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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ανάμεσα στα τοπικά εργαστήρια του ερυθρόμορφου ρυθμού του β'μισού του 5ου αι. π.Χ., το βοιωτικό 
ξεχωρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα. Η  εκπροσώπησή του από πολλούς κεραμείς και αγγειογράφους, 
η στενή σχέση και εξάρτησή του από το μελανόμορφο ρυθμό -  που ποτέ δεν έσβησε στη Βοιωτία -  και πιο 
συγκεκριμένα από την καβειρική κεραμική αλλά και τα ανθεμωτά αγγεία, του προσδίδουν έναν ιδιάζοντα 
χαρακτήρα, διαφοροποιώντας το από τα τοπικά εργαστήρια άλλων περιοχών, τα οποία παραμένουν στε
νά συνδεδεμένα και εξαρτημένα από τα αττικά πρότυπά τους.

Αφορμή για την ενασχόλησή μου με το βοιωτικό ερυθρόμορφο ρυθμό υπήρξε η υπηρεσία μου στο Εθνι
κό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις αποθήκες του οποίου είναι αποθησαυρισμένα εξαίρετα δείγματα της βοιω- 
τικής κεραμικής. Το θέμα της παρούσας εργασίας, που εγκρίθηκε ως διδακτορική διατριβή από το Τμή
μα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 2003, 
μου δόθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο, ο οποίος και με καθοδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευ- 
νάς μου. Οι ερμηνευτικές και μεθοδολογικές υποδείξεις του, καθώς και η βοήθειά του στα πιο κρίσιμα 
σημεία της εργασίας, υπήρξαν καθοριστικά για το τελικό αποτέλεσμα. Περισσότερο όμως τον ευχαριστώ 
γιατί με ενθάρρυνε και στάθηκε κοντά μου με υπομονή, παρά τη χιλιομετρική απόσταση που μας χώριζε.

Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα ακόμη να εκφράσω στην καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου και την αναπλη- 
ρώτρια καθηγήτρια Σεμέλη Πινγιάτογλου, που δέχθηκαν πρόθυμα να είναι μέλη της τριμελούς συμβου
λευτικής επιτροπής της διατριβής μου, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής, τον καθη
γητή Εμμανουήλ Βουτυρά, τον αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη και τις αναπληρώτριες καθηγή- 
τριες Αλίκη Μουστάκα και Barbara Schmidt-Δούνα.

Η  Πώς Ζερβουδάκη, προϊσταμένη μου έως το 1999, υπήρξε πολύτιμη συμπαραστάτις σε όλα τα βήμα
τα της εργασίας μου και ακούραστη ακροάτρια των προβληματισμών μου. Το ενδιαφέρον της, οι επιστη
μονικές και μεθοδολογικές παρατηρήσεις της, η προσεκτική ανάγνωση κάθε κεφαλαίου που γραφόταν, η 
βοήθειά της κάθε στιγμή σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα, υπήρξαν ανεκτίμητα, και η ευγνωμο
σύνη μου απέραντη.

Θερμότατα ευχαριστώ επίσης την Προϊσταμένη της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ελισάβετ Στασινοπούλου, η οποία με τις γνώσεις και την οξυδέρκειά της κατηύ- 
θυνε τη διαδρομή μου. Χωρίς την ποικιλότροπη βοήθειά της σε όλα τα επίπεδα και κυρίως την εμπιστοσύ
νη που μου έδειξε, η εργασία αυτή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.

Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω στη Νίκη Προκοπίου για τις συζητήσεις μας, την παροχή κάθε δυνατής 
διευκόλυνσης, και φυσικά για την υποστήριξη και τη φιλία της.

Πολύ σημαντικές, επίσης, υπήρξαν οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, 
ο οποίος και με ενθάρρυνε στα πρώτα δειλά μου βήματα.

Βαθιά υποχρεωμένη είμαι στην Ελένη Μωράτη, υπεύθυνη του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού 
Μουσείου, που με εξυπηρέτησε με κάθε δυνατό τρόπο προμηθεύοντάς μου τις απαραίτητες για τη διατρι
βή φωτογραφίες, στον Δημήτρη Κουρκουμέλη, συνάδελφο και αγαπητό φίλο, για τις εξαιρετικές φωτο
γραφίες πολλών από τα αγγεία της εργασίας αυτής και στον Γιάννη Πατρικιάνο που τις εμφάνισε με περισ
σή υπομονή. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Klaus Valtin von Eickstedt για τη φωτογράφηση του καν
θάρου του Ναυπλίου.

Ιδιαίτερα ευγνώμων αισθάνομαι προς το προσωπικό του Εργαστηρίου Συντήρησης της Συλλογής Αγγεί
ων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και ιδιαίτερα προς τους Στέλιο Γιαπιτζόπουλο, Κώστα Παντα- 
ζή και Κατερίνα Ιωαννίδου, που στήριξαν την προσπάθειά μου σε όλα της τα στάδια.

Για την παροχή αδειών μελέτης, αλλά και για κάθε είδους πληροφορίες, διευκολύνσεις και αποστολή 
φωτογραφιών, ευχαριστώ τους: Β. Αραβαντινό (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας), Ν. Διβάρη-Βαλάκου 
(ΓΕφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), F. Berti (Museo Archeologico Nazionale, Ferrara),
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G. Molli Boffa (Soprintendenza Archeologica del Piemonte), B. Breed (Museum o f Fine Arts, Βοστώνη),
F. Bucchieri (Fondazione Banco di Sicilia, Palermo), M. Marini Calvani (Soprintendenza Archeologica dell’ 
Emilia Romagna), J. Clements (Ashmolean Museum, Οξφόρδη), G. Ekroth (Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης), 
Η. Froning (Πανεπιστήμιο Marburg), L. Gandolfo (Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, Palermo), 
W Geominy (Akademisches Kunstmuseum, Βόννη), E. Giorgianni (Fondazione Banco di Sicilia, Palermo),
A. Γκαδόλον (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας), W. Glover (Ulster Museum, Belfast), C. Morigi Govi (Museo 
Cívico Archeologico, Bologna), W. Griffith (Πανεπιστήμιο Mississippi), S. Haskell (Peabody Museum, 
Cambridge, Mass.), K. Horst (Badisches Landesmuseum, Καρλσρονη), I. Jenkins (Βρετανικό Μουσείο),
I. Jensen (Reiss-Engelhom-Museen, Mannheim), J. Jordan (Μουσείο Αρχαίας Αγοράς), K. Junker (Πανεπι
στήμιο Mainz), A. Krug (DAI Berlin, Archiv), D.C. Kurtz (Beazley Archive, Οξφόρδη), B. Baronese v. Freytag 
Löringhoff (Πανεπιστήμιο Tübingen), L. Malnati (Soprintendenza péri Béni Archeologici delVEmilia Roma
gna), K  Manning (Harvard University Art Museums), S. Matheson (Yale University Art Gallery), T. Mattem 
(Πανεπιστήμιο Marburg), L. Mercando (Soprintendenza Archeologica del Piemonte), J. Mertens (Metropolitan 
Museum, Νέα Υόρκη), I. Middelthon (Μουσείο Stavanger), M.-T. Nymd (Μουσείο Stavanger), K  Overend 
(Βρετανικό Μουσείο), K  Παπαγγελή (Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας), Ε. Παππή (Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ναυπλίου), Κ  Πασχαλίδη (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), Η. Pflug (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέρ- 
γης), C. Pickersgill (Βρετανικό Μουσείο), J. Prag (Μουσείο Manchester), J. Raeder (Πανεπιστήμιο Κιέλου), 
Β. Bundgaard Rasmussen (Nationalmuseet, Κοπεγχάγη), Β. Σαμπετάι (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης 
της Αρχαιότητος), Ε. Σαρρή (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου), R. Camerata Scovazzo (Museo Archeolo
gico Regionale “A. Salinas”, Palermo), S. Sizemore (Kimbell Art Museum, Fort Worth), Κ. Σκαμπαβία (Μου
σείο Κανελλοπούλου), C.A. di Stefano (Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, Palermo), P. Stewart 
(Πανεπιστήμιο Reading), B. Tailliez (Μουσείο Αούβρου), I. Trabert (Staatliche Museen, Βερολίνο), A. Twar- 
decki (Muzeum Narodowe, Βαρσοβία), L. Utkina (Μουσείο Ερμιτάζ), M. Vickers (Ashmolean Museum, 
Οξφόρδη), A. Villa (Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, Palermo), J.A. Webber (Μουσείο Rochdale),
I. Wehgartner (Martin von Wagner Museum der Universität, Würzburg), A. Χωρέμη (A'Εφορεία Προϊστορι
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), καθώς και τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου του Erlangen.

Οφείλω ακόμη πολλά στους Μ. Maaß (Badisches Landesmuseum, Καρλσρούη), L. Minarini (Museo Cí
vico Archeologico, Bologna), U. Kästner (Staatliche Museen, Βερολίνο), A. Καρδιανού (Μουσείο Αούβρου) 
και P. Pelagatti, για τη σημαντική βοήθεια που μου πρόσφεραν κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου.

Την ευγνωμοσύνη μου θα ήθελα να εκφράσω στον Δημήτρη Αεμπέση, επειδή με μεγάλη προθυμία και 
φιλόξενη διάθεση με δέχθηκε στο σπίτι του και διευκόλυνε τη μελέτη μου.

Πολύτιμη επίσης υπήρξε και η συνδρομή της Ηλέκτρας Ανδρεάδη, που με την έμπειρη ματιά της επε- 
νέβη γλωσσικά, και όχι μόνο, στην εργασία αυτή.

Ευχαριστώ, ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 
που δέχθηκε να συμπεριλάβει τη διατριβή μου στις εκδόσεις του, και ιδιαίτερα την Κατερίνα Ρωμιοπούλου. 
Εγκάρδιες ευχαριστίες χρωστώ στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων Ντιάνα Ζαφειροπούλου, 
που με φροντίδα έσκυψε πάνω στο κείμενό μου συμβάλλοντας καθοριστικά στην τελική του μορφή, καθώς 
και στη Ρούλα Γιαννουλάκη, που επιμελήθηκε την τελική του σελιδοποίηση.

Υποχρεωμένη, τέλος, αισθάνομαι προς το Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Εμμάς Δ οξιάδη για την κάλυψη 
πολλών από τα έξοδα της έρευνάς μου και κυρίως για τη γενναιόδωρη συνδρομή του στην εκτύπωση του 
βιβλίου αυτού.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκτός από τις καθιερωμένες συντομογραφίες της Archäologische Bibliographie 1993 και τον Archäologischer Anzeiger 
1997, χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες:

Abramson 1978 H. Abramson, Greek Hero-Shrines (bib. διατριβή), University of California, Berkeley 
1978.

ABV
Add2

J.D. Beazley, Attic Black-figure Vase-painters, Oxford 1956.
T.H. Carpenter, Beazley Addenda. Additional References to ABV, ARV2 and Paralipo- 
mena, Oxford 19892.

Agora XII B.A. Sparkes - L. Talcott, The Athenian Agora, XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 
5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970.

Agora XXX M.B. Moore, The Athenian Agora, XXX. Attic Red-figured and White-ground Pottery, 
Princeton 1997.

Aktseli 1996 D. Aktseli, Altäre in der archaischen und klassischen Kunst. Untersuchungen zu Typologie 
und Ikonographie, Espelkamp 1996.

Amandry 1971 
Ανδρειωμένου 1973-74

P. Amandry, Collection Paul Canellopoulos (I), BCH 95 (1971), 585-626.
A.K. Ανδρειωμένου, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, 1915, ΑΑ 29 
(1973-1974), Χρονικά, 1003-1009.

Ανδρειωμένου 1985 Α. Ανδρειωμένου, Θ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΑΑ 40 
(1985), Χρονικά, 149-152.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορία της έρευνας

Η αναγνώριση της ύπαρξης ενός τοπικού ερυθρόμορφου ρυθμού στη Βοιωτία έγινε ήδη στο 19ο αιώνα, 
τις περισσότερες φορές όμως με ασαφή ή και λανθασμένα κριτήρια. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν στο 
«θαμπό κίτρινο χρώμα του πηλού, το καστανόμαυρο χρώμα του βάθους των παραστάσεων και την κακή 
διατήρησή του, την υπερβολική χρήση του λευκού, και ακόμη στα μη ενδιαφέροντα θέματα, που έχουν 
σχεδιαστεί με αμέλεια και δυσάρεστη ανακρίβεια»1. Επιπροσθέτως «το αμαυρό μελανό και ιώδες χρώ
μα του βάθους, το ωχρό κόκκινο χρώμα του πηλού, οι απότομες χειρονομίες των απεικονισμένων προ
σώπων και ο πλούτος των ενδυμάτων»2, «η απεικόνιση των μορφών σε διαφορετικά επίπεδα»3, «τα χον
δρά τοιχώματα των αγγείων, η συχνά αδέξια όπτηση του γανώματος και οι σκηνές που σχετίζονται με το 
διονυσιακό κύκλο»4, «η χρήση της μίλτου και ο λαϊκός και κωμικός χαρακτήρας των παραστάσεων»5, 
συμπλήρωναν τα χαρακτηριστικά της βοιωτικής ερυθρόμορφης κεραμικής. Με αυτές τις βασικές αρχές 
όμως δεν στάθηκε δυνατό να ταυτιστούν παρά ελάχιστα πραγματικά βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία: οι 
κάνθαροι ΕΑΜ6 13747 και 13728, καθώς και οι κωδωνόσχημοι κρατήρες ΕΑΜ 13329 και 139310. Αντίθε
τα, η άκριτη αποδοχή των κριτηρίων αυτών και ειδικά της χρήσης του λευκού, που θεωρήθηκε από όλους 
τους μελετητές του 19ου αιώνα ως ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βοιωτικής ερυθρόμορφης 
κεραμικής, οδήγησε στην απόδοση στο βοιωτικό εργαστήριο αγγείων11, τα περισσότερα από τα οποία

1 Benndorf, G SV 68, ο οποίος και παρέβαλε τα βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία με τα «ταπεινότατα» αγγεία της Νότιας Ρωσίας 
και την ύστερη κατωιταλιωτική κεραμική.

2 A. Dumont, Peintures céramiques de la Grèce propre. Recherches sur les noms d’artistes lus sur les vases de la Grèce (Extrait 
du Journal des Savants, 1872-1873), στο A. Dumont - J. Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre II, Paris 1890, 63.

3 Τσούντας 1883,175 κ.ε. Ο Τσούντας παρέβαλε επίσης τα βοιωτικά με τα κατωιταλιωτικά αγγεία, υποστήριξε μάλιστα ότι από 
τη Βοιωτία ξεκίνησε ο ερυθρόμορφος ρυθμός της Ιταλίας και των βορείων παραλίων του Ευξείνου Πόντου.

4 Rayet - Collignon 1888, 292-293.
5 Körte 1894, 346, 348-350.
6 Στο εξής το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποδίδεται συντετμημένα ως ΕΑΜ. Αόγω του ότι πολλά από τα αγγεία του 

ΕΑΜ που αναφέρονται μέσα στο κείμενο απαντούν στη βιβλιογραφία συχνά με τους παλαιούς αριθμούς ευρετηρίου της Συλλο
γής της Αρχαιολογικής Εταιρείας (στην οποία ανήκαν έως το 1893) ή με τους αριθμούς καταλόγου των Collignon 1878, Collignon - 
Couve 1902 και Nicole 1911, κρίθηκε σκόπιμο στο τέλος του βιβλίου να γίνει μια αντιστοιχία των αριθμών αυτών με τους αριθμούς 
ευρετηρίου του ΕΑΜ.

7 Collignon 1878,157 αρ. 558. Αποδόθηκε από τον Lullies 1940,16 αρ. 11, πίν. 17,1-2, στον Ζ. του Αργού (εδώ αρ. κατ. 27, Πίν. 39).
8 Collignon 1878, 160 αρ. 563. Rayet - Collignon 1888, 291 εικ. I l l ,  293. Το αγγείο (εδώ Πίν. 78α), που ταυτίστηκε ως βοιωτι

κό και από τον Rubensohn 1899, 68 σημ. 1 και τον Ducati 1906, 139, αποδόθηκε από τον Lullies 1940,18 αρ. 2, πίν. 19,1, στον Ζ. 
του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου.

9 Collignon 1878, 157 αρ. 554. Εντάχθηκε στην «Ομάδα των Αγγείων με τα Γυναικεία Κεφάλια» από την Ure 1953, 245 αρ. 6, 
πίν. 69,13.

10 Ο. Kern, Θεοί ιατήρες επί αγγείου εκ Βοιωτίας, Α Ε  1890, 131-142. Το αγγείο θεωρήθηκε βοιωτικό και από τον Rubensohn 
1899, 68 σημ. 1 και τον Ducati 1906, 139, ενώ το ζεύγος Ure 1933, 31, το απέδωσε στον αγγειογράφο που αργότερα ονομάστηκε 
Ζ. των Μυστών. Για τον κρατήρα αυτόν βλ. επίσης Lullies 1940, 8, 21-23, 25, πίν. 26,1-2 (εδώ Πίν. 9β και 77β). Για τον Ζ. των 
Μυστών βλ. Ure 1933, 3Τ KH I, 105-113· Sparkes 1967, 126-127· Maffre 1978, 272-277· KH IV, 7-12. Η Ure 1940-45, 25, τον ονό
μασε Ζ. της Θέτιδος από την παράσταση στη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791, ενώ η Bruns (KH I, 105) ήταν εκείνη που 
του έδωσε το όνομα “Mystenmaler”.

11 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Collignon 1878,151-160 αρ. 545-563 και του Furtwängler 1885, 817-819 αρ. 2932- 
2938, που αφιέρωσαν στους καταλόγους τους ολόκληρα κεφάλαια για τα βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία.
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θεωρούνται πλέον από την έρευνα ως χαρακτηριστικά δείγματα της αττικής κεραμικής του 4ου αι. π.Χ.12 
ή του κορινθιακού ερυθρόμορφου ρυθμού13.

Το δρόμο για ασφαλέστερες αποδόσεις στο βοιωτικό εργαστήριο άνοιξε στα τέλη του 19ου αιώνα ο 
Ο. Rubensohn14, ο οποίος, υιοθετώντας αρκετά από τα παλαιά κριτήρια, ξεχώρισε δύο ομάδες στη βοιω- 
τική ερυθρόμορφη κεραμική: μια πρωιμότερη που καλύπτει τον 5ο και τις πρώτες δεκαετίες του 4ου αι. 
π.Χ., όπου απουσιάζει εντελώς το επίθετο λευκό χρώμα, και μια νεότερη, όπου το λευκό γίνεται συχνό15. 
Τη διάκριση αυτή σε δύο ομάδες ακολούθησε και ο Ρ. Ducati16 χρησιμοποιώντας ως επιπλέον κριτήριο 
τον τρόπο της σχεδίασης, ακριβέστερο και πιο προσεκτικό στην πρώτη ομάδα, και τόσο ανακριβή στη 
δεύτερη ομάδα ώστε συχνά οι μορφές να μοιάζουν με «αληθινές μουτζούρες». Οι δύο ερευνητές πρό- 
σθεσαν νέα έργα στο βοιωτικό εργαστήριο: τον (χαμένο σήμερα) σκύφο στο Βερολίνο, Staatliche Museen 
V.I. 341217, την κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 140718 και τον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 138319* ο Rubensohn επίσης 
τον κάνθαρο ΕΑΜ 137320 και τον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 138521, ενώ ο Ducati τον καλυκωτό κρατήρα 
στην Αρχαιολογική Συλλογή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης 254422.

Αμφισβήτηση και αντίλογος για τον βοιωτικό ερυθρόμορφο Κέραμέικό υπήρξε σχεδόν από την πρώ
τη στιγμή: πρώτος ο G. Loschcke23 απέρριψε την ύπαρξη στον 5ο αι. π.Χ. μιας αυθύπαρκτης βοιωτικής 
τέχνης, τόσο στην κεραμική όσο και στην πλαστική. Στη συνέχεια, ο Ε. Pottier24 θεώρησε λανθασμένη την 
απόδοση των αγγείων με το άφθονο επίθετο λευκό χρώμα στο βοιωτικό εργαστήριο· αγγεία με ίδια τεχνι
κή, σχήματα, θέματα, δευτερεύοντα διακοσμητικά στοιχεία και παραπληρωματικά μοτίβα, καθώς και την 
ίδια σταδιακή τάση προς αμελή απόδοση, είχαν βρεθεί και σε πολλές άλλες περιοχές, ακόμη και στην 
Αττική. Έφθασε όμως στο αντίθετο άκρο υποστηρίζοντας ότι μετά τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. δεν υπήρξε 
βοιωτική παραγωγή αγγείων: για να μη δημιουργηθεί ανταγωνισμός με την εξαιρετικής ποιότητας αττι
κή κεραμική, η Βοιωτία αναγκάστηκε να περιοριστεί αποκλειστικά στην παραγωγή ειδωλίων. Ακόμη και 
ο ίδιος ο Α. Furtwängler, που είχε στηρίξει την ύπαρξη ενός τοπικού βοιωτικού ερυθρόμορφου ρυθμού, 
ισχυρίστηκε το 190425 ότι τα αγγεία του 4ου αι. π.Χ. που είχαν βρεθεί στη Βοιωτία ήταν όλα αττικά.

Η Μ. Bieber το 191726, επανερχόμενη στο άφθονο επίθετο λευκό και τις «αδέξιες και επιπόλαιες, αλλά 
πολύ ζωντανές παραστάσεις», αναγνώρισε κάποια αγγεία του 4ου αι. π.Χ. ως πιθανά προϊόντα ενός 
βοιωτικού επαρχιακού εργαστηρίου, ταυτίσεις οι οποίες απορρίφθηκαν από τον E.M.W. Tillyard27, που

12 Για τη δυσκολία διάκρισης αττικών και βοιωτικών ερυθρόμορφων αγγείων, ιδιαίτερα του 4ου αι. π.Χ., βλ. J. Burow, CVA 
Tübingen 5, 98 και Garezou 1997, ιδιαίτ. 372-374.

13 Για τα αγγεία αυτά βλ. σ. 28-30 και το Παράρτημα.
14 Rubensohn 1899, 67-68.
15 Τα βασικά χαρακτηριστικά της βοιωτικής ερυθρόμορφης κεραμικής και η διάκριση σε δυο ομάδες, όπως διατυπώθηκαν από 

τον Rubensohn, επαναλήφθηκαν από τον Η.Β. Walters, Vases Recently Acquired by the British Museum, JHS 31 (1911), 16-18, με 
αφορμή την απόδοση στο βοιωτικό εργαστήριο του καλυκωτοΰ κρατήρα του Βρετανικού Μουσείου 1910.4-18.1.

16 Ducati 1906, 138-140.
17 Αποδόθηκε από τον Lullies 1940, 13 αρ. 3, πίν. 10,2 και 11,1, στον Ζ. της Κρίσης του Πάρη.
18 Αποδόθηκε από τον Lullies 1940, 15 αρ. 1, πίν. 13,1-2, στον Ζ. του Αργού (εδώ αρ. κατ. 20, Πίν. 31).
19 Αποδόθηκε από τον Lullies 1940, 13 αρ. 1, πίν. 8 και 10,1, στον Ζ. της Κρίσης του Πάρη (εδώ Πίν. 8).
20 Αποδόθηκε από τον Lullies 1940, 16 αρ. 10, πίν. 16,1-2, στον Ζ. του Αργού (εδώ αρ. κατ. 26, Πίν. 36β και 38).
21 Αποδόθηκε από τον Lullies 1940,13 αρ. 2, πίν. 9 και 11,2-3, στον Ζ. της Κρίσης του Πάρη (εδώ Πίν. 4).
22 Για τον κρατήρα αυτόν βλ. Η.Ρ. Isler, CVA Zürich 1, III G, 42, πίν. 27,11-12.
23 G. Löschcke, Dreifussvase aus Tanagra,^4Z 39 (1881), 32. Δέκα χρόνια αργότερα, ο ίδιος (Erwerbungsberichte der Deutschen 

Universitätssammlungen. Bonn, AA  1891, 17) απέδωσε στη βοιωτική ομάδα τον καλυκωτό κρατήρα στη Βόννη, Akademisches 
Kunstmuseum 80a, η μεταγενέστερη έρευνα όμως απέδειξε ότι επρόκειτο για αττικό έργο, βλ. Ure 1933, 1 σημ. 2 και Α. Greifen
hagen, CVA Bonn 1, 22-23, πίν. 21,3-4.

24 Ε. Pottier, στο A. Dumont - J. Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre I, Paris 1888, 374-377.
25 A. Furtwängler, στο A. Furtwängler - K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei I, München 1904, 207 και II, München 1909, 46.
26 Bieber 1917, 41 κ.ε.
27 Tillyard 1923, 8.
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υποστήριξε όχι όλα τα αγγεία του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκαν στη Βοιωτία ήταν υστέρα αττικά, εξέλιξη 
των αγγείων του ρυθμού Kerch. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο ένα από τα «βοιωτικά» αγγεία της 
Bieber είναι πράγματι βοιωτικό, ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 1268328.

Σταθμός στην έρευνα του βοιωτικου ερυθρόμορφου ρυθμου υπήρξε η μελέτη του Ε. Pfuhl29, ο οποίος 
προσδιόρισε εκ νέου τα κριτήρια απόδοσης ερυθρόμορφων αγγείων στο βοιωτικό εργαστήριο και συνόψισε 
σε έναν ευμεγέθη κατάλογο τα αγγεία που έως τότε είχαν αποδοθεί σε αυτό. Πρόσθεσε ακόμη τον κάνθαρο 
ΕΑΜ 1248630 και το πινάκιο στο Πανεπιστήμιο της Χάίδελβέργης, Antikenmuseum 19131. Εξέφρασε όμως 
παράλληλα επιφυλάξεις για την άκριτη αποδοχή των αγγείων που είχε συμπεριλάβει o Ducati ως βοιωτικά 
στους καταλόγους του και ανέπτυξε τους προβληματισμούς του ως προς πολλά «αμφιλεγόμενα» αγγεία.

Η πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη του βοιωτικου ερυθρόμορφου ρυθμου έγινε από τον R. Lullies στο 
πρωτοποριακό άρθρο του στο Λ Μ  του 1940. Χρησιμοποιώντας ως κριτήρια32 τον ανοικτού χρώματος 
πηλό, το άτονο γάνωμα, τη χρήση της μίλτου και το σκληρό και άκαμπτο τρόπο σχεδίασης, ομαδοποίησε 
τα αγγεία αποδίδοντάς τα σε αγγειογράφους, στους οποίους έδωσε ονόματα που ισχΰουν έως σήμερα. 
Φθάνοντας όμως στα τέλη του 5ου και στον 4ο αι. π.Χ., ακόμη κι εκείνος εξαπατήθηκε, εντάσσοντας στο 
βοιωτικό εργαστήριο αρκετά αττικά αγγεία και ένα κορινθιακό33.

Μερικά χρόνια αργότερα η A.D. Ure ασχολήθηκε πάλι με την ερυθρόμορφη βοιωτική κεραμική με δυο 
άρθρα, το ένα για τα βοιωτικά αγγεία που κοσμούνται με γυναικεία κεφάλια34, στα οποία ο Lullies μόνο 
ακροθιγώς είχε αναφερθεί, και το άλλο για τον Ζ. του Αργού και ένα νέο Βοιωτό αγγειογράφο, τον Ζ. 
του Χορεΰοντος Πανός35. Η Ρ. Pelagatti το 196236 πρόσθεσε οκτώ αγγεία στις βοιωτικές παραγωγές και 
προσδιόρισε μια νέα ομάδα αγγείων, αυτών που κοσμούνται με μικτή τεχνική. Μετά το άρθρο αυτό και 
εκτός από μια παρουσίαση του έργου του Ζ. του Αργού που έκανε το 199537 η ίδια ερευνήτρια, καμία 
συνολική μελέτη δεν έχει γίνει για τη βοιωτική ερυθρόμορφη κεραμική, οι γνώσεις μας για την οποία σπο
ραδικά μόνο εμπλουτίζονται με την απόδοση μεμονωμένων έργων.

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, οι ασάφειες στα κριτήρια ταύτισης του βοιωτικού ερυθρόμορφου 
ρυθμού οδήγησαν σε πολλές εσφαλμένες αποδόσεις. Αρκετά ήταν τα βοιωτικά αγγεία που αποδόθηκαν 
στο αττικό και τα κατωιταλιωτικά εργαστήρια: χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο σκύφος στη Ferra
ra, Museo Archeologico Nazionale 2734 (αρ. κατ. 7 [Πίν. 20]) και η πυξίδα στο Torino, Museo di Anti
chita 5778 (αρ. κατ. 21 [Π ίν. 32]) του Ζ. του Αργού38, όπως και ένας κωδωνόσχημος κρατήρας του Ζ. του 
Χορεύοντος Πανός στο New Haven, Yale University Art Gallery 1913.13039, που δημοσιεύθηκαν την πρώ
τη φορά ως αττικά. Εξάλλου, οι σκύφοι της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum Β 157 (αρ. κατ. 8

28 Bieber 1917, 62 και σημ. 2, εικ. 32 (εδώ Πίν. 3).
29 Pfuhl 1923, 713-715.
30 Το αγγείο αποδόθηκε από τον Lullies 1940, 18 αρ. 3, πίν. 19,2 και 20,1, στον Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου.
31 Για το αγγείο αυτό βλ. Κ. Schauenburg, CVA Heidelberg 1, 51, πίν. 30,4-5.
32 Όπως περίπου είχαν ήδη προσδιοριστεί από τον Pfuhl.
33 Βλ. παρακάτω σ. 28 κ.ε. σποράδην.
34 Ure 1953.
35 Ure 1958.
36 Pelagatti 1962.
37 Pelagatti 1995.
38 O σκύφος της Ferrara θεωρήθηκε αττικός από τους Ν. Alfieri - Ρ.Ε. Arias, Spina. Guida al Museo Archeologico in Ferrara, Fi- 

renze 19602, 118 (στην α' έκδοση: P.E. Arias - N. Alfieri, II Museo Archeologico di Ferrara, Ferrara 1955, 55). Βοιωτικός χαρακτη
ρίστηκε στον κατάλογο της Mostra dell’Etruria Padana e della cittá di Spina, 12 setiembre - 31 ottobre 1960. Bologna. Palazzo dellAr- 
chiginnasio, I, Bologna 19612, 332 αρ. 1056, ενώ η Pelagatti 1962, 29-33, πίν. XVI,1 και XVII,1-2, τον απέδωσε στον Ζ. του Αργού. 
Η πυξίδα του Torino θεωρήθηκε αττική από τον F.G. Lo Porto, CVA Torino 2, III I, 6, πίν. 8,3-5, ενώ αποδόθηκε στο βοιωτικό 
εργαστήριο και στον Ζ. του Αργού από τον R. Lullies, CVA Kassel 1, 71.

39 Baur 1922, 87 αρ. 130 και 124 εικ. 45. Ο κρατήρας αποδόθηκε στο βοιωτικό εργαστήριο και στον Ζ. του Χορεύοντος Πανός 
από την Ure 1958, 393 αρ. 3, πίν. 105,19 και 106,24-25.
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[Πίν. 21]) και της Bologna, Museo Cívico Archeologico G 302 (αρ. κατ. 6 [Πίν. 19]) του Ζ. του Άργου 
είχαν αρχικά αποδοθεί στο λευκανικό εργαστήριο40. Απουλικός χαρακτηρίστηκε ο κωδωνόσχημος κρα
τήρας με το γυναικείο κεφάλι που βρίσκεται τώρα στην Αρχαιολογική Συλλογή του Πανεπιστημίου του 
Mainz 3041, ενώ ένας κάνθαρος που δημοπρατήθηκε στο Hôtel Drouot42 ως «κατωιταλιωτικός» είναι 
βοιωτικός, πιστεύω μάλιστα ότι πρέπει να αποδοθεί στο εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Καν
θάρου43. Χαρακτηριστική είναι, τέλος, η περίπτωση της πυξίδας στο Würzburg, Martin von Wagner Mu
seum L 821 (Πίν. 9α), η οποία ακόμη και στις ημέρες μας αναφέρεται ως κατωιταλιωτική44.

Ακόμη περισσότερες όμως είναι οι περιπτώσεις λανθασμένων αποδόσεων αττικών, κορινθιακών και 
κατωιταλιωτικών ερυθρόμορφων αγγείων στον βοιωτικό Κεραμεικό: θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο επί 
σειρά ετών θεωρούμενος ως βοιωτικός σκύφος στο Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 1347, με τη Θέμιδα 
και τη Βενδίδα στη μία όψη και τον Κέφαλο με την Άρτεμη στην άλλη, είναι αττικό έργο, που σχετίζεται 
με τον κύκλο του Ζ. της Πηνελόπης και παρουσιάζει ομοιότητες και με τα ύστερα έργα του Ζ. του 
Κόδρου45. Ακόμη, η λήκυθος στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3247, που χαρακτηρίστηκε βοιωτική 
από τον Α. Hermary46, είναι στην πραγματικότητα αττική, προϊόν της Ομάδας του Palermo 1647, ο κωδω
νόσχημος κρατηρίσκος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας 2719, που δημοσιεύθηκε ως βοιωτι
κός48, είναι έργο του Ζ. της Ακαδημίας49, ενώ ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 138830, που θεωρήθηκε και 
αυτός βοιωτικός, είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα του Ζ. του Αθηναϊκού Γάμου. Άλλες περιπτώσεις λαν
θασμένων αποδόσεων αττικών αγγείων στο βοιωτικό εργαστήριο -  με ελάχιστες εξαιρέσεις -  δεν υπήρ
ξαν για τον 5ο αιώνα51. Αντίθετα, πλήθος αττικών έργων του 4ου αι. π.Χ. προσγράφηκε σε βοιωτικά

40 Ο σκύφος της Καρλσρούης είχε αποδοθεί ατο λευκανικό εργαστήριο από τον Winnefeld 1887, 95 αρ. 383, ενώ εκείνος της Bo
logna από τον Pellegrini 1900, 84 αρ. 510 αλλά και από τον L. Laurenzi, CVA Bologna 3, IV G r, 5, πίν. 4,1-2. Και τα δυο αγγεία απο
δόθηκαν στο βοιωτικό εργαστήριο και στον Ζ. του Άργου από τον G. Hafner (βλ. παρακάτω σ. 41 αρ. κατ. 8 και σ. 40 αρ. κατ. 6).

41 Grünhagen 1948, 90 αρ. Pr. 13. Το αγγείο αποδόθηκε στη βοιωτική «Ομάδα με τα Γυναικεία Κεφάλια» από την Ure 1953, 
246 αρ. 10, πίν. 70,19 και 71,30.

42 Catalogue de la vente du 20-6-1973 αρ. 42. Το αγγείο αποδόθηκε στο βοιωτικό εργαστήριο από τον Maffre 1975, 514 σημ. 262.
43 Για τον Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου και το εργαστήριό του βλ. Lullies 1940, 18-21.
44 Ενώ η πυξίδα είχε αρχικά χαρακτηριστεί βοιωτική από τον Ε. Boehringer, Die Münzen von Syrakus, Berlin - Leipzig 1929, 84, 

εικ. 9a-c, o Langlotz 1932,146 αρ. 821, πίν. 238, τη θεώρησε «πρώιμη κατωιταλιωτική». Μετά την κριτική του Beazley για το βιβλίο 
του Langlotz στο JHS 54 (1934), 92, η ε'ρευνα απεδέχθη το αγγείο ως βοιωτικό, όμως η N. Icard-Gianolio στο LIMC  VIII (1997), 
λ. Hippokampos, αρ. 5, επανήλθε στο χαρακτηρισμό του ως ιταλιωτικού.

45 Για μια σύνοψη των απόψεων περί του εργαστηρίου κατασκευής του αγγείου βλ. J. Burow, CVA Tübingen 5, 51.
46 LIMC  III (1986), λ. Eros, αρ. 162 [Hermary].
47 Βλ. σχετικά Lezzi-Hafter 2003, 188 αρ. 27 (όπου το άρθρο στο οποίο παραπέμπει πρέπει να διορθωθεί σε Η.Ρ. Isler, Eros 

auf dem Delphin?, στο Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters, Wien 
1985, 74 αρ. 4, πίν. XIII,3).

48 A. Ανδρειωμένου, Αρχαιότητες και μνημεία Εύβοιας, 1973-1974, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 461, πίν. 297β.
49 Βλ. σχετικά I. McPhee, Attic Red Figure from the Forum in Ancient Corinth, Hesperia 56 (1987), 286.
50 Ο κρατήρας θεωρήθηκε βοιωτικός από τον Lullies 1940, 26. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. του Αθη

ναϊκού Γάμου fik.ARŸ1 1317,l· Para 478- Add2 363.
51 Ακόμη παραμένει ανοικτό το θέμα της απόδοσης ή μη στο βοιωτικό εργαστήριο της ερυθρόμορφης κύλικας στο Βρετανικό 

Μουσείο 95.10-27.2 που μιμείται την τεχνοτροπία του Δούριδος. Το αγγείο θεωρήθηκε βοιωτικό από τους: Ρ. Jacobstahl, Göttinger 
Vasen nebst einer Abhandlung mit Συμποσιακά (AbhGött N.F. XIV, No 1), Berlin 1912, 59 κ.ε., πίν. XXII,81-83 · R. Herzog, Die Um
schrift der älteren griechischen Literaturin das ionische Alphabet, Basel 1912, 18-20 αρ. 11 και 12· Pfuhl 1923, 714, 715· Lullies 1940, 
6-8, πίν. 3‘ Μ. Wegner, Das Musikleben der Griechen, Berlin 1949, 85, πίν. 30a- D.A. Campbell, Flutes and Elegiac C ou p lets ,/^  84 
(1964), 66" M. Weber, Ein Gastmahl in Theben?, Gymnasium 91 (1984), 494-495, πίν. XXIV- Sabetai 1998, 326 σημ. 18. Αντίθετα, 
o Jacobstahl αργότερα, στην κριτική του για το βιβλίο του G. Jacopi, Scavi nelle necropoli Camiresi 1929-1930 (CIRh IV) στο GGA 
1933,10, αλλά και οι Sparkes 1967, 123 σημ. 56, M. Miller, Foreigners at the Greek Symposium?, στο W.J. Slater (επιμ.), Dining in 
a Classical Context, Ann Arbor 1991, 80 αρ. 10 και E. Csapo - M.C. Miller, The “Kottabos-Toast” and an Inscribed Red-figured 
Cup, Hesperia 60 (1991), 367-382, υποστήριξαν ότι πρόκειται για αττικό έργο. Για μια σύνοψη των διαφορετικών αυτών απόψεων 
βλ. H.R. Immerwahr, A  Corpus o f Attic Vase Inscriptions III, χ.τ. 1998, 1205 αρ. 4691.
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εργαστήρια: αρκεί να αναφέρει κανείς, από τα αγγεία των αρχών και του a τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., 
τον τρίωτο σκυφο ΕΑΜ 134152 του Ζ. του Διομήδη και τους καλυκωτοΰς κρατήρες ΕΑΜ 1225553 του Ζ. 
των Αθηνών 12255,132954 του Ζ. της Αμυμώνης του Würzburg και 1219655 του κυκλου του Ζ. του Erbach. 
Σε αυτους πρέπει να προστεθεί και ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 122 5 756, που δεν έχει αποδοθεί σε 
αγγειογράφο. Από τα αγγεία του β' τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., βοιωτικοί θεωρήθηκαν οι καλυκωτοί κρα
τήρες στο ΕΑΜ 1225Τ7 και στο Würzburg, Martin von Wagner Museum L 64 558 του Ζ. της Τήλου, ένα 
αττικό ιχθυοπινάκιο του Ζ. της Σκορπίνας (Scorpion-Fish Painter) που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, 
Staatliche Museen V.I. 3384',ς> και ένας καλυκωτός κρατήρας στη Βιέννη, Kunsthistorisches Museum 
373160 που δεν έχει αποδοθεί σε αγγειογράφο, ενώ για τα μέσα και το γ' τέταρτο του αιώνα μπορούμε 
να αναφέρουμε το θραύσμα του καλυκωτου κρατήρα στη συλλογή του Πανεπιστημίου του Tübingen
S./10 161161 του Ζ. του Rodin 966 και τον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 136262 κοντά στον ίδιο αγγειογράφο, 
την πελίκη ΕΑΜ 144663 της Ομάδας G, τους καλυκωτους κρατήρες ΕΑΜ 143364 και 132865 του Ζ. της 
Toya, και τους κωδωνόσχημους κρατήρες ΕΑΜ 146366 και 167767 του Ζ. του Filottrano.

52 Το αγγείο χαρακτηρίστηκε βοιωτικό από τον Lullies 1940,26. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. του Διο
μήδη βλ. ARV2 1517,10,1697 και Add1 384. Βλ. επίσης Καθάριου 2002, 259 αρ. JEN 165.

53 Ο κρατήρας θεωρήθηκε ύστερο αττικό ή βοιωτικό έργο από την Bieber 1917,49 και σημ. 4,50, εικ. 22. Για την απόδοσή του στο 
αττικό εργαστήριο και τον Ζ. των Αθηνών 12255 βλ. ARE2 1435,F Para 49L Add2 377. Βλ. επίσης Καθάριου 2002, 230 αρ. ΑΤΗ 4, 
εικ. 5Γ, πίν. 47Β-48.

54 Βοιωτικός χαρακτηρίστηκε ο κρατήρας από τον Τσοΰντα 1883,173 αρ. 2 («Α.Ε. 2255») και 175, ενώ η Bieber 1917,50-51 και 
σημ. 1, εικ. 23, τον κατέταξε στα ύστερα αττικά ή βοιωτικά έργα. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. της Αμυ
μώνης του Würzburg βλ. ARV1 1441,2 και Add2 378. Βλ. επίσης Καθάριου 2002, 229 αρ. ΑΜΥΜ 1, εικ. 8Γ, πίν. 44-45Α.

55 Ο κρατήρας θεωρήθηκε βοιωτικός από τον F. Brommer, Amymone, A M  63-64 (1938-1939), 174, άποψη που ανακρούστηκε 
αργότερα από τον Beazley, βλ. L.D. Caskey - J.D. Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum o f Fine Arts, Boston II, Oxford 1954, 
90. Για την απόδοση του αγγείου στον κύκλο του Ζ. του Erbach βλ. Καθάριου 2002, 236 αρ. ERB 5, εικ. 8Δ, πίν. 60Α.

56 Ύστερος αττικός ή βοιωτικός χαρακτηρίστηκε ο κρατήρας από την Bieber 1917, 61 και σημ. 2, εικ. 31. Το αγγείο αποδόθη
κε στο αττικό εργαστήριο από τον F. Brommer, Bilder der Midassage, AA 1941, 40 αρ. 9, εικ. 10. Βλ.επίσης LIMC  VIII (1997), λ. 
Midas, αρ. 13 [Miller],

57 Ο κρατήρας θεωρήθηκε ύστερος αττικός ή βοιωτικός από την Bieber 1917,49-50 και σημ. 4, εικ. 21, ενώ ο Lullies 1940,26-27, τον 
κατέταξε στα έργα του βοιωτικού εργαστηρίου. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. της Τήλου βλ. ARV2 1426,34.

58 Βοιωτικό χαρακτήρισαν το αγγείο o Langlotz 1932, 123 αρ. 645, πίν. 219 και ο Lullies 1940, 24-25. Για την απόδοσή του στο 
αττικό εργαστήριο και τον Ζ. της Τήλου βλ. ARV2 1427,39.

59 Το ιχθυοπινάκιο κατατάχθηκε από τον Neugebauer 1932, 138 αρ. 3384, στα βοιωτικά αγγεία. Για την απόδοσή του στο αττι
κό εργαστήριο και τον Ζ. της Σκορπίνας βλ. I. McPhee - A.D. Trendall, Greek Red-figured Fish-plates, AntK  Beih. 14, Basel 1987, 
49 αρ. 143, πίν. lia .

60 Ο κρατήρας χαρακτηρίστηκε βοιωτικός ύστερος ερυθρόμορφος από τον Κ. Masner, Die Sammlung antiker Vasen und Terra
kotten im KK. Oesterreich. Museum, Wien 1892, 64 αρ. 447. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο βλ. F. Eichler, CVA Wien 3, 
15, πίν. 111,4-6.

61 Βοιωτικό θεωρήθηκε το θραύσμα από τον Watzinger 1924, 60 αρ. F9, πίν. 43. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο 
και τον Ζ. του Rodin 966 βλ. ARV2 1449,8 και Add2 379.

62 Το αγγείο χαρακτηρίστηκε πιθανότατα βοιωτικό από την Bieber 1917,41-42 και σημ. 4, εικ. 15. Για την απόδοσή του στο αττι
κό εργαστήριο βλ. ARV2 1449,1 και Add2 379.

63 Βοιωτικό θεώρησε το αγγείο o Collignon 1878, 153 αρ. 547. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και την Ομάδα G 
ßLARE2 1466,98.

64 Το αγγείο θεωρήθηκε βοιωτικό από τον Pfuhl 1923, 715. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. της Toya βλ. 
ARV2 1449,15.

65 Βοιωτικό χαρακτήρισε το αγγείο ο Lullies 1940,26. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. της Toya βλ. ARE2 
1449,14· Para 492· Add2 379.

66 Ο κρατήρας κατατάχθηκε από τον Collignon 1878,159 αρ. 561, στα βοιωτικά αγγεία της Συλλογής της Αρχαιολογικής Εται
ρείας των Αθηνών. Για την απόδοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. του Filottrano βλ. ARE2 1454,29.

67 Κατασκευασμένο στη Βοιωτία θεώρησε o de Ridder 1922, 287, 289 αρ. 150, τον κωδωνόσχημο κρατήρα αυτόν. Για την από
δοσή του στο αττικό εργαστήριο και τον Ζ. του Filottrano βλ. ARE2 1454,30.
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Ξεχωριστά πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση της Ομάδας των Ύστερων Καλυκωτών Κρατήρων (L.C. 
Group), η οποία θεωρήθηκε βοιωτική από πολλούς ερευνητές λόγω της άφθονης χρήσης του επίθετου λευ
κού στα αγγεία της και των διονυσιακών θεμάτων που έφεραν πολλά από αυτά. Η ομάδα αυτή κατατάχθηκε 
από τον Beazley στο αττικό εργαστήριο, χωρίς όμως κανένα από τα αγγεία της να έχει βρεθεί στην Αττική. 
Η εύρεση των περισσότερων στη Βοιωτία, μαζί με κάποιες τεχνικές και τεχνοτροπικές τους ιδιαιτερότητες, 
που προσιδιάζουν περισσότερο σε βοιωτικά παρά σε αττικά αγγεία, καθιστούν απαραίτητη την τήρηση επι
φυλάξεων για την αττική τους καταγωγή68. Αγγεία της Ομάδας L.C. που αποδόθηκαν στο βοιωτικό εργα
στήριο είναι οι καλυκωτοί κρατήρες στο ΕΑΜ 137969, 146170 και 1254471, στο Βερολίνο, Staatliche Museen 
V.I. 452972 και F 293273, στο Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 134974 και S./10 1621a-b7:) (θραύσματα), ο 
κωδωνόσχημος κρατήρας στο ΕΑΜ 138276 και ο γαμικός λέβητας στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 293777.

Έ να  κορινθιακό αγγείο, ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1391, για πολλά χρόνια εθεωρείτο ομόφω
να βοιωτικό, ο G. Körte μάλιστα βάσισε πάνω στα χαρακτηριστικά του ένα ολόκληρο άρθρο για τη βοιω
τική ερυθρόμορφη κεραμική78. F1 μεταγενέστερη όμως έρευνα για τα ερυθρόμορφα αγγεία της Κορίνθου 
απέδειξε ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό έργο του κορινθιακού εργαστηρίου79.

Πρόσφατα, εξάλλου, ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1384 από τη Δόμβραινα αποσυνδέθηκε από το 
βοιωτικό εργαστήριο και αποδόθηκε στον Κορίνθιο Ζ. της Δόμβραινας80.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι και ένας απουλικός κωδωνόσχημος κρατήρας του Ζ. της Βενδίδος στο 
Παρίσι, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 42881, καθώς και μια ετρουσκική επίχυση που 
κάποτε βρισκόταν στο Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 64782, είχαν κι αυτά 
αρχικά θεωρηθεί βοιωτικά αγγεία.

68 Η V. Sabetai, CVA Thebes 1, 94-95, αναρωτιέται αν πρόκειται για αττικές εισαγωγές ή για τοπικά ταναγραϊκά αγγεία δια
κοσμημένα από Αττικούς ή ντόπιους αγγειογράφους. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και για τον Ζ. των Αθηνών 14627, η τεχνο
τροπία, η σύνθεση, η τεχνική κατασκευής και η προέλευση των αγγείων του οποίου δημιουργούν υπόνοιες ότι πρόκειται για Αθη
ναίο αγγειογράφο που εργάστηκε στη Βοιωτία. Βλ. σχετικά V. Sabetai, CVA Thebes 1, 92. Για τον Ζ. των Αθηνών 14627 ftk.ARV2 
1451-1452, 1694· Para 493 -Add2 379.

69 Βοιωτικό θεωρήθηκε το αγγείο από τον Collignon 1878,151 αρ. 545. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. βλ. ARF2 1457,17.
70 Βοιωτικός θεωρήθηκε ο κρατήρας από τον Collignon 1878,157 αρ. 557. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. \Yk.ARV1 1460,59.
71 Ο κρατήρας αναφέρεται ως ύστερο ερυθρόμορφο βοιωτικό αγγείο στοΑΑ  1902, 87. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. 

και τον Ζ. της Ερωτοστασίας βλ. ARV2 1456,1, 1461, 1694 καί Add2 379.
72 Βοιωτικό θεώρησε το αγγείο ο Benndorf, GSV  67-68, πίν. XXXV. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. βλ. ARV2 1457,9 

και Add2 380. Το αγγείο χάθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
73 Βοιωτικό ύστερο ερυθρόμορφο χαρακτήρισε το αγγείο ο Furtwängler 1885, 817 αρ. 2932. Για την απόδοσή του στην Ομάδα 

L.C. frl.ARV1 1458,31.
74 Το αγγείο θεωρήθηκε βοιωτικό από τον Watzinger 1924, 60 αρ. F7, πίν. 42. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. και τον 

Ζ. των Αθηνών 1375 βλΑΛΓ2 1458,28, 1461 και Add2 380.
75 Τα θραύσματα θεωρήθηκαν βοιωτικά από τον Watzinger 1924, 60 αρ. F8, πίν. 43. Για την απόδοσή τους στην Ομάδα L.C. βλ. 

ARV2 1459,41 και Add2 380.
76 Βοιωτικός χαρακτηρίστηκε ο κρατήρας από τον Collignon 1878,154 αρ. 549. Για την απόδοσή του στην Ομάδα L.C. βλ.ΑΚΓ2 

1460,60 και Para 493.
77 Ο γαμικός λέβητας κατατάχθηκε στα βοιωτικά ύστερα ερυθρόμορφα αγγεία από τον Furtwängler 1885,819 αρ. 2937. Για την 

απόδοσή του στην Ομάδα L.C. βλ. ARF2 1460,66.
78 Körte 1894. Ducati 1906, 139. Lullies 1940, 25. Κατά τον R. Zahn, Berl. Phil. Woch. XXX (1910), 914 (βιβλιοκρισία στους 

A. Furtwängler - Κ. Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, München 1909), το αγγείο είναι καμπανικό.
79 Βλ. Corinth VII,iv, 47, πίν. 29.
80 Ο κρατήρας, που θεωρήθηκε βοιωτικός από τον Collignon 1878, 156 αρ. 553, αποδόθηκε στο κορινθιακό εργαστήριο και 

τον Ζ. της Δόμβραινας από τον McPhee 1991, 329-332, εικ. 4-5.
81 Ο Ducati 1906, 139, κατέταξε τον κρατήρα στην «παλαιότερη ομάδα» των βοιωτικών ερυθρόμορφων αγγείων. Για την από

δοσή του σε απουλικό εργαστήριο βλ. RVAP I, 89 αρ. 176, πίν. 30,6.
82 Το αγγείο θεωρήθηκε βοιωτικό από τον Langlotz 1932, 124 αρ. 647, πίν. 216. Βλ. επίσης W. Züchner, Über Kriegsverluste 

und Wiederaufbau der Antiken-Sammlung des Martin von Wagner-Museums in Würzburg, AA  1948/49, 126. Για την απόδοσή του 
σε ετρουσκικό εργαστήριο βλ. EVP 181.
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II. Η ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
ΣΤΟ Β' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ π.Χ.

Ο ερυθρόμορφος ρυθμός του 5ου και του α τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. στη Βοιωτία εκπροσωπείται από 
αγγειογράφους που δραστηριοποιήθηκαν σε θηβαϊκά κυρίως εργαστήρια, αλλά και σε άλλα τοπικά 
κέντρα, όπως συμβαίνει και με τη μελανόμορφη βοιωτική παραγωγή83. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθ
μός αυτός αναπτύχθηκε παράλληλα με την ιδιάζουσα καβειρική κεραμική84 και τα γνωστά βοιωτικά 
ανθεμωτά αγγεία85, ομάδες συνηθέστερες και περισσότερο αγαπητές στην περιοχή, αν κρίνει κανείς από 
μια ποσοτική σύγκριση με τα σύγχρονό τους ερυθρόμορφα δείγματα.

Τρία μόνο βοιωτικά (;) αγγεία του α μισού του 5ου αι. π.Χ. έχουν έως τώρα εντοπιστεί: πρόκειται για 
την πελίκη στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 234786 που χρονολογείται γύρω στο 470 π.Χ., την 
κύλικα στο Βρετανικό Μουσείο 95.10-27.287 που τοποθετείται γύρω στο 465-460 π.Χ., καθώς και τη χρο
νολογούμενη γύρω στο 460-450 π.Χ. πελίκη από τη Σικελία στο Malibu, J. Paul Getty Museum 76.AE.1988. 
Η καθαυτό όμως παραγωγή ερυθρόμορφων αγγείων από τα βοιωτικά εργαστήρια ξεκινά γύρω στο 
445/440 π.Χ.89, για να φθάσει έως και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ., αν και υπάρχουν σοβα
ρές ενδείξεις για βοιωτικές ομάδες αγγειογράφων δραστήριες και αργότερα στη διάρκεια του αιώνα 
αυτού90.

Δύο παράλληλες τάσεις χαρακτηρίζουν τον ερυθρόμορφο ρυθμό της Βοιωτίας: η πρώτη είναι η προ
σκόλληση στα αττικά πρότυπα, που συχνά φθάνει ακόμη και στην πιστή μίμηση έργων της αττικής αγγειο
γραφίας. Γνωστότερα παραδείγματα είναι οι τρεις λήκυθοι Θ.Π. 697, 699, 69891 και ο κωδωνόσχημος 
κρατήρας Θ.Π. 70092 του θεσπικού Πολυανδρίου93, καθώς και η πυξίδα της Καναπίτσας στο Αρχαιολο

83 Για τη διάκριση των κέντρων κατασκευής των βοιωτικών αγγείων με κύριο κριτήριο το χρησιμοποιούμενο πηλό βλ. Sabetai 
1998,324 σημ. 5. ΓLa τα διαφορετικά κέντρα κατασκευής των βοιωτικών μελανόμορφων αγγείων της αρχαϊκής περιόδου βλ. Kilin- 
ski 1990, 60-62. Για τα κέντρα κατασκευής των ανθεμωτών αγγείων βλ. υποσημ. 85.

84 Για την καβειρική κεραμική βλ. κυρίως Κ Η I και Κ Η IV.
85 Για τα βοιωτικά ανθεμωτά αγγεία βλ. Ure, Classification, 20-2Τ Ure 1926' Ure, Sixth, 74-77· Ure 1940-45· Ure 1946· Ure 196T 

A.D. Ure, Floral Black-figured Cups in Reading and Freiburg, στο Zurgriechischen Kunst. Hansjorg Bloesch zum sechzigsten Geburts- 
tagam 5. Juli 1972, AntK Beih. 9, Bern 1973, 112-113' Schilardi, Polyandrion 1, 240-246- Metzger 1978, 63-67.

86 Lullies 1940, 1-6, πίν. 1 και 2,1.
87 Για τους προβληματισμούς που σχετίζονται με το εργαστήριο κατασκευής της κύλικας αυτής βλ. υποσημ. 51.
88 F. Brommer, Herakles und Theseus auf Vasen in Malibu, Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 2 (1985), 220, 224, 226-227, 

εικ. 43, 45. F. Brommer, Zu einem Dionysosfest, AA  1985, 25 και σημ. 7. LIMC  VII (1994), λ. Theseus, αρ. 82 [Neils]. Η βοιωτική 
καταγωγή της πελίκης αυτής επίσης αμφισβητείται, καθώς θεωρείται εξίσου πιθανό να πρόκειται για σικελικό αγγείο που μιμεί
ται αττικά πρότυπα.

89 Ο B.R. MacDonald, The Emigration of Potters from Athens in the Late Fifth Century B.C. and its Effect on Attic Pottery In
dustry, AJA 85 (1981), 159-168, συσχέτισε τη γένεση των περισσότερων τοπικών εργαστηρίων του ερυθρόμορφου ρυθμού με τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, που δημιούργησε τις συνθήκες για τη μετανάστευση κεραμέων και αγγειογράφων (ιδιαίτερα μετοίκων 
και δούλων) από την Αθήνα. Στην περίπτωση της Βοιωτίας, όμως, ένας τέτοιος συσχετισμός δεν μπορεί να ισχύσει, αφού η παρα
γωγή ερυθρόμορφων αγγείων στην περιοχή προηγείται του Πελοποννησιακού πολέμου, τουλάχιστον κατά μία δεκαετία.

90 Για την Ομάδα L.C. και τον Ζ. των Αθηνών 14627 βλ. ο. 30 και υποσημ. 68.
91 Οι λήκυθοι αυτές είναι βοιωτικές μιμήσεις του Ζ. του Αχιλλέα, βλ. σχετικά V. Sabetai, CVA Thebes 1, 30-33, πίν. 17-19 και 

20,3-5, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
92 Ο κρατήρας αυτός μιμείται αγγεία της Ομάδας του Πολυγνώτου και του Ζ. του Cassel, βλ. σχετικά V. Sabetai, CVA Thebes 

1, 29-30, πίν. 16,1-2 και 20,1-2, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
93 Για το Πολυάνδριο των Θεσπιών βλ. Schilardi, Polyandrion.
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γικό Μουσείο της Θήβας 3192394. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί ο μικρός κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 
146695 (Πίν. 1), η κυρία όψη του οποίου, όπως σημείωσε ο ΒεζζΧζγ, θυμίζει τον Ζ. του Κάδμου, ενώ η δευ- 
τερευουσα είναι της τεχνοτροπίας του Ζ. του Δίνου, καθώς και ο κωδωνόσχημος κρατηρίσκος ΕΑΜ 
1260096 (Πίν. 2), που μιμείται τον Ζ. της Κενταυρομαχίας του Λούβρου. Στην κατηγορία αυτή πρέπει επί
σης να ενταχθούν και εκείνοι οι βοιωτικοί κρατήρες που στην πίσω όψη τους φέρουν ιματιοφόρες μορ
φές, όπως π.χ. ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 1268397 (Πίν. 3), σε αντίθεση με τους κρατήρες των απελευ
θερωμένων από τα αττικά πρότυπα Βοιωτών αγγειογράφων, που φέρουν παραστάσεις με εικονιστική 
διήγηση και στις δύο όψεις.

Η δεύτερη αυτή τάση εκπροσωπείται από αγγειογράφους, όπως ο Ζ. του Αργού98 99, ο Ζ. της Κρίσης του 
Πάρη", ο Ζ. του Χορεύοντος Πανός100 και ο Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου101, που, χωρίς να 
απαρνηθούν τις αττικές τους επιρροές, απεξαρτήθηκαν από τα αττικά εργαστήρια, στα οποία μάλιστα 
κάποιοι από αυτούς είχαν μαθητεύσει, για να κατασκευάσουν αγγεία χρησιμοποιώντας πλέον την αττική 
τεχνική και τα αττικά σχήματα ως απλά μέσα έκφρασης της δικής τους επαρχιακής γλώσσας. Επηρεα
σμένοι συχνά και από το βοιωτικό μελανόμορφο και καβειρικό ρυθμό ως προς τα σχήματα και τα θέμα
τα, αποκτούν δικούς τους τρόπους έκφρασης, με παραστάσεις άλλοτε ολωσδιόλου νέες και άλλοτε ελεύ
θερες αποδόσεις ή παραφράσεις των αττικών. Ο «χωριάτικος αέρας», για τον οποίο συχνά έχουν κατη- 
γορηθεί, τις περισσότερες φορές προσδίδει στα έργα τους ανεξάντλητη πρωτοτυπία. Τα περισσότερα 
ερυθρόμορφα βοιωτικά αγγεία αποπνέουν μια διάθεση χαρούμενη και αντανακλούν την αστείρευτη αγά
πη των δημιουργών τους για τη ζωή και τη θρησκεία.

Ο παραγωγικότερος αγγειογράφος του βοιωτικού ερυθρόμορφου ρυθμού είναι ο Ζ. του Αργού, ο 
οποίος, όπως θα δούμε, δούλεψε στο καβειρικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών102. Περίπου σύγχρονός 
του, ο Ζ. του Χορεύοντος Πανός ήταν μέλος ενός κοντινού θηβαϊκού εργαστηρίου103, όπως φαίνεται από 
κάποιες ομοιότητες μεταξύ των έργων του και αυτών του Ζ. του Αργού104. Στον αγγειογράφο αυτόν έχουν 
αποδοθεί ένας σκύφος, ένας καλυκωτός κρατήρας, καθώς και δύο κωδωνόσχημοι105, ενώ δικό του έργο 
πρέπει να είναι και μια σταμνοειδής πυξίδα που βρισκόταν κάποτε στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Αθή
νας, μικρό τμήμα της οποίας δημοσιεύθηκε από τον Η. ΙπιηιεηνμΙΐΓ106.

Στο θηβαϊκό κύκλο ανήκει επίσης ο Ζ. της Κρίσης του Πάρη107, που εργαζόταν μέσα στο «Εργαστήριο

94 V. Sabetai, CVA Thebes 1, 33-35, πίν. 21-22, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
95 Άγνωστη προέλευση. Ύψ. 0,16, διάμ. χείλ. 0,176, διάμ. βάσ. 0,073 μ. Για το αγγείο αυτό βλ. Collignon 1878,155 αρ. 552- Col- 

lignon - Couve 1902, 440 αρ. 1348ARV1 1158.
96 Άγνωστη προέλευση (Συλλογή Παπαδήμα). Ύψ. 0,162, διάμ. χείλ. 0,18, διάμ. βάσ. 0,075 μ. Για το αγγείο αυτό βλ. Nicole 

1911, 266 αρ. 1146. Για το συσχετισμό του με τον Ζ. της Κενταυρομαχίας του Άοΰβρου βλ. ARV2 1096. Έργο του ίδιου αγγειο- 
γράφου είναι ο κωδωνόσχημος κρατήρας του Μουσείου Μπενάκη 38554 (ΰψ. 0,175, διάμ. χείλ. 0,19, διάμ. βάσ. 0,08 μ.) με Σάτυ- 
ρο και Μαινάδα στην κύρια όψη και ιματιοφόρο νέο μπροστά από κίονα στη δευτερεύουσα. Για το αγγείο αυτό βλ. V. Sabetai, 
CVA Athens, Benaki Museum (υπό έκδοση).

97 Βλ. υποσημ. 28.
98 Για τον Ζ. του Άργου βλ. Lullies 1940, 15-17· Chariton 195Γ Ure 1958, 389-393, 395- Pelagatti 1962, 31-33· Pelagatti 1995.
99 Για τον Ζ. της Κρίσης του Πάρη βλ. Lullies 1940, 13-15.
100 Για τον αγγειογράφο αυτόν βλ. Lire 1958, 393-395.
101 Για τον Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου και το εργαστήριό του βλ. υποσημ. 43.
102 Βλ. σχετικά σ. 95-97.
103 Η θηβαϊκή καταγωγή του αγγειογράφου γίνεται φανερή από το χρώμα του πηλού των αγγείων του (7.5YR 7/4-7/6, Munsell 

Soil Color Charts 1994), το οποίο μάλιστα είναι ίδιο με το χρώμα του πηλού των αγγείων του Ζ. του Άργου. Από τη Θήβα προ
έρχεται ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1367, το μόνο από τα αγγεία του Ζ. του Χορεύοντος Πανός που έχει βεβαιωμένη προ
έλευση.

104 Για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο αγγειογράφων βλ. Ure 1958, 393-395.
105 Ure 1958, 393.
106 H.R. Immerwahr, Attic Script. A  Survey, Oxford 1990, 99 σημ. 6 (αρ. 667), πίν. 36, εικ. 146.
107 Για τον Ζ. της Κρίσης του Πάρη βλ. υποσημ. 99.
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Van Branteghem»108 ή συνεργαζόταν με αυτό, και στου οποίου την τεχνοτροπία διακρίνονται, πιστεύω, 
εντονότατες επιδράσεις από το έργο του Ζ. της Κενταυρομαχίας του Λούβρου109. Ο Ζ. της Κρίσης του 
Πάρη, εκτός από σκύφους μεγάλων διαστάσεων, διακόσμησε «άκαμπτους» καλυκωτους κρατήρες110, 
που, τουλάχιστον στην περίπτωση του κρατήρα ΕΑΜ 1385111 (Πίν. 4) με την τροπιδωτή τομή του τμήμα
τος ανάμεσα στις λαβές, θυμίζουν μεταλλικό σχήμα.

Το μεγάλο εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου, σύγχρονο με τα προηγούμενα, 
εντοπίζεται κι αυτό στην περιοχή της Θήβας112. Πολλοί αγγειογράφοι εργάστηκαν σε αυτό με κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές και στυλιστικά χαρακτηριστικά. Το εργαστήριο σχετίζεται στενά με το Καβεί- 
ριο, όπως φαίνεται από τους γιγάντιους κανθάρους113 που διακοσμεί με θέματα σχετιζόμενα με τον θεό 
Κάβειρο και την καβειρική μύηση. Τα σχήματα που χρησιμοποιεί είναι, εκτός από τους κανθάρους, οι 
κρατήρες, κωδωνόσχημοι οι περισσότεροι, ενώ συναντούμε και μία πυξίδα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και η πολύ σημαντική θηβαϊκή ομάδα κρατήρων, φιαλών-κυλίκων114, 
κυλικών, λεκανών, λεβήτων, στροβίλων1 15 και πυξίδων που κοσμούνται με γυναικεία κεφάλια116. Πολλά 
από τα αγγεία της Ομάδας αυτής σχετίζονται με το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθά
ρου, πιθανότατα δε κατασκευάστηκαν μέσα σε αυτό. Χαρακτηριστική είναι η απόδοση με στιγμές ή γραμ- 
μίδια των βλεφαρίδων του κάτω βλεφάρου, κάποιες δε φορές και του άνω, που συναντάται τόσο σε 
αγγεία με γυναικεία κεφάλια όσο και σε παραδείγματα από το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊ
κού Κανθάρου117. Εξάλλου, κωδωνόσχημοι κρατήρες και των δύο ομάδων φέρουν συχνότατα ίδιου τύπου

108 Βλ. τον καλυκωτό κρατήρα του Ζ. της Κρίσης του Πάρη ΕΑΜ 1383 (βλ. υποσημ. 19 και Πίν. 8), το πώμα του οποίου είναι 
χαρακτηριστικό δείγμα της παραγωγής του «Εργαστηρίου Van Branteghem». Για το θηβαϊκό αυτό εργαστήριο βλ. Ure 1940-45, 
22-24 και Pelagatti 1959, 74.

109 Πρβλ. ιδιαίτερα τα προφίλ των μορφών των δύο αγγειογράφων, αλλά και την απόδοση των αλόγων. Για τον Ζ. της Κενταυ
ρομαχίας του Λοΰβρου βλ.ΛΚΕ2 1088-1096, 1682-1683, 1703· Para 449-450-Add1 327-328.

110 Τον τύπο των κρατήρων ΕΑΜ 1383 (βλ. υποσημ. 19 και Πίν. 8) και 1385 (βλ. υποσημ. 21 και Πίν. 4) του Ζ. της Κρίσης του 
Πάρη, με το «χωριστό» από το σώμα πόδι, τον συναντούμε και στο βοιωτικό κρατήρα ΕΑΜ 12683 (βλ. υποσημ. 28 και Πίν. 3).

111 Βλ. υποσημ. 21.
112 Χαρακτηριστικός είναι ο πηλός των αγγείων του εργαστηρίου αυτού, η απόχρωση του οποίου, όπως και στα αγγεία των προ- 

αναφερθέντων αγγειογράφων, κυμαίνεται από 7.5YR 7/6-7/4 έως 7.5YR Ί16-6/6 (Munsell Soil Color Charts 1994). Για το εργα
στήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου βλ. υποσημ. 43.

113 Για τους κανθάρους που βρέθηκαν στο ίδιο το Καβείριο, πολλοί από τους οποίους φέρουν αφιερωματικές επιγραφές στον 
Κάβειρο και τον Παίδα βλ. K H lll, 1 κ.ε. Μαζί με τους καβειρικούς σκύφους, οι κάνθαροι είναι τα δημοφιλέστερα αγγεία στο ιερό 
αυτό.

114 Πρόκειται για ένα ιδιότυπο βοιωτικό σχήμα πινακίου-φιάλης με λαβές κύλικας που καλύπτονται από ορθογώνια πλακίδια. 
Για ένα μελανόμορφο παράδειγμα του τύπου αυτού βλ. KH I, 121, πίν. 20,8-8a (ΕΑΜ 10477).

115 Τα μοναδικά παραδείγματα στροβίλων με γυναικεία κεφάλια έχουν βρεθεί στο Καβείριο: πρόκειται για τα θραύσματα 
ΕΑΜ 27986 (KH  I, 123, πίν. 49,13) και 28249 (KH  I, 89, πίν. 41,7).

116 Βλ. σχετικά Ure 1953. Σπάνια τα αγγεία αυτά κοσμούνται με ανδρικά κεφάλια, βλ. π.χ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα στο 
Brunswick, Bowdoin College Museum of Art 1923.32 (Ure 1953, 245 αρ. 2, πίν. 68,9-10 και 71,25), τον καλυκωτό κρατήρα στο 
Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 646 (Langlotz 1932, 123 αρ. 646, πίν. 220· Ure 1953, 246 αρ. 15) και τη 
φιάλη-κύλικα ΕΑΜ 1411 (Ure 1953, 249 και σημ. 17, πίν. 69,16).

117 Πρβλ. π.χ. από τη μία μεριά τους κωδωνόσχημους κρατήρες στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 3061 (Lullies 1940, 
21, πίν. 25,1-3· Ure 1953, 245 αρ. 3), στο ΕΑΜ 1332 (βλ. υποσημ. 9) και στο Πανεπιστήμιο του Lund 342 (Ure 1953, 246 αρ. 9, πίν. 
70,20), τις φιάλες-κύλικες στο ΕΑΜ 1410 (Ure 1953, 246 αρ. 17, πίν. 69,14), 1411 (βλ. υποσημ. 116) και στο Μουσείο του Λούβρου 
CA 580 (CVA Louvre 17, εικ. 17, πίν. 43,4-5), την κύλικα στο Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 142 (Ure 1953, 246 αρ. 20, 
πίν. 68,12 και 72,34· CVA Mannheim 1, εικ. 7, πίν. 12,1-2.4 και Beil. C2, εδώ Πίν. 7), καθώς και τα πώματα του κωδωνόσχημου 
κρατήρα στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 06.1021.232 (Ure 1953, 245 αρ. 1, πίν. 66,1-3, εδώ Πίν. 5) και του λέβητα 
στην Κοπεγχάγη, Nationalmuseet 4708 (CVA Copenhague 4, III, πίν. 175,5a4r Ure 1953, 246 αρ. 22, πίν. 68,11, εδώ Πίν. 6) από 
την «Ομάδα με τα Γυναικεία Κεφάλια», και από την άλλη τους κανθάρους στο ΕΑΜ 1372 (βλ. υποσημ. 8 και Πίν. 78α) και 12487 
(Lullies 1940, 18 αρ. 4, πίν. 20,2 και 21, εδώ Πίν. 78β), στο Λούβρο CA 1139 (CVA Louvre 17, πίν. 41,1-4) και τον κωδωνόσχημο 
κρατήρα στο ΕΑΜ 12593 (Lullies 1940, 20, πίν. 23,1) από το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου.
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κισσόφυλλα ή ανθέμια κάτω από τις λαβές τους118, ενώ ένας περαιτέρω κρίκος σύνδεσής τους είναι και 
το μοτίβο της αλυσίδας, δηλαδή των μικρών καμπύλων γραμμών που εισέρχονται η μία μέσα στο τόξο της 
άλλης, το οποίο απαντά τόσο σε αγγεία με γυναικεία κεφάλια όσο και σε παραδείγματα προερχόμενα 
από το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου119. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο κρα
τήρας της τεχνοτροπίας του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Mu
seum of Art 06.1021.232120, φέρει πώμα με παράσταση γυναικείας κεφαλής (Πίν. 5).

Το γεγονός, όμως, ότι κάποια από τα αγγεία με τα γυναικεία κεφάλια είναι δίγλωσσα, συνδυάζουν 
δηλαδή την ερυθρόμορφη με τη μελανόμορφη ή την ημιμελανόμορφη διακόσμηση (βλ. παρακάτω), τα 
συνδέει επίσης με τα μελανόμορφα θηβαϊκά εργαστήρια. Έ να  από τα εργαστήρια αυτά είναι και το 
«Εργαστήριο Van Branteghem», το οποίο διακρίνεται από το χαρακτηριστικό του κομβίο σχήματος 
«παγόδας», που συναντάται στα πώματα που κοσμούνται με γυναικεία κεφάλια των δίγλωσσων λεβήτων 
της Θήβας121 και της Κοπεγχάγης122 (Πίν. 6), αλλά και από τον τύπο του λωτού με τρία πέταλα καμπυ- 
λούμενα στις άκρες τους, που απαντά στο εξωτερικό της δίγλωσσης κύλικας του Mannheim, Reiss-Engel- 
horn-Museen Cg 142123, η οποία φέρει εσωτερικά ερυθρόμορφο γυναικείο κεφάλι (Πίν. 7).

Παράλληλα με τον αμιγή ερυθρόμορφο ρυθμό, δύο τύποι δίγλωσσης τεχνικής απαντούν στη βοιωτική 
κεραμική: στον πρώτο χρησιμοποιείται στη μία όψη ή σε ένα μέρος του αγγείου η ερυθρόμορφη τεχνική 
και στην άλλη όψη ή σε άλλο τμήμα του η μελανόμορφη ή η ημιμελανόμορφη124. Τέτοιου τύπου δίγλωσσα 
αγγεία απαντούν στην «Ομάδα των Αγγείων με τα Γυναικεία Κεφάλια»: χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι η λεκάνη της Βόννης, Akademisches Kunstmuseum 1766125 και η κύλικα του Mannheim, Reiss- 
Engelhorn-Museen Cg 142126 (Πίν. 7), που φέρουν εσωτερικά ερυθρόμορφο γυναικείο κεφάλι και εξω
τερικά ημιμελανόμορφη φυτική διακόσμηση, μια πυξίδα της Συλλογής Αγαλοπούλου αρ. κατ. 243127 με 
ερυθρόμορφο γυναικείο κεφάλι στην άνω επιφάνεια του πώματος και ημιμελανόμορφη ανθεμωτή δια- 
κόσμηση στην κατακόρυφη εξωτερική πλευρά του, καθώς και οι προαναφερθέντες λέβητες με υποστατό 
στη Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο χωρίς αρ. ευρ. και στην Κοπεγχάγη, Nationalmuseet 4708128 (Πίν. 6) 
με μελανόμορφη διακόσμηση στο σώμα και πώματα με ερυθρόμορφα γυναικεία κεφάλια. Και άλλα επί- 
σης εργαστήρια και αγγειογράφοι χρησιμοποίησαν τη δίγλωσση αυτή τεχνική: από το «Εργαστήριο Van 
Branteghem» προέρχεται το μελανόμορφο πώμα με την ανθεμωτή διακόσμηση του ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα ΕΑΜ 1383 του Ζ. της Κρίσης του Πάρη129 (Πίν. 8), ενώ από το εργαστήριο του Ζ. του 
Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου η γνωστή ερυθρόμορφη πυξίδα του Würzburg, Martin von Wagner Mu-

118 Πρβλ. π.χ. τον κρατήρα με το γυναικείο κεφάλι στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 3061 (βλ. υποσημ. 117) με τους 
κρατήρες του εργαστηρίου του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκοί) Κανθάρου στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 3059 (Lullies 
1940, 24, πίν. 28,1-2), στο ΕΑΜ 19507 (Lullies 1940, 20-21, πίν. 24,1-2) και στο Μουσείο του Λούβρου CA 925 (CVA Louvre 17, 
πίν. 44,1-2 και 45,3-4).

119 Πρβλ. από την «Ομάδα με τα Γυναικεία Κεφάλια» τον καλυκωτό κρατήρα της Οξφόρδης, Ashmolean Museum 1914.7 (Ure 
1953, 246 αρ. 16, πίν. 70,22 και 71,32) και τον κωδωνόσχημο κρατήρα του Μονάχου, Staatliche Antikensammlungen 3061 (βλ. υπο
σημ. 117) με τον κάνθαρο στο ΕΑΜ 12259 (Lullies 1940, 20, πίν. 22,1-2) του εργαστηρίου του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Καν
θάρου. Το μοτίβο αυτό απαντά και σε καβειρικούς σκύφους με γραμμική διακόσμηση, βλ. π.χ. KH  I, πίν. 48,17-18.

120 Βλ. υποσημ. 117.
121 Johnson 1949, 244-245, πίν. XXXV,B-C.
122 Βλ. υποσημ. 117.
123 Βλ. υποσημ. 117. Ας σημειωθεί επίσης ότι το ανθέμιο του καλούμενου από την Ure «τύπου Bowdoin», με τη γωνιώδη καρ

διά που διαπερνάται από το κεντρικό πέταλο, το οποίο διακοσμεί την πίσω όψη των περισσότερων κρατήρων της «Ομάδας με τα 
Γυναικεία Κεφάλια», απαντά και σε μελανόμορφα βοιωτικά αγγεία, βλ. σχετικά Ure 1953, 248.

124 Δηλαδή χωρίς τη χρήση εγχάραξης.
125 Ure 1933, 36 αρ. 1, εικ. 37-38.
126 Βλ. υποσημ. 117.
127 Catalogue d ’une collection d ’antiquités grecques, Athènes 1927,11 αρ. 59 (εικ. σ. 5).
128 Βλ. υποσημ. 121 και 117 αντίστοιχα.
129 Βλ. υποσημ. 19.
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seum L 82113ϋ (Πίν. 9α), που φέρει μικρή ζώνη στο κάτω μέρος με δελφίνια σε σκιαγραφία. Ακόμη, το 
μοναδικό ερυθρόμορφο αγγείο του Ζ. των Μυστών, ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1393130 131, κοσμείται 
στην περιοχή των λαβών με ημιμελανόμορφο ανθέμιο και στεφάνι μέσα σε μετόπη (Πίν. 9β). Τέλος, δυο 
παραδείγματα του 4ου αι. π.Χ. είναι ο μελανόμορφος καλυκωτός κρατήρας στη Νέα Υόρκη, Metropolitan 
Museum of Art 57.11.4132, που κοσμείται στη ζώνη του χείλους με ερυθρόμορφο κλαδί δάφνης, καθώς και 
το πινάκιο στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum 191133 με ημιμελανόμορφη φυτική και 
γραμμική διακόσμηση εσωτερικά και ερυθρόμορφη παράσταση εξωτερικά.

Ο άλλος τύπος δίγλωσσης τεχνικής συνίσταται στην ανάμιξη της ημιμελανόμορφης και της ερυθρό
μορφης τεχνικής στην ίδια όψη του αγγείου134 και σχετίζεται με ένα μελανόμορφο εργαστήριο, το «Εργα
στήριο της Κύλικας της Ναυπλίας 544»135. Σε μία περίπτοιση, οι δυο τύποι δίγλωσσης τεχνικής συνυπάρ
χουν στο ίδιο αγγείο: πρόκειται για τη λεκάνη ΕΑΜ 12881136 (Πίν. 10), που εσωτερικά χρησιμοποιεί την 
ημιμελανόμορφη μαζί με την ερυθρόμορφη τεχνική, ενώ εξωτερικά φέρει ημιμελανόμορφα ανθέμια.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κάποια άλλα ερυθρόμορφα βοιωτικά αγγεία συγκροτούν ομάδες και 
μπορούν να αποδοθούν σε άγνωστους έως σήμερα αγγειογράφους ή εργαστήρια. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα του κανθάρου τύπου 4 ΕΑΜ 12264137 (Πίν. 11), ο οποίος κατά τη γνώμη μου πρέπει να 
αποδοθεί στον ίδιο αγγειογράφο που διακόσμησε τον κάνθαρο του Μουσείου Κανελλοπούλου Δ 735138. 
Ακόμη, πιστεύω ότι ο κάνθαρος τύπου 1 ΕΑΜ 27984139 (Πίν. 12) προέρχεται από το ίδιο εργαστήριο, 
πιθανότατα δε και από το ίδιο χέρι, με τον κάνθαρο της Συλλογής Φαληρέα αρ. κατ. Ρ1140. Αξίζει επίσης 
να σημειωθούν οι τεχνοτροπικές ομοιότητες των δίγλωσσων αγγείων που συνδυάζουν ημιμελανόμορφο 
και ερυθρόμορφο στην ίδια όψη, με τον κωδωνόσχημο κρατήρα στο Βερολίνο, Staatliche Museen 
1993.252 (παλαιότερα στη Συλλογή Brommer)141 και με τον καλυκωτό κρατήρα στην Αρχαιολογική Συλ
λογή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης 2544142.

Παράλληλα με τα ερυθρόμορφα αγγεία που φέρουν εικονιστικές παραστάσεις, στα θηβαϊκά εργαστή
ρια διακοσμήθηκε και μια μικρότερη ομάδα αγγείων, αποκλειστικά κάνθαροι του τύπου 5143, με ερυθρό
μορφα φυτικά κοσμήματα: πρόκειται για τον κάνθαρο ΕΑΜ 28236144 (Πίν. 13) και δύο παραδείγματα 
από το Καβείριο, τον κάνθαρο ΕΑΜ 10492 του Ζ. του Αργού (αρ. κατ. 34 [Πίν. 44]) και ένα τμήμα καν

130 Βλ. υποσημ. 44.
131 Βλ. υποσημ. 10 και Πίν. 77β.
132 D. von Bothmer, Painted Greek Vases, BMetrMus 21 (1962), 10 εικ. 11. Gex - McPhee 1995, 9 σημ. 37.
133 Βλ. υποσημ. 31.
134 Βλ. Pelagatti 1962, 36 κ.ε. και Maffre 1975, 511 αρ. 31, εικ. 54, με τα σχετικά παραδείγματα.
135 Για το «Εργαστήριο της Κύλικας της Ναυπλίας 544» βλ. Ure 1940-45, 25-26· Pelagatti 1959, 70-72· Pelagatti 1962, 36 κ.ε.· 

Maffre 1975,512-513.
136 Άγνωστη προέλευση (Συλλογή Ρουσοπούλου). Διάμ. 0,47 μ. Για το αγγείο αυτό βλ. Pelagatti 1962,39-40, πίν. XXIV. Η λεκά

νη ΕΑΜ 12881 πρέπει να συνδέεται με εκείνες στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum 178 (CVA Heidelberg 1, πίν. 
27,3.10) και στο Μουσείο της Θήβας 23443 (Α.Κ. Ανδρειωμένου, Το νεκροταφείον της Ακραιφίας. Αγρός Ιω. Κόλλια. Μέρος I, 
Λ Ε  1994, 239, εικ. 105-106), που είναι επίσης μεγάλων διαστάσεων και με παρόμοιο σύστημα διακόσμησης.

137 Από τη Βοιωτία (Συλλογή Δρακοπούλου). Ύψ. 0,27 μ. Για το αγγείο αυτό βλ. Nicole 1911, 243 αρ. 1100· LIMC  IV (1988), 
λ. Herakles, αρ. 1567 [Boardman]· Vollkommer 1988, 58 αρ. 432. Για τους κανθάρους του τύπου 4, σύμφιονα με τη διάκριση της 
Heimberg, βλ. KH  III, 9, 11-12.

138 Για τον κάνθαρο του Μουσείου Κανελλοπούλου βλ. Maffre 1975, 513 αρ. 32, εικ. 55a-d, ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόκειται 
για έργο ενός αγγειογράφου που ήταν μιμητής, ίσως ακόμη και μαθητής του Ζ. του Αργού.

139 Άγνωστη προέλευση (Συλλογή Νοστράκη). Ύψ. 0,256 μ. Για τους κανθάρους του τύπου 1, σύμφωνα με τη διάκριση της 
Heimberg, βλ. KH  III, 4-9.

140 Φ. Ζαφειροπούλου, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, 588, πίν. 372β-γ, δεξιά.
141 F. Brommer, Zu einem Dionysosfest,ΛΑ  1985, 25-27, εικ. 1-2. LIMC  VIII (1997), λ. Ketos, αρ. 40 [Boardman],
142 Βλ. υποσημ. 22.
143 Για τους κανθάρους του τύπου 5, σύμφωνα με τη διάκριση της Heimberg, βλ. KH III, 9, 12-13.
144 Άγνωστη προέλευση (Κατάσχεση Ζουμπουλάκη). Ύψ. 0,095, διάμ. χείλ. 0,098, διάμ. βάσ. 0,068 μ.
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θάρου στο Μουσείο της Θήβας χωρίς αρ. ευρ.143, που φέρουν κλαδί δάφνης. Σε αυτούς πρέπει να προ
στεθεί ένας κάνθαρος της Συλλογής Τσολοζίδη με ανθέμιο του «τύπου Βοννόοΐη»145 146.

Φαίνεται πως η κεραμική παραγωγή της Βοιωτίας κατά το β' μισό του 5ου αι. π.Χ. ήταν υπεραρκετή 
για να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, επιβεβαιώνοντας έτσι τα λόγια του Θηβαίου στους Αχαρνείς του Αρι
στοφάνη (902 κ.ε.), ότι δεν ήταν ανάγκη να πάρει μαζί του κεραμική από την Αθήνα, γιατί είχε και στην 
πατρίδα του147. Και πράγματι στην περίοδο αυτή παρατηρείται στην εχθρική προς την Αθήνα Βοιωτία 
κάθετη πτώση της εισαγωγής αγγείων από την Αττική148.

145 Κ Η III, 13, πίν. 48,6.
146 Αρ. κατ. Συλλογής 175. Αδημοσίευτος. Για τα ανθέμια του «τύπου Bowdoin» βλ. υποσημ. 123.
147 άφνας ή κέραμον; άλλ’ έντ’ έκεν αλλ' δ  τι π α ρ ’ άμϊνμή ’στι, τάδε δ ’ αν πολύ («Σαρδέλλες και τσουκάλια; Αυτά βρωμούν 

εκεί κάτω. Δώσε ό,τι δεν έχουμε, κι εδώ υπάρχει μπόλικο», μετάφρ. Στ. Κουμανούδη).
148 Μια μικρή στατιστική στους τόμους των μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων του Beazley είναι ιδιαίτερα διδακτική: 

σε σχέση με τα 311 μελανόμορφα αττικά αγγεία που έχουν βοιωτική προέλευση, στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., εποχή των 
πρώτων ερυθρόμορφων αττικών αγγείων, εισήχθησαν στη Βοιωτία μόνο 11 αγγεία διακοσμημένα με τη νέα τεχνική. Ο μικρός 
αυτός αριθμός είναι φυσικά αναμενόμενος σε μια περίοδο που στη Βοιωτία εισάγονται ακόμη σε μεγάλους αριθμούς τα μελανό
μορφα αττικά αγγεία. Η κατάσταση αλλάζει στο α' μισό του 5ου αι. π.Χ., όπου καταμετρήθηκαν 45 ερυθρόμορφα αγγεία και 12 
αγγεία λευκού βάθους, κυρίως λήκυθοι, ενώ στο β' μισό του 5ου αι. π.Χ. τα αττικά αγγεία που εισήλθαν στο βοιωτικό χώρο ήταν 
μόνο εννέα. Τα πράγματα αλλάζουν στο α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., όταν οι εισαγωγές από την Αττική ξαναρχίζουν σε μεγάλες 
ποσότητες.
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III. Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ

Μέσα στο πλαίσιο του βοιωτικού, και μάλιστα του θηβάίκού, Κεραμεικού, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, 
ο Ζ. του Άργου πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πρόκειται για έναν αγγειογρά- 
φο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δραστηριοποιήθηκε μέσα σε ένα μελανόμορφο εργαστήριο που 
ασχολείτο σχεδόν αποκλειστικά με την κατασκευή αγγείων για το Καβείριο της Θήβας, το εργαστήριο 
του Ζ. των Μυστών149. Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο η εργασία του να διαφέρει από αυτήν των άλλων 
Βοιωτών αγγειογράφων του ερυθρόμορφου ρυθμού, τόσο ως προς τα σχήματα όσο και ως προς τα θέμα
τα. Ο Ζ. του Άργου διακόσμησε τους δύο από τους τρεις σωζόμενους ερυθρόμορφους καβειρικούς σκύ- 
φους150 (αρ. κατ. 18 και 19), τη μοναδική βοιωτική ερυθρόμορφη κύλικα-σκύφο (αρ. κατ. 20), με έντονα 
μάλιστα τα καβειρικά στοιχεία στο σχήμα της, καθώς και τα μόνα δείγματα ερυθρόμορφης πυξίδας βοιω- 
τικού τύπου (αρ. κατ. 21) και ερυθρόμορφης οινοχόης του τύπου 1 (αρ. κατ. 35) του βοιωτικού εργαστη
ρίου του 5ου αι. π.Χ. Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξε στη διακόσμηση σκύφων (αρ. κατ. 4-17), ενός σχήματος 
όχι τόσο αγαπητού στους σύγχρονούς του Βοιωτούς αγγειογράφους. Τα θέματα που απεικονίζει, εξάλ
λου, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λατρεία και τη μύηση. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο ότι από τα 
εννέα αγγεία του με βεβαιωμένες προελεύσεις τα τέσσερα βρέθηκαν στο καβειρικό ιερό151.

Με το έργο του αγγειογράφου ασχολήθηκε για πρώτη φορά ο R. Lullies152, που του έδωσε το όνομα 
“Maler der Athener Argosschale” από την κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20) με την παράσταση του 
φόνου του Άργου από τον Ερμή, και του απέδωσε 13 αγγεία. Ο αρχικός αυτός κατάλογος εμπλουτίστηκε 
σταδιακά από τον J.M.T. Charlton153, τον G. Hafner154, την A.D. U re155, η οποία και συνέπτυξε το όνομά 
του σε «Ζ. του Άργου», την Ρ. Pelagatti156, τον ίδιο τον R. Lullies157 και τον A.W. Johnston158, ώστε τα 
αγγεία του να ανέλθουν στα 29159. Με την εργασία αυτή προστίθενται στο έργο του άλλα οκτώ.

Η δραστηριότητα του Ζ. του Άργου τοποθετείται μεταξύ 445/440 και 400/395 π.Χ., την εποχή δηλαδή 
της μεγάλης ακμής του ιερού των Κάβειρων στη Θήβα. Με εξαίρεση τους δύο σκύφους στο Palermo (αρ. 
κατ. 4 και 5), που αποτελούν και τα μοναδικά δείγματα της πρώιμης παραγωγής του αγγειογράφου, όταν 
ακόμη βρισκόταν υπό την ισχυρή επίδραση του αττικού Κεραμεικού160, τα υπόλοιπα έργα του παρουσιά
ζουν ενιαία τεχνοτροπία κι έτσι δύσκολα μπορεί να γίνει λόγος για περαιτέρω διάκριση σε φάσεις. Για 
σαφέστερες χρονολογήσεις πρέπει κανείς να στηριχθεί κυρίως στα σχήματα των αγγείων, χρησιμοποιώ
ντας ως βάση τα αττικά πρότυπα. Τα μόνα έργα του που θα μπορούσαν να χρονολογηθούν με ασφάλεια

149 Για τον Ζ. των Μυστών βλ. υποσημ. 10. Για τη σχέση του Ζ. του Άργου με τον Ζ. των Μυστών βλ. σ. 95-97.
150 Για τον τρίτο σωζόμενο ερυθρόμορφο καβειρικό σκύφο βλ. υποσημ. 304.
151 Είναι πολύ πιθανό δύο ακόμη αγγεία του να προέρχονται από το Καβείριο: πρόκειται για το σκύφο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 

[Πίν. 27]) και την κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31]). Βλ. σχετικά σ. 95 και υποσημ. 480.
152 Lullies 1940, 15-17.
153 Charlton 1951.
154 G. Hafner, CVA Karlsruhe 1, 47.
155 Ure 1958, 389-393.
156 Pelagatti 1962, 29-33. Pelagatti 1995.
157 R. Lullies, CVA Kassel 1, 71.
158 Johnston 1978, 478 αρ. 1334.
159 Στα αγγεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται η αρυβαλλοειδής λήκυθος στο Κίελο και τα δύο όστρακα από το Καβείριο, που 

λανθασμένα κατά τη γνώμη μου αποδόθηκαν στον Ζ. του Άργου, βλ. σχετικά σ. 53-54.
160 Για το συμβατικό χωρισμό των έργων του Ζ. του Άργου σε δύο τεχνοτροπικές περιόδους βλ. σ. 86. Για τα στυλιστικά στοι

χεία που διαχωρίζουν τους δύο αυτούς σκύφους από τα υπόλοιπα αγγεία του Ζ. του Αργου βλ. σ. 59-65 σποράδην και σ. 67.
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βάσει συνευρημάτων είναι οι σκύφοι της Spina161 (αρ. κατ. 7) και της Ακραιφίας162 (αρ. κατ. 10), ενώ το 
θραύσμα της αθηναϊκής Αγοράς (αρ. κατ. 15) προέρχεται από ένα ανασκαφικό τετράγωνο, το Η16:Α, με 
ευρήματα διαφόρων εποχών.

Το βασικότερο πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη μελέτη του έργου του αγγειογράφου είναι ότι τα 
περισσότερα αγγεία του προέρχονται από λαθρανασκαφές, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστες οι συνθή
κες ανεύρεσης και η προέλευσή τους. Η εύρεση τεσσάρων έργων του στο Καβείριο (αρ. κατ. 18, 19, 34, 
36) και ενός σε τάφο της Ακραιφίας (αρ. κατ. 10) επιβεβαιώνει, μαζί με τα δεδομένα του πηλού163, τον 
εντοπισμό του εργαστηρίου του στο θηβαϊκό χώρο. Οι στενές σχέσεις της Βοιωτίας με τη Λοκρίδα, εξάλ
λου, δικαιολογούν την εύρεση δύο κανθάρων του Ζ. του Αργού (αρ. κατ. 22, 23) στον Έξαρχο, τις αρχαί
ες Αβές164. Το όστρακο από την Αγορά των Αθηνοόν (αρ. κατ. 15), με χρώμα πηλού, γάνωμα και παρου
σία μίλτου που παραπέμπουν απευθείας στη Βοιωτία, ίσως ήρθε στην Αθήνα με κάποιο Βοιωτό επισκέ
πτη, σαν τον Θηβαίο στουςΛχαρνείς του Αριστοφάνη. Όσο για τα αγγεία από τον Σελινούντα και τη Spi
na, δημιουργούν προβληματισμούς για τις σχέσεις Βοιωτίας και Ιταλίας, που θα αναπτυχθούν σε ξεχωρι
στό κεφάλαιο165.

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ζ. ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ 

ΚΩ Δ ΩΝΟΣΧΗΜΟΙΚΡΛ ΤΗΡΕΣ

1. Αθήνα, ΕΑΜ 12270 (Π ίν. 14 και 93α) [Lullies]166
Από τη Βοιωτία (Συλλογή Δρακοπούλου).
Ύ ψ. 0,194, διάμ. χείλ. 0,195, διάμ. βάσ. 0,102 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6)167. Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου εσωτερικά και εξωτε

ρικά, σε ελάχιστα σημεία απολεπισμένο και με ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις στα σημεία όπου είναι 
παχύτερο. Σε όλα τα εδαφόχρωμα τμήματα ίχνη μίλτου. Ελάχιστα ίχνη προσχεδίου.

Α. Αριστερά στεφανωμένος ιματιοφόρος Απόλλωνας προετοιμάζεται για σπονδή. Ο θεός, στραμμέ
νος προς τα δεξιά, πάλλει με το αριστερό χέρι τις χορδές της λύρας του, ενώ με το δεξί προτείνει φιάλη 
προς την πεπλοφόρο στεφανωμένη Άρτεμη που στέκει ορθή απέναντι του στρέφοντας το κεφάλι προς 
αυτόν. Η θεά κρατά στο δεξί χέρι οινοχόη, στο αριστερό τόξο, ενώ πίσω από την πλάτη της ξεπροβάλλει 
το άνω μέρος της φαρέτρας.

Β'. Δεξιά όρθιος, στεφανωμένος, ιματιοφόρος νέος, στραμμένος προς τα αριστερά, παίζει τηνχέλυν168 
κρατώντας το πλήκτρο στο δεξί χέρι169. Απέναντι του ένας άλλος στεφανωμένος νέος με ιμάτιο κάθεται

161 Για τα συνευρήματα του σκΰφου της Spina βλ. υποσημ. 285.
162 Για τα συνευρήματα του σκύφου της Ακραιφίας βλ. υποσημ. 290.
163 Για τον πηλό που χρησιμοποιείται στα αγγεία του Ζ. του Αργού βλ. σ. 55.
164 Στην ανατολική Λοκρίδα, που γειτονεύει με τη Βοιωτία, και ιδιαίτερα στον Έξαρχο, που βρίσκεται στο έλεος τυμβωρύχων 

από το 19ο αιώνα, έχει έρθει στο φως ένας πολύ μεγάλος αριθμός βοιωτικών αγγείων.
165 Βλ. σ. 141-142.
166 Μέσα σε αγκύλες επισημαίνεται το όνομα του ερευνητή που απέδωσε το αγγείο.
167 Στα αγγεία του ΕΑΜ, της αθηναϊκής Αγοράς, του Ναυπλίου, της Οξφόρδης και του Palermo, τα οποία μελέτησα, παρατί

θενται ακριβή στοιχεία για το χρώμα του πηλού με παραπομπή στα Munsell Soil Color Charts 1994, το γάνωμα, τη μίλτο, το προ
σχέδιο και τις διαστάσεις. Για τα υπόλοιπα αγγεία βασίστηκα στις δημοσιεύσεις. Για τα δευτερεύοντα διακοσμητικά μοτίβα των 
αγγείων του καταλόγου βλ. το σχετικό κεφάλαιο, σ. 65 κ.ε.

168 Για τη χρήση του όρου χέλνς για τη λύρα που είναι κατασκευασμένη από όστρακο χελώνας βλ. D. Dumoulin, Antike Schild
kröten, Würzburg 1994, σποράδην και Brand 2000, 151.

169 Στο κάτω μέρος του ενδύματος του όρθιου νέου με τη λύρα διακρίνεται το δακτυλικό αποτύπωμα του κεραμέα.
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προς τα δεξιά σε κλισμό κρατώντας λΰρα, ενώ με το κατεβασμένο δεξί χέρι κρατά το πλήκτρο. Μεγάλο 
στεφάνι στο πεδίο ψηλά ανάμεσα στις μορφές.

Nicole 1911, 254 αρ. 1120' Lullies 1940, 15 αρ. 2, 17, πίν. 14,1-2 (ο αρ. ευρ. 12230 που δίδει ο συγγραφέας και όλοι οι 
μελετητές μετά από αυτόν είναι λανθασμένος)· Charlton 1951,336, 337, 338 σημ. 4, 8,13,14,16 και 22- Ure 1958,389, 
390, 391, 392 αρ. 2* Maffre 1975, 516 σημ. 267· Pelagatti 1995, 40, 42 αρ. 2, 47 σημ. 29, 48 σημ. 43' Berlinzani 2004, 64.

2. Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 49.94.2 (Πίν. 15) [Ure]
Άγνωστη προέλευση.
Ύψ. 0,235, πλ. με τις λαβές 0,27 μ.
Ά. Αριστερά νέος γυμνός, στραμμένος προς τα δεξιά, στεφανωμένος, με το δεξί χέρι στηριγμένο στην 

οσφυ, κρατά κάθετα στο αριστερό χέρι μεγάλο θύρσο. Απέναντι του στέκει άλλος νέος, γυμνός και στε
φανωμένος, με το αριστερό χέρι στην οσφυ, που κρατά ομφαλωτή φιάλη και στρέφει το κεφάλι προς το 
σύντροφό του.

Β'. Δύο στεφανωμένοι γυμνοί νέοι, με το δεξί χέρι στην οσφύ, στέκουν αντικριστά. Στο αριστερό χέρι 
κρατούν κάθετα μεγάλους θύρσους.

Ure 1958, 389 και σημ. 1, 390, 391, 392 αρ. 1, 394, πίν. 102,1-2 και 105,17· Pelagatti 1995, 42 αρ. 1, 48 σημ. 61.

3. Κάποτε στο Μουσείο του Rochdale, Συλλογή Bright170 (Πίν. 16) [Charlton]
Άγνωστη προέλευση.
Ύψ. 0,215 μ.
Συγκολλημένος. Λείπει μέρος του ποδιού και τμήματα πάνω από τις λαβές.
Α. Δεξιά ο Διόνυσος, στεφανωμένος, με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά και φορώντας χιτω- 

νίσκο, πάρδαλιν και εμβάδες, κρατά κάθετα στο αριστερό χέρι μεγάλο θύρσο, ενώ προετοιμάζεται για 
σπονδή με τη βοήθεια πεπλοφόρου στεφανωμένης Μαινάδας που στέκει απέναντι του. Η Μαινάδα είναι 
στραμμένη προς τα δεξιά και εγχέει στη φιάλη του από οινοχόη που κρατά στο δεξί της χέρι. Ο μεγάλος 
θύρσος, τον οποίο κρατά στο αριστερό χέρι, στηρίζεται στον αριστερό της ώμο. Η σπονδή γίνεται σε ιερό, 
όπως φαίνεται από το βουκράνιο ψηλά στο πεδίο ανάμεσα στις μορφές.

Β'. Αριστερά στεφανωμένος Απόλλωνας με χιτώνα και ιμάτιο προετοιμάζεται για σπονδή. Ο θεός, 
στραμμένος προς τα δεξιά, πάλλει τις χορδές της λύρας με το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί προτείνει φιά
λη προς την Άρτεμη, που στέκει απέναντι του171. Η θεά, που στρέφει το κεφάλι προς τον Απόλλωνα, φορά 
χιτώνα και ιμάτιο, κρατά erro δεξί χέρι οινοχόη, στο αριστερό τόξο, ενώ πίσω από την πλάτη της ξεπρο
βάλλει η άκρη της φαρέτρας της.

Charlton 195L Ure 1958, 389, 391, 392 αρ. 3, 394· Pelagatti 1995, 36, 40, 42 αρ. 3, 48 σημ. 43, 59, 60 και 61.

ΣΚΥΦΟΙ

Σκύφοι αττικού τύπου

4. Palermo, Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” N. I. 2088 (Πίν. 17) [Pelagatti]
Από τον Σελινούντα (ανασκαφές 1864).
Ύψ. 0,134, διάμ. χείλ. 0,156, διάμ. βάσ. 0,112 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Στην επιφάνεια του αγγείου πολύ ίζημα, ιδί

ως εσωτερικά.

17,1 Σύμφωνα με τους J. Prag του Μουσείου του Manchester και J.A. Webber του Μουσείου του Rochdale, αβέβαιη είναι η τύχη 
όλης της Συλλογής Bright.

171 Κατά τον Charlton 1951, 336, πιθανότατα υπήρχε βωμός ανάμεσα στις δύο μορφές.
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Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/β). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ελάχιστα απολεπισμένο και άνισα οπτημένο κατά τόπους. Σε όλα τα εδαφό- 

χρωμα τμήματα ίχνη μίλτου. Χρήση επίθετου λευκού χρώματος172 με μίλτο από πάνω για τις κάθετες ται
νίες στον κρωβΰλο της Νίκης της Α' όψης. Με επίθετο λευκό, εξίτηλο σήμερα, αποδίδονται επίσης τα στε
φάνια που κρατουν οι Νίκες και στις δυο όψεις του αγγείου. Ίχνη προσχεδίου.

Α. Αριστερά Νίκη με χιτώνα και ιμάτιο, στραμμένη προς τα δεξιά, προτείνει στεφάνι προς νέο που 
στέκει απέναντι της και στρέφει το κεφάλι προς αυτήν. Ο νέος φορά χλαμύδα και κρηπίδες, έχει πέτασο 
ριγμένο στην πλάτη και κρατά ρόπαλο στο αριστερό χέρι.

Β'. Αριστερά Νίκη με χιτώνα και ιμάτιο, στραμμένη προς τα δεξιά, προτείνει στεφάνι προς παρόμοια 
ενδεδυμένη γυναικεία μορφή, που στέκει απέναντι της και στρέφει το κεφάλι προς αυτήν.

Pelagatti 1995, 33, 37-39, 43 αρ. 11, εικ. 9-12.

5. Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187 (Πίν. 18)
[Pelagatti]

Από τον Σελινοΰντα. Αγοράστηκε γύρω στο 1965.
Ύψ. 0,109-0,11, διάμ. χείλ. 0,141-0,144, διάμ. βάσ. 0,09 μ.
Συγκολλημένο το άνω μέρος του σώματος με τη μία λαβή. Ιζήματα κατά τόπους εσωτερικά και εξωτερικά. 
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, σχετικά στιλπνό και σε ελάχιστα σημεία απολεπισμένο, ανομοιόμορφα απλωμένο 

στην επιφάνεια του αγγείου, με ασημόγκριζες ή λαδί αποχρώσεις κατά τόπους. Σε όλα τα εδαφόχρωμα 
τμήματα ίχνη μίλτου. Επίθετο λευκό με μίλτο από πάνω για την απόδοση των ταινιών στα μαλλιά των 
νέων. Ίχνη προσχεδίου.

Α. Γυμνός νέος αποδοσμένος μετωπικά, αλλά με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, χορεύει. Στα 
μαλλιά του φορά ταινία, που απολήγει πάνω από το μέτωπο σε μικρό όρθιο κισσόφυλλο.

Β'. Όμοια παράσταση, αλλά ο νέος στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά και κρατά στο αριστερό χέρι 
ανεστραμμένο θύρσο πάνω από μικρό τετράγωνο βωμό.

Giudice et al. 1992, 202 αρ. F6 [Chimirri]· Pelagatti 1995, 33, 38-39, 44 αρ. 16, εικ. 16-18.

6. Bologna, Museo Civico Archeologico G 302, Συλλογή Palagi 736 (Πίν. 19 και 93ß) [Hafner]
Άγνωστη προέλευση.
Ύψ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,178, διάμ. βάσ. 0,115 μ.
Μίλτος στις εδαφόχρωμες επιφάνειες του αγγείου.
Α. Αριστερά γυμνός νέος με κρηπίδες στηρίζει το δεξί χέρι στην οσφύ, ενώ στο αριστερό κρατά δόρυ. 

Στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά, όπου βρίσκεται άλλος γυμνός νέος με κρηπίδες, που έχει το αριστερό 
χέρι στην οσφύ, ενώ υψώνει το δεξί προς το σύντροφό του, τον οποίο κοιτάζει.

Β'. Αριστερά γυμνός νέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το δεξί χέρι στην οσφύ, κρατά στο αριστερό 
χέρι δόρυ. Απέναντι του γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο κάθεται σε ψηλό βράχο. Στο αριστερό 
χέρι κρατά θύρσο, ενώ υψώνει το δεξί προς τον νέο, τον οποίο κοιτάζει.

Pellegrini 1900, 84 αρ. 510- CVA Bologna 3, IV G r, πίν. 4,1-2· G. Hafner, CVA Karlsruhe 1, 47’ Ure 1958, 389, 391, 
392 αρ. 12, 394, πίν. 105,18· Pelagatti 1959, 70 σημ. I - Pelagatti 1995, 34, 44 αρ. 15, 47 σημ. 29.

7. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2734 (Πίν. 20) [Pelagatti]
Από τη νεκρόπολη της Valle Trebba, Spina. Τάφος 743.
Ύψ. 0,124, διάμ. χείλ. 0,157 μ.

172 Ο όρος «επίθετο λευκό» σε όλα τα αγγεία του καταλόγου αναφέρεται στο υπόλευκο προς υποκίτρινο χρώμα που χρησιμο
ποιεί ο αγγειογράφος, πάνω από το οποίο μάλιστα τοποθετείται πάντα μίλτος. Για το χρώμα αυτό βλ. σ. 56.
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A'. Γυμνός στεφανωμένος νέος χορεύει. Είναι μετωπικά αποδοσμένος, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα 
δεξιά.

Β'. Όμοια παράσταση, αλλά ο νέος στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά.

Ρ.Ε. Arias - N. Alfieri, Il Museo Archeologico di Ferrara, Ferrara 1955, 55' N. Alfieri - P.E. Arias, Spina. Guida al Mu
seo Archeologico in Ferrara, Firenze I9602, 118' Mosîra dell’Etruria Padana e della città di Spina, 12 setiembre - 31 otto- 
bre 1960. Bologna. Palazzo dellArchiginnasio, I, Bologna 19612, 332 αρ. 1056‘ Pelagatti 1962, 29-33, πίν. XVI,1 και 
XVII,1-2· Sparkes 1967, 116 σημ. 4· A. Waiblinger, CVA Louvre 17, 44· Pelagatti 1995, 33, 38-39, 44 αρ. 17.

8. Καρλσροΰη, Badisches Landesmuseum B 157 (Πίν. 21 και 93γ) [Hafner]
Άγνωστη προέλευση.
Ύψ. 0,135-0,136, διάμ. χείλ. 0,172, διάμ. βάσ. 0,115 μ.
Λίγες συμπληρώσεις.
Μίλτος στις εδαφόχρωμες επιφάνειες.
Α . Αριστερά γυναικεία μορφή, στραμμμένη προς τα δεξιά, με χιτώνα και ιμάτιο, απλοόνει τα χέρια 

προς άλλη, παρόμοια ενδεδυμένη μορφή, που κρατά ράβδο στο αριστερό χέρι και ομφαλωτή φιάλη στο 
δεξί. Η δεύτερη αυτή μορφή απομακρύνεται προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω.

Β'. Όμοια παράσταση, με τη διαφορά ότι η δεξιά γυναικεία μορφή κρατά στο αριστερό χέρι κανούν.

Winnefeld 1887, 95 αρ. 383’ CVA Karlsruhe 1, πίν. 37,6-7· Ure 1958, 389 και σημ. 5, 391, 393 αρ. 13' Schelp 1975, 44 
και 88 αρ. Κ 46· Pelagatti 1995, 34, 37, 43 αρ. 12, 47 σημ. 11 και 29, 48 σημ. 6L van Straten 1995, 253 αρ. V321.

9. Αθήνα, ΕΑΜ 12472 (Π ίν. 22 και 94α) [Ure]
Άγνωστη προέλευση (Συλλογή Ιωάννη Λάμπρου).
Ύψ. 0,11-0,112, διάμ. χείλ. 0,13-0,131, διάμ. βάσ. 0,089 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Η μία λαβή συγκολλημένη. Δύο συμπληρώσεις με γύψο κάτω από το χείλος. 
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). Τα 

εδαφόχρωμα τμήματα στο κάτω μέρος του σώματος και στην κάτω επιφάνεια της βάσης έχουν γίνει ροδό
χρωμα λόγω της άνισης όπτησης.

Γάνωμα αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου και άνισα οπτημένο (σε πολύ 
μεγάλο μέρος έχει γίνει κοραλλόχρωμο), αλλού παχύτερο μελανό και αλλού καστανομέλανο αραιότερο, 
απολεπισμένο σε ελάχιστα σημεία. Κάτω από τις λαβές και κοντά στις προσφύσεις τους μεταλλικοί ιρι
δισμοί. Δεν παρατηρούνται ίχνη μίλτου. Έντονα ίχνη προσχεδίου διακρίνονται στο δεξί άκρο χέρι, στον 
αριστερό πήχυ και έξω από το αριστερό άκρο χέρι του Βορέα, καθώς και έξω από το αριστερό κάτω 
μέρος του ενδύματος της Ωρείθυιας.

Και οι δύο πλευρές του αγγείου διακοσμούνται με ενιαίο θέμα:
Α. Ο Βορέας, με χιτωνίσκο ζωσμένο στη μέση, τρέχει προς τα δεξιά με τα χέρια απλωμένα για να πιά- 

σει την Ωρείθυια, που απεικονίζεται στην άλλη όψη.
Β'. Η Ωρείθυια φεύγει προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τον Βορέα. Φορά χιτώνα, ιμάτιο και 

καλύπτρα στα μαλλιά.

Ure 1958, 389 και σημ. 7, 390, 391, 392 αρ. 10, 394, πίν. 102,3-4 (ο αρ. ευρ. 1719 που δίδει η συγγραφέας, όπως επί
σης η Neuser και η Pelagatti είναι λανθασμένος)· KH IV, 78 σημ. 12· Neuser 1982, 43 αρ. Β 6, 46, 76 σημ. 151, 130 
σημ. 294· LIM C III (1986), λ. Boreas, αρ. 18 [Kaempf-Dimitriadou]· Pelagatti 1995, 36, 38, 43 αρ. 9, 48 σημ. 59’ Τσια- 
φάκη 1998, 225 και σημ. 1045· Giudice Rizzo 2002, 153, 208, πίν. 22,2-3.

10. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο 13560 (Πίν. 23α)173 [νέα απόδοση]
Από το νεκροταφείο της Ακραιφίας. Τάφος ΠΑΠ/35.

173 Λόγω των εργασιών επέκτασης του Μουσείου της Θήβας δεν κατέστη δυνατόν να φωτογραφηθεί ο σκΰφος. Για το λόγο 
αυτόν έχει χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία από τη δημοσίευση, που απεικονίζει μόνο μικρό τμήμα της Α' πλευράς του.
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Α'. Σώζεται αποσπασματικά οπλιτοδρομία: δυο οπλιτοδρόμοι με χαλκιδικό κράνος, κνημίδες και ασπί
δα, τρέχουν προς τα αριστερά (από τη δεξιά μορφή σώζεται τμήμα του δεξιού χεριού, το αριστερό χέρι, 
μέρος της ασπίδας με επίσημα ένα φίδι, καθώς και τα πόδια).

Β'. Δυο γυμνοί στεφανωμένοι νέοι αθλητές: ο αριστερός, στραμμένος προς τα δεξιά, απλώνει μπροστά 
τα χέρια κρατώντας αλτήρες, ενώ ο δεξιός κρατά ακόντιο στο δεξί χέρι και φεύγει προς τα δεξιά στρέ
φοντας το κεφάλι προς τα πίσω.

Ανδρειωμένου 1985,149, 151 σημ. 21, πίν. 48α.

11. Αθήνα, ΕΑΜ 12266 (Πίν. 24 και 94β) [Lullies]
Από τη Βοιωτία (Συλλογή Δρακοπούλου).
Ύψ. 0,112, διάμ. χείλ. 0,136-0,138, διάμ. βάσ. 0,091 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος από τρία κομμάτια και συμπληρωμένος σε ελάχιστα σημεία. 

Μικρές αποκρούσεις στο χείλος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό αμαυρό, κατά τόπους καστανομέλανο, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του 

αγγείου. Στα σημεία όπου είναι παχύτερο ρωγμές και ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις. Σε όλα τα εδαφό- 
χρωμα τμήματα έντονη πορτοκαλέρυθρη μίλτος. "Ιχνη προσχεδίου αριστερά από την κοιλιακή χώρα του 
μετωπικού νέου της Α  όψης, μεταξύ της πλάτης και των γλουτών του αριστερού νέου της Β' όψης, καθώς 
και πίσω από το περίγραμμα της πλάτης του συντρόφου του.

Α. Αριστερά νέος ιματιοφόρος, στεφανωμένος, στηρίζει το δεξί χέρι στην οσφύ και κρατά κάθετα με 
το αριστερό χέρι μεγάλο θύρσο. Στρέφει το κεφάλι προς άλλο στεφανωμένο νέο στα δεξιά, γυμνό, απο
δοσμένο μετωπικά, ο οποίος με το αριστερό χέρι πάλλει τις χορδές της κιθάρας του, ενώ με το δεξί κρα
τά το πλήκτρο.

Β'. Δύο γυμνοί στεφανωμένοι νέοι, στραμμένοι προς τα δεξιά, προσεύχονται μπροστά από τετράγω
νους βωμούς.

Nicole 1911, 236 αρ. 108l· Lullies 1940,16 αρ. 8,17, πίν. 15,2· Charlton 1951, 337, 338 σημ. 8, 9,10,11,12, 13,14 και 
22· Ure 1958, 389, 392 αρ. 11* Pelagatti 1962, 32 και σημ. 2L Α. Waiblinger, CVA Louvre 17, 44- LIMC II (1984), λ. 
Apollon, αρ. 757 [Kokkorou-Alewras]· Pelagatti 1995, 40, 43 αρ. 14, 48 σημ. 43 και 61, εικ. 19 και 23.

12. Αθήνα, ΕΑΜ 25656 (Πίν. 25 και 94γ) [νέα απόδοση]
Άγνωστη προέλευση (Δωρεά Μελετόπουλου, 1979).
"Υψ. 0,15-0,151, διάμ. χείλ. 0,173-0,174, διάμ. βάσ. 0,126 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα καστανό έως καστανομέλανο εξωτερικά, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια. Στο εσω

τερικό του αγγείου γάνωμα μελανό με μεταλλικούς ιριδισμούς κατά τόπους και κάποιες ρωγμές από την 
όπτηση. Δεν διακρίνονται ίχνη μίλτου. "Ιχνη προσχεδίου στο δεξιό πήχυ και το άνω μέρος του σώματος 
της ανδρικής μορφής της Α  όψης, μέσα στις πτυχές του άνω μέρους του χιτώνα της δεξιάς γυναικείας μορ
φής της Β' όψης, έξω από το κατώτερο μέρος του ενδύματος της δεξιά και αριστερά, καθώς και έξω από 
το δεξί της χέρι (βαίνοντας παράλληλα με τον ώμο και τον πήχυ της).

Α . Αριστερά νέος ιματιοφόρος, στεφανωμένος, με το δεξί χέρι στην οσφύ, κρατά στο αριστερό κάθετα 
μεγάλο θύρσο174. Στρέφει το κεφάλι δεξιά, προς γυναικεία μορφή που φεύγει προς τα δεξιά στρέφοντας 
το κεφάλι προς τα πίσω. Εκείνη φορά χιτώνα και ιμάτιο και κρατά στο δεξί της χέρι ομφαλωτή φιάλη.

Β'. Αριστερά γυναικεία μορφή με χιτώνα, ιμάτιο και στεφάνι στα μαλλιά, κρατά στο αριστερό χέρι

174 Διακρίνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα του κεραμέα στις δύο λαβές, δεξιά από το πρόσωπο του νέου, πάνω στο ιμάτιό 
του, και ανάμεσα στο άνω μέρος του σώματός του και το θύρσο.
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κάθετα μεγάλο θύρσο και στο δεξί ομφαλωτή φιάλη. Στρέφει το κεφάλι δεξιά, προς παρόμοια ενδεδυ- 
μένη γυναικεία μορφή, που φεύγει προς τα δεξιά στρέφοντας το κεφάλι προς τα πίσω και κρατά και στα 
δυο χέρια φιάλες.

13. Κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413 (Πίν. 26) [Lullies]
Από τη Βοιωτία.
Ύψ. 0,19 μ.
Α . Αριστερά ο γενειοφόρος Φινέας, στεφανωμένος, με ζωσμένο χιτωνίσκο και εμβάδες, κάθεται προς 

τα δεξιά πάνω σε βράχο πλάι σε πλούσια στρωμένο τραπέζι. Υψώνει στο δεξί χέρι το ρόπαλο, ενώ τεντώ
νει το αριστερό για να διώξει τη φτερωτή Άρπυια που τον πλησιάζει. Εκείνη, στραμμένη προς τα αριστε
ρά, φορά χιτωνίσκο ζωσμένο στη μέση και απλώνει τα χέρια της για να αρπάξει το φαγητό του.

Β'. Ο Οδυσσέας, στραμμένος προς τα δεξιά, στεφανωμένος, με χιτωνίσκο και εμβάδες, τεντώνει το 
τόξο του εναντίον της Σκύλλας. Εκείνη, στραμμένη προς τα αριστερά και στεφανωμένη, φορά χιτωνίσκο 
ζωσμένο στη μέση· κρατά με το αριστερό χέρι σκήπτρο, ενώ προτείνει επιθετικά το δεξί.

Neugebauer 1932,137 αρ. 3413, πίν. 70- Lullies 1940, 15 αρ. 4, 17· L.B. Ghali-Kahil, Coupes à figures noires du Mu
sée d’Athènes, BCH 74 (1950), 56- Charlton 1951, 337, 338 σημ. 3, 7, 10, 11 και 13’ Ure 1958, 389, 390, 391, 392 αρ. 8, 
394, 395· N. Alfieri, BAnnMusFerr 5-6 (1975-1976), 180 αρ. IL Blome 1978, 74· Kossatz-Deissmann 1978, 124, πίν. 
24,2- M. Vojatzi, Frühe Argonautenbilder, Würzburg 1982, 68,117 αρ. D 54- LIM C IV (1988), λ. Harpyiai, αρ. 11 [Kahil - 
Jacquemin]· LIMC VII (1994), λ. Phineus I, αρ. 8 [Kahil]· Pelagatti 1995, 35, 37, 38, 40-42, 43 αρ. 7, 48 σημ. 59, εικ. 
20-22· Τσιαφάκη 1998, 228 και σημ. 1059’ Giudice Rizzo 2002, 247, 249-250, πίν. 44,5.

14. Αθήνα, ΕΑΜ 1406 (Π ίν. 27 και 95α) [Ure]
Από τη Βοιωτία (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρά Κ. Πολυχρονοπουλου» στις 6

Ιουνίου 1891).
'Υψ. 0,196-0,199, διάμ. χείλ. 0,204-0,21, διάμ. βάσ. 0,154 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος.
Πηλός ροδοκάστανος-καστανός ανοικτός (7.5YR 8,4/7,4-7,6). Επίχρισμα σχεδόν ομοιόχρωμο (7.5YR 7,6). 
Γάνωμα μελανό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου, κυρίως στην A  όψη, όπου και 

παρουσιάζει ρωγμές κατά τόπους. Μίλτος στις εδαφόχρωμες επιφάνειες. Επίθετο λευκό με μίλτο από 
πάνω στη Β' όψη για την απόδοση του κυματοειδούς υψώματος και των μικρών λουλουδιών πάνω από 
αυτό. Προσχέδιο και στις δυο όψεις του αγγείου, κυρίως όμως στη Β' (ειδικά στις μορφές των Σατυρων). 
Μεγάλο μέρος της παράστασης στη Β' όψη έχει απολεπιστεί.

Α. Στεφανωμένος γυμνός Έρωτας κρατά μακριά ταινία με τα δυο του χέρια. Αποδίδεται μετωπικά, 
ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά.

Η παράσταση αυτής της όψης του αγγείου είναι έργο του Ζ. του Αργού [Ure],
Β'. Αριστερά γυναικεία μορφή με πέπλο, πόλο και καλΰπτρα, καθισμένη σε σκίμποδα προς τα δεξιά, 

εσοπτρίζεται μπροστά από λουτήριο. Στο κάτοπτρο που κρατά στο δεξί χέρι αντανακλάται το είδωλό της, 
απεικονισμένο με την τεχνική του περιγράμματος. Η γυναίκα, που φορά ενώτια, ανασύρει με το αριστε
ρό χέρι την καλΰπτρα από το πρόσωπό της. Απέναντι της μικρός Έρωτας κρατά πάνω από το λουτήριο 
στεφάνι175, ενώ στρέφει το κεφάλι προς αυτήν. Τη σκηνή κρυφοκοιτοΰν πίσω από ύψωμα τρεις Σάτυροι 
με πυκνά μαλλιά και γένια.

Η παράσταση αυτή είναι στην τεχνοτροπία του Ζ. των Μυστών [Ure],

ΠΑΕ 1891, 63· Collignon - Couve 1902, 633 αρ. 1940· Müller 1915,43,58· Lullies 1940, 23-24, πίν. 27,1-2· Ure 1940-45, 
25· Jucker 1956,102 και σημ. 3· Schauenburg 1958, 43 σημ. Il· Ure 1958, 390-391, 392 αρ. 9, 394, 395, πίν. 103,7-10·

175 Και όχι οινοχόη, όπως έγραψαν ο Lullies 1940, 23 και η Ure 1958, 390, ακολουθούμενοι στη συνέχεια από όλους τους υπό
λοιπους μελετητές.
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Brommer 1959, 73 αρ. 25 · Pelagatti 1962, 32 και σημ. 22· Herrmann 1968, 667 σημ. 1* Schneider-Herrmann 1970,116 
σημ. 70· Durand - Lissarague 1981,139 και σημ. 44, εικ. 23 · LIMC III (1986), λ. Eros, αρ. 514 [Hermary]· Baiensiefen 
1990, 23-25, 30, 219 αρ. Κ3, πίν. 2,2' Pelagatti 1995, 38, 43 αρ. 8, εικ. 15' Daumas 1998, 296-297.

15. Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Ρ 27772 (Πίν. 23β) [νέα απόδοση]
Από την Αγορά των Αθηνών. Ανασκαφικό τετράγωνο Η16:Α.
Θραύσμα από το χείλος και το άνω μέρος του σώματος.
Ύψ. 0,023, πλ. 0,033 μ.
Πηλός καστανός ανοικτός (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό, με μεταλλικές ασημόγκριζες αποχρώσεις. Διακρίνονται ίχνη μίλτου.
Κεφάλι νέου, προφανώς ιματιοφόρου, προς τα αριστερά.

Agora XXX, 304 αρ. 1292, πίν. 121176.

16. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität S./10 1630 a.b (Πίν. 28)
[Lullies]

Άγνωστη προέλευση.
Δυο θραύσματα.
Θραύσμα a: "Υψ. 0,092, πλ. 0,077 μ.
Θραύσμα b: "Υψ. 0,082, πλ. 0,091 μ.
Μικρές αποκρούσεις κατά τόπους. Στο αριστερό άκρο του θραύσματος a σώζονται ίχνη από την πρό

σφυση της λαβής.
Θραύσμα a: Γυμνός στεφανωμένος νέος, με το δεξί χέρι στην οσφύ, στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά. 
Θραύσμα b: Αριστερά γυμνός στεφανωμένος νέος κρατά στο αριστερό χέρι λύρα και στρέφει το κεφά

λι προς τα αριστερά. Δεξιά γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο στρέφει το κεφάλι προς αυτόν, ενώ 
υψώνει το δεξί χέρι προς το πρόσωπό της.

Watzinger 1924, 59 αρ. F3, πίν. 42· Lullies 1940, 16 αρ. 7, 17- Charlton 1951, 337, 338 σημ. 3, 7, 9, 10, 11, 12 και 13- 
Ure 1958, 389, 393 αρ. 14- CVA Tübingen 1, πίν. 45,6-7- Pelagatti 1995, 43 αρ. 13, 47 σημ. 11, 48 σημ. 43.

Σκύφος κορινθιακού τύπου

17. Αθήνα, ΕΑΜ 12589 (Π ίν. 29 και 95β) [Lullies]
Άγνωστη προέλευση (Συλλογή Παπαδήμα).
"Υψ. 0,156-0,158, διάμ. χείλ. 0,169-0,171, διάμ. βάσ. 0,101 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Αποκρούσεις κατά τόπους στην επιφάνεια 

και το χείλος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό αμαυρό, απολεπισμένο σε λίγα σημεία. Κατά τόπους, ειδικά στη Β' όψη και στα σημεία 

όπου είναι παχύτερο, παρατηρούνται θαμπές ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις. Σε όλα τα εδαφόχρωμα 
τμήματα έντονη πορτοκαλέρυθρη μίλτος. Χρήση επίθετου λευκού χρώματος με μίλτο από πάνω για τις 
ταινίες του βουκρανίου, το προσφερόμενο κρασί (που χύνεται από τη φιάλη του νέου της Α  όψης και από 
τη φιάλη και την οινοχόη που κρατούν οι γυναίκες της Β' όψης), τις ταινίες που κρέμονται από τη λύρα 
και αυτές που κοσμούν τον κρωβύλο της δεξιάς μορφής της Β' όψης. Στην Α  όψη ίχνη προσχεδίου στο 
άνω μέρος του χιτώνα και στο ιμάτιο της ανδρικής μορφής, ενώ πάνω από το αριστερό χέρι της γυναι
κείας μορφής της ίδιας πλευράς διαγράφεται ολόκληρο το προσχέδιο του χεριού αυτού.

176 Στη δημοσίευση το θραύσμα θεωρήθηκε αττικό και χρονολογήθηκε στον ύστερο 5ο ή τον πρώιμο 4ο αι. π.Χ.
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Α'. Αριστερά νέος άνδρας σε κατατομή προς τα δεξιά, στεφανωμένος, με χιτώνα και ιμάτιο, κάνει 
σπονδή με τη βοήθεια θυρσοφόρου γυναίκας που εγχέει από τη φιάλη της στη δική του. Με το αριστερό 
του χέρι πάλλει τις χορδές της λύρας του, ενώ απλώνει το δεξί με τη φιάλη. Δεξιά, η γυναικεία μορφή, με 
το θύρσο στο αριστερό και τη φιάλη στο δεξί χέρι, στρέφει το κεφάλι προς αυτόν. Φορά χιτώνα, ιμάτιο 
και διάδημα στα μαλλιά που κοσμείται με όρθια φύλλα.

Β'. Αριστερά γυναικεία μορφή, στραμμένη προς τα δεξιά, κρατά στο δεξί χέρι οινοχόη, με την οποία 
εγχέει στη φιάλη άλλης γυναικείας μορφής που στέκει απέναντι της και στρέφει το κεφάλι προς αυτήν. 
Και οι δύο είναι στεφανωμένες και φορούν χιτώνα και ιμάτιο. Ανάμεσά τους βρίσκεται μικρός τετράγω
νος βωμός. Στολισμένο με ταινίες βουκράνιο, που βρίσκεται ψηλά στο πεδίο ανάμεσα στις μορφές, υπο
δηλώνει ότι η σπονδή γίνεται σε ιερό.

Nicole 1911, 235 αρ. 1078· Lullies 1940, 16 αρ. 5, 17, πίν. 15,l· Charlton 1951, 337, 338 σημ. 9, 11, 13, 14, 16 και 22· 
Simon 1953, 45 αρ. 76- Ure 1958, 392 αρ. 7, 394· ΕΛΛ Suppl. 1970, λ. Beotici, vasi, 147 εικ. 153 [Pelagatti]- Α. Waib
linger, CVA Louvre 17, 44· LIMC II (1984), λ. Apollon, αρ. 717 [Kokkorou-Alewras]· Oakley 1988,171 σημ. 25- Pela
gatti 1995, 37, 43 αρ. 10, 47 σημ. 29, 48 σημ. 43, εικ. 13-14.

ΚΑΒΕΙΡΙΚΟΙΣΚΥΦΟΙ

18. Αθήνα, ΕΑΜ 10423 (Π ίν. 30 και 96α) [Lullies]
Από το Καβείριο της Θήβας.
Ύψ. 0,189-0,192, διάμ. χείλ. 0,18-0,191, διάμ. βάσ. 0,108-0,111 μ.
Συγκολλημένος από πολλά κομμάτια και συμπληρωμένος (συμπληρωμένη και ολόκληρη η μία λαβή). 

Αποκρούσεις κατά τόπους στο χείλος και την επιφάνεια του αγγείου.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό αμαυρό, απολεπισμένο σε λίγα σημεία, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του 

αγγείου. Κατά τόπους παρατηρούνται μεταλλικοί ιριδισμοί και θαμπές ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις· στα 
ίδια σημεία υπάρχουν και ρωγμές. Στις εδαφόχρωμες επιφάνειες ίχνη μίλτου. Χρήση επίθετου λευκού χρώ
ματος, εξίτηλου κατά τόπους, με μίλτο από πάνω, για το διακοσμητικό μοτίβο της μυρτιάς στο ανώτατο 
μέρος του σώματος του αγγείου (στο κλαδί, τους μίσχους που φύονται από αυτό και τους καρπούς).

Α. Αριστερά γυμνός γενειοφόρος Σάτυρος, στραμμένος προς τα δεξιά, παίζει διπλό αυλό, στη μουσική 
του οποίου χορεύει ο στεφανωμένος γενειοφόρος Διόνυσος που απεικονίζεται στο μέσον της παράστασης. 
Ο θεός, που στρέφει το κεφάλι προς τον Σάτυρο, φορά χιτωνίσκο ζωσμένο στη μέση και εμβάδες, ενώ στο 
αριστερό χέρι κρατά ανεστραμμένο θύρσο. Δεξιά χορεύει Μαινάδα στεφανωμένη, που φορά χιτώνα και 
πάρδαλιν και κρατά στο αριστερό χέρι οριζόντια ραβδί, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τον θεό.

Β'. Αριστερά Μαινάδα που φορά χιτώνα και διάδημα με όρθια φύλλα, στραμμένη προς τα δεξιά, παί
ζει τύμπανο, στη μουσική του οποίου χορεύουν δύο Μαινάδες που στρέφουν το κεφάλι προς εκείνη. Είναι 
στεφανωμένες και φορούν χιτώνα και πάρδαλιν. Η Μαινάδα στο μέσον της παράστασης κρατά επίσης 
τύμπανο.

ΚΗΙ,  88,124 σημ. 5,125,127, πίν. 25 και 41,6’ Lullies 1940,15 αρ. 3 ,17· Charlton 1951, 337, 338 σημ. 7,11,13,14 και 
22· Ure 1958, 391, 392 αρ. 5, 394, 395· Pelagatti 1962, 31 και σημ. 17, 32 και σημ. 20, πίν. XVII,3· ΕΑΑ Suppl. 1970, λ. 
Beotici, vasi, 148 εικ. 155 [Pelagatti]· M.-L. Bernhard, CVA Varsovie 6, 14· KH IV, 77 σημ. 2, 78‘ Pelagatti 1995, 36, 
38, 43 αρ. 5, 48 σημ. 59 και 60.

19. Αθήνα, ΕΑΜ 27987 (Π ίν. 23γ και 96β) [Lullies]
Από το Καβείριο της Θήβας.
Τμήμα από το χείλος και το σώμα.
Ύψ. 0,083, μέγ. πλ. (στο χείλος) 0,062 μ.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο σε ελάχιστα σημεία και ανομοιόμορφα απλωμένο εξωτερικά, με αση-
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μόγκριζες-λαδί αποχρώσεις κατά τόπους. Στην εσωτερική επιφάνεια γάνωμα καστανό έως κοραλλόχρω- 
μο λόγω της άνισης όπτησης. Σε όλα τα εδαφόχρωμα τμήματα έντονη πορτοκαλέρυθρη μίλτος. Χρήση επί
θετου λευκού χρώματος, εξίτηλου σήμερα, για τις φλόγες πάνω στο βωμό, πιθανότατα με μίλτο από πάνω. 
"Ιχνη προσχεδίου πάνω από το βωμό και κάτω από την οινοχόη που κρατά ο Σάτυρος.

Γυμνός γενειοφόρος Σάτυρος (σώζεται το κεφάλι και το μεγαλύτερο μέρος του άνω κορμού του), 
στραμμένος προς τα δεξιά, απλώνει μπροστά το αριστερό χέρι, ενώ με την οινοχόη που κρατά στο δεξί 
εγχέει σε κάνθαρο, τον οποίο του τείνει μορφή (σώζεται μόνο το άκρο χέρι της). Ανάμεσα στις δύο μορ
φές βρίσκεται βωμός με αναμμένη φωτιά.

Κ Η I, 88, πίν. 23,3- Lullies 1940,16 αρ. 6- Charlton 1951, 338 σημ. 10,11,13, 16 και 22- Ure 1958, 391, 392 αρ. 6· Pela- 
gatti 1995, 43 αρ. 6.

ΚΥΛΙΚΑ -ΣΚΥΦΟΣ

20. Αθήνα, ΕΑΜ 1407177 (Πίν. 31 και 95γ) [Lullies]
Από τη Βοιωτία (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρ’ Α. Παπαδήμου» στις 6 Δεκεμ

βρίου 1888, μαζί με τους κρατήρες ΕΑΜ 1383 και 1385 του Ζ. της Κρίσης του Πάρη).
Ύψ. 0,112-0,114, διάμ. χείλ. 0,227, διάμ. βάσ. 0,089 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Μικρές αποκρούσεις στο χείλος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/Ó). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου και σε ελάχιστα 

σημεία απολεπισμένο. Σε όλα τα εδαφόχρωμα τμήματα ίχνη μίλτου.
Α . Ο Ερμής φέρνει τον Διόνυσο βρέφος στις Νύμφες. Ο Ερμής σε διασκελισμό προς τα δεξιά, με χλα

μύδα, κρηπίδες, φτερωτό πίλο και κηρύκειο, κρατά στο αριστερό χέρι το μεγάλο σπαργανωμένο βρέφος, 
το οποίο και κοιτάζει. Απέναντι του, καθισμένη προς τα αριστερά πάνω σε βράχο, πεπλοφόρος Νύμφη 
υψώνει το δεξί χέρι σε χειρονομία χαιρετισμού, ενώ απλώνει το αριστερό για να παραλάβει τον Διόνυ
σο. Πίσω από τον Ερμή άλλες δύο πεπλοφόροι Νύμφες, η μία όρθια και η άλλη καθιστή πάνω σε βράχο, 
στρέφουν το κεφάλι προς τα δεξιά, ενώ υψώνουν το αριστερό τους χέρι για να χαιρετίσουν κι αυτές το 
θείο βρέφος.

Β'. Στο δεξί τμήμα της παράστασης απεικονίζεται ο φόνος του διπρόσωπου Αργού από τον Ερμή: αρι
στερά ο νεαρός θεός, στραμμένος προς τα δεξιά, υψώνει απειλητικά το αριστερό χέρι, ολόκληρο τυλιγ
μένο με τη χλαμύδα του, προς τον Αργό, ενώ με το δεξί κρατά το ξίφος, καθώς ετοιμάζεται να τον σκο
τώσει. Φορά στα πόδια κρηπίδες και στο κεφάλι φτερωτό πίλο. Απέναντι του ο Άργος, με αγένειο το αρι
στερό του πρόσωπο και γενειοφόρο το δεξί, έχει πέσει γονατιστός στο έδαφος απλώνοντας ικετευτικά το 
δεξί χέρι προς τον Ερμή, ενώ στο άλλο κρατά το ρόπαλο. Φορά χιτωνίσκο ζωσμένο στη μέση, στιγμωτό 
βουκολικό πίλο, προβιά δεμένη σταυρωτά μπροστά στο στήθος και κρηπίδες. Στο αριστερό τμήμα της 
παράστασης απεικονίζεται νεαρός βοσκός, στραμμένος προς τα δεξιά, με χιτωνίσκο και δερμάτινο στιγ- 
μωτό βουκολικό πίλο. Κάθεται πάνω σε βράχο και παίζει το διπλό αυλό, στη μουσική του οποίου χορεύει 
γυμνός γενειοφόρος Σάτυρος.

ΠΑΕ 1888, 67· Mayer 1891, 304 σημ. V Rubensohn 1899, 68 σημ. Γ Collignon - Couve 1902, 445 αρ. 136L Engelmann 
1903, 48-50, 55 αρ. 26, εικ. 5-6- Ducati 1906, 110, 139 (δεύτερη ομάδα αρ. 3)· Α.Δ. Κεραμόπουλλος, Θηβαϊκά,ΑΔ 3 
(1917), 342 σημ. V Pfuhl 1923, 715· Η. Philippart, Iconographie des Bacchantes d’Euripide, RBelgPhilHist 9 (1930), 23 
αρ. 42· Pfeiffer 1938, 59· Lullies 1940, 15 αρ. 1, 17, πίν. 13,1-2· Charlton 1951, 337 και 338 σημ. 7, 8, 10,11,13,14 και 
22- Ure 1958, 389 και σημ. 3, 391, 392 αρ. 4, 394· Brommer 1959, 22-23, εικ. 13· 81 αρ. 167· Pelagatti 1962, 31, 32 και 
σημ. 20, πίν. XVI,2· Zänker 1965, 79 -Agora XII, 111 σημ. 2L Moret 1975, 132 σημ. 8’ Schilardi, Polyandrion 1, 295·

177 Πρόκειται για το επώνυμο αγγείο του αγγειογράφου, βλ. σχετικά και σ. 37.
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Himmelmann 1980, 67- J. Burow, CVA Tübingen 5, 98' Yalouris 1986, 14 αρ. 16, εικ. 10a-b- LIMC V (1990), λ. Her
mes, αρ. 852 [Siebert] και λ. Io /, αρ. 28 [Yalouris]· Halm-Tisserant 1994, 38T Pelagatti 1995, 33, 40, 42 αρ. 4- M. Pi- 
pili, Wearing an Other Hat: Workmen in Town and Country, στο B. Cohen (επιμ.), Not the Classical Ideal. Athens and 
the Construction of the Other in Greek Art, Leiden - Boston - Köln 2000, 168 σημ. 63’ Siebert 2000, 443.

ΠΥΞΙΔΑ

21. Torino, Museo di Antichitá 5778 (Πίν. 32) [Lullies]
Άγνωστη προέλευση.
Ύψ. 0,145, διάμ χείλ. 0,163 μ.
Συγκολλημένη από πολλά κομμάτια και συμπληρωμένη.
Μελανό γάνωμα ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου.
Εικονίζεται σκηνή Έπανλίων με έξι γυναικείες μορφές κατά ζεύγη, που φορούν χιτώνα και ιμάτιο: η 

νύφη, καθισμένη προς τα αριστερά πάνω σε λάρνακα, κρατά κίστη και κάτοπτρο, ενώ απέναντι της όρθια 
γυναικεία μορφή, στραμμένη προς τα δεξιά, φέρει αλάβαστρο. Πίσω από τη νύφη απεικονίζεται γυναι
κεία μορφή που προχωρεί προς τα δεξιά κρατώντας στο δεξί χέρι κάτοπτρο και μία ακόμη με αλάβαστρο 
και κίστη που κινείται προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Την παράσταση κλείνουν 
γυναικεία μορφή με αλάβαστρο στο δεξί χέρι, στραμμένη προς τα δεξιά, και μία δαδοφόρος με ταινία στο 
δεξί χέρι, η οποία κινείται προς τα δεξιά στρέφοντας το κεφάλι προς τα πίσω. Όλες οι γυναικείες μορ
φές εκτός από τη δαδοφόρο είναι στεφανωμένες.

CVA Torino 2, III I, πίν. 8,3-5· R. Lullies, CVA Kassel 1, 7L Pelagatti 1995, 33-36, 39, 45 αρ. 18, εικ. 1-7- Sabetai 1998, 
330 και σημ. 52.

ΚΑΝΘΑΡΟΙ

Υψίποδες κάνθαροι (τύπου I)178

22. Αθήνα, ΕΑΜ 1419 (Πίν. 33 και 96γ) [Lullies]
Από τον Έξαρχο Λοκρίδος (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρ’ Αντ. Ερνέρη» στις 

9 Μάίου 1882).
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος.
"Υψ. χωρίς λαβές 0,318-0,33, ύψ. με λαβές 0,402-0,414, διάμ. χείλ. 0,197, διάμ. βάσ. 0,103 μ.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου, κατά τόπους καστανό 

από την άνιση όπτηση και απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία. Ασημόγκριζες και λαδί αποχρώσεις, ιδιαί
τερα στο στέλεχος. Μίλτος δεν παρατηρείται. Στην Α  όψη διακρίνονται ίχνη προσχεδίου πάνω από το 
αριστερό γόνατο της αριστερής μορφής. Στη Β' όψη προσχέδιο υπάρχει στο αριστερό χέρι, στον άνω κορ
μό και κάτω από το δεξί γόνατο της αριστερής μορφής, καθώς και στο δεξί χέρι, πάνω από το αριστερό 
γόνατο και στο δεξί πόδι της δεξιάς μορφής.

Α. Αριστερά γυμνός στεφανωμένος νέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το δεξί χέρι στην οσφύ, κρα
τά στο αριστερό κανούν. Δεξιά άλλος στεφανωμένος γυμνός νέος φεύγει προς τα δεξιά στρέφοντας το 
κεφάλι προς τα πίσω. Κρατά στο δεξί χέρι ομφαλωτή φιάλη και στο αριστερό κανούν. Ανάμεσα στα πόδια 
του μικρός «βωμός-πεσσός». "Ενας ψηλότερος πεσσός κλείνει την παράσταση στα δεξιά. Ψηλά στο πεδίο

178 Στους κανθάρους, ακολουθείται η διάκριση σε τύπους της Heimberg, ΚΗ III, 1-22.
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ακόσμητες ασπίδες. Κάτω από τη δεξιά απεικονίζεται ελλειψοειδές δυσδιάγνωστο αντικείμενο (horror 
vacui;).

Β'. Αριστερά όρθιος στεφανωμένος γυμνός νέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το δεξί χέρι στην οσφύ, 
κρατά στο αριστερό κανουν πάνω από ψηλό «βωμό-πεσσό». Απέναντι του άλλος νέος, στεφανωμένος, 
στρέφει το κεφάλι προς αυτόν. Κρατά στο δεξί χέρι φιάλη πάνω από τον ίδιο «βωμό-πεσσό» κάνοντας 
σπονδή, ενώ στο αριστερό χέρι κρατά κάνουν. Την παράσταση κλείνει στα δεξιά πεσσός. Ψηλά στο πεδίο 
ασπίδες διακοσμημένες με κισσόφυλλα. Κάτω από αυτές απεικονίζεται από ένα ελλειψοειδές δυσδιά
γνωστο αντικείμενο, παρόμοιο με αυτό της A  όψης.

Collignon - Couve 1902, 502 αρ. 1586* Lullies 1940, 16 αρ. 13, 17- Charlton 1951, 338 σημ. 12- Ure 1958, 392, 393 αρ. 
20· Pelagatti 1995, 46 αρ. 25, 47 σημ. 29, εικ. 24 και 26· Daumas 1998, 95-96.

23. Αθήνα, ΕΑΜ 1420 (Π ίν. 34 και 97α) [Lullies]
Από τον Έξαρχο Λοκρίδος (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρ’ Αντ. Ερνέρη» τον

Ιούνιο του 1882).
Ύψ. χωρίς λαβές 0,272-0,275, ΰψ. με λαβές 0,328-0,333, διάμ. χείλ. 0,163, διάμ. βάσ. 0,088 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό αμαυρό, απολεπισμένο κατά τόπους και ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του 

αγγείου. Σε όλα τα εδαφόχρωμα τμήματα ίχνη μίλτου.
Α. Αριστερά στεφανωμένος γυμνός νέος, καθισμένος προς τα δεξιά σε ψηλό βράχο, με το δεξί χέρι 

στην οσφυ, κρατά στο αριστερό κάνουν. Δεξιά του άλλος γυμνός στεφανωμένος νέος φεύγει προς τα 
δεξιά στρέφοντας το κεφάλι προς τα πίσω. Κρατά στο δεξί χέρι ομφαλωτή φιάλη και στο αριστερό κα
νουν. Ανάμεσα στα ανοιχτά του πόδια μικρός βωμός. Στον αριστερό μηρό του σκιτσάρεται βιαστικά το 
πρόσωπο γυναικείας (;) μορφής σε κατατομή179. Ψηλά στο πεδίο ασπίδα κοσμημένη με κισσόφυλλα και 
μία δεύτερη ακόσμητη. Πίσω από το κεφάλι του καθιστού νέου, κατ’ αντιστοιχία με τις ασπίδες αυτές, 
απεικονίζεται μικρό ελλειψοειδές εδαφόχρωμο αντικείμενο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αρχική 
πρόθεση του αγγειογράφου ήταν να ζωγραφίσει και εδώ ασπίδα. Την παράσταση κλείνει αριστερά επί- 
μηκες ανεστραμμένο τρίγωνο πλάι στο βράχο και δεξιά γιγαντιαίο σταγονόσχημο «φύλλο» στο ύψος του 
κορμού του άνδρα (horror vacui;)180.

Β'. Αριστερά γυμνός στεφανωμένος νέος, με θύρσο στο δεξί χέρι και κανούν στο αριστερό, φεύγει 
προς τα αριστερά στρέφοντας το κεφάλι προς τα πίσω181. Δεξιά κάθεται σε ψηλό βράχο νέος με φιάλη 
στο δεξί χέρι και κανούν στο αριστερό182, ο οποίος στρέφει το κεφάλι προς τον αποχωρούντα. Ψηλά στο 
πεδίο ασπίδα κοσμημένη με κισσόφυλλα και μία δεύτερη ακόσμητη.

Collignon - Couve 1902,502 αρ. 1585· Lullies 1940,16 αρ. 12,17· Charlton 1951, 338 σημ. 8,10 και 14· Ure 1958, 392, 
393 αρ. 19, 394, πίν. 104,16’ Ure 1962, 373· Schelp 1975, 44 και 88 αρ. Κ 47‘ Balensiefen 1990, 25 σημ. 87· Pelagatti 
1995, 45 αρ. 24, 47 σημ. 29, εικ. 25' van Straten 1995, 252 αρ. V320· Daumas 1998, 95-96.

24. Belfast, Ulster Museum 1334183 (Πίν. 35) [Johnston]
Άγνωστη προέλευση184.
Σωζ. ύψ. 0,23, διάμ. 0,13 μ.

179 Για το θέμα αυτό βλ. σ. 110.
180 Πρβλ. τα δυσδιάγνωστα αντικείμενα κάτω από τις ασπίδες και στις δύο όψεις του κανθάρου ΕΑΜ 1419 (αρ. κατ. 22 [Π ίν. 33]).
181 Δακτυλικό αποτύπωμα διακρίνεται πάνω στον αυχένα της μορφής με το θύρσο.
182 Μπροστά από το κεφάλι της καθιστής μορφής υπάρχει βαθούλωμα στο αγγείο από το δάκτυλο του κεραμέα.
183 Ο κάνθαρος αυτός δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της Pelagatti 1995.
184 Κατά τον Johnston 1978, 473, όμως, “it would appear more likely that the pieces form part of one of the collections of Boeo

tian antiquities brought back to the country in the 1920s by engineers who had been working on the draining of Lake Copais”.
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Λείπει μεγάλο τμήμα του σώματος και το μεγαλύτερο μέρος των λαβών. "Ιζημα στην κάτω επιφάνεια 
της βάσης.

Α'. Αριστερά γυμνή ανδρική μορφή, στραμμένη προς τα δεξιά, με κρηπίδες, δόρυ και ασπίδα που φαί
νεται το εσωτερικό της, προτείνει φιάλη προς άλλη ανδρική μορφή που στέκει απέναντι της, φορά ζωσμέ
νο χιτωνίσκο και κρηπίδες και κρατά δόρυ και ασπίδα με επίσημα φίδι. Λείπει το άνω μέρος του σώμα
τος και των δύο μορφών, των οποίων τα ανεστραμμένα δόρατα διασταυρώνονται.

Β'. Παρόμοια φαίνεται πως ήταν η παράσταση της Β' όψης, διατηρείται όμως μόνο το κατώτατο τμήμα 
της. Από τη μορφή που στεκόταν αριστερά σώζονται μόνο οι κρηπίδες και η αιχμή μαζί με πολύ μικρό 
τμήμα από το στέλεχος του ανεστραμμένου δόρατος. Απέναντι της διακρίνεται το κάτω μέρος των μηρών 
και οι κνήμες ανδρικής μορφής με κρηπίδες και επίσης το κάτιο μέρος της ασπίδας και του ανεστραμμέ
νου δόρατός της.

Johnston 1978, 478 αρ. 1334.

25. Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 23 (Π ίν. 36α και 37)
[Lullies]

Από τη Θήβα (κάποτε στη Συλλογή Preyss).
Ύψ. με λαβές 0,42 μ.
Α'. Αριστερά γυμνός νέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με ταινία στα μαλλιά που είναι φαρδύτερη στο 

πίσω μέρος και κρηπίδες, κρατά δόρυ και ασπίδα που φαίνεται το εσωτερικό της. Απλώνει μπροστά το 
δεξί χέρι με φιάλη προς γυναικεία μορφή καθισμένη σε κλισμό προς τα αριστερά, που φέρει χιτώνα, ιμά- 
τιο και στεφάνι στα μαλλιά. Το αριστερό της χέρι είναι καλυμμένο με το ένδυμά της, ενώ στο δεξί κρατά 
ψηλά κάλαθο.

Β'. Δεξιά γυμνός νέος, στραμμένος προς τα αριστερά, με ταινία στα μαλλιά που είναι φαρδύτερη στο 
πίσω μέρος και κρηπίδες, κρατά δόρυ και ασπίδα με επίσημα φίδι. Απέναντι του γυναικεία μορφή με 
χιτώνα, ιμάτιο και στεφάνι στα μαλλιά, καθισμένη προς τα δεξιά σε κλισμό, κρατά στο αριστερό χέρι 
ψηλά κάλαθο, ενώ απλώνει το δεξί προς τον νέο.

Auktion Helbing 27-28 Juni 1910, 7 αρ. 100, πίν. 2- Lullies 1940, 16 αρ. 9 ,17- Grünhagen 1948, 88 αρ. Pr. 8- Ure 1958, 
392, 393 αρ. 21, πίν. 103,12 και 104,13-14· Ure 1962, 373’ Pelagatti 1995, 46 αρ. 26- Daumas 1998, 96 σημ. 20.

26. Αθήνα, ΕΑΜ 1373 (Π ίν. 36β, 38 και 97β) [Lullies]
Από τη Βοιωτία (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρά Κ. Πολυχρονοπούλου» στις 6

Μαρτίου 1882).
"Υψ. χωρίς λαβές 0,341-0,353, ύψ. με λαβές 0,426-0,439, διάμ. χείλ. 0,211, διάμ. βάσ. 0,105 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Μικρές αποκρούσεις στο χείλος.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Μελανό γάνωμα ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου και άνισα οπτημένο (σε ορι

σμένα σημεία καστανέρυθρο). Κατά τόπους καστανές-λαδί αποχρώσεις. Μίλτος στις εδαφόχρωμες επι
φάνειες. Άφθονα ίχνη προσχεδίου σε όλες τις μορφές.

Α'. Αριστερά γυμνός νέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το δεξί χέρι στην οσφύ, κρατά με το αριστε
ρό ανεστραμμένο δόρυ. Στα μαλλιά του φορά ταινία φαρδύτερη στο πίσω μέρος. Απέναντι του ώριμη 
γενειοφόρος μορφή, με ιμάτιο που καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και κωνικό κράνος, κάθεται σε 
κλισμό προς τα αριστερά. Στο πεδίο ψηλά ανάμεσα στις μορφές ασπίδα διακοσμημένη με σχηματοποιη
μένα κισσόφυλλα.

Β'. Δεξιά γυμνός νέος, στραμμένος προς τα αριστερά, με ταινία στα μαλλιά που είναι φαρδύτερη στο 
πίσω μέρος και κρηπίδες, κρατά ασπίδα με επίσημα φίδι και δόρυ. Αριστερά του ώριμη γενειοφόρος μορ
φή καθισμένη προς τα δεξιά σε κλισμό, με ιμάτιο που καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και κωνικό 
κράνος, υψώνει το αριστερό χέρι προς τον νέο. Στο πεδίο ανάμεσα στις μορφές ασπίδα που διακοσμεί
ται με σχηματοποιημένα κισσόφυλλα.

Rubensohn 1899, 68 σημ. L Collignon - Couve 1902, 503 αρ. 1587* Lullies 1940, 16 αρ. 10, 17, πίν. 16,1-2* Charlton
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1951,337,338 σημ. 7,10,11,12,13 και 14' Ure 1958,389,390,391,392,393 αρ. 17, πίν. 104,15· Ure 1962,373' A. Waib
linger, CVA Louvre 17, 44- Himmelmann 1990, 100, εικ. 51-52' Pelagatti 1995, 37, 45 αρ. 22, 47 σημ. 29, 48 σημ. 61 · 
Daumas 1998, 96.

27. Αθήνα, EAM 1374 (Π ίν. 39 και 98α) [Lullies]
Από τη Βοιωτία (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ αποκτήθηκε πριν από το Φεβρουάριο του 1877). 
Ύψ. χωρίς λαβές 0,318-0,323, ύψ. με λαβές 0,40-0,404, διάμ. χείλ. 0,183, διάμ. βάσ. 0,107 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Αποκρούσεις κατά τόπους στην επιφάνεια. 
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο σε λίγα σημεία, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου

και σε ορισμένα σημεία καστανέρυθρο από την άνιση όπτηση. Κατά τόπους θαμπές ασημόγκριζες απο
χρώσεις, ειδικά εκεί όπου είναι παχύτερο το γάνωμα, και μεταλλικοί ιριδισμοί με ρωγμές σε ορισμένα 
σημεία. Ίζημα στην κάτω επιφάνεια της βάσης. Μίλτος στις εδαφόχρωμες επιφάνειες. Προσχέδιο στο 
πρόσωπο, στο αριστερό και το δεξί χέρι, στην πλάτη και στα μαλλιά του νέου της A  όψης185, ενώ στη Β' 
όψη στην ασπίδα και σε ολόκληρο τον κορμό του οπλίτη.

Α. Νέος με χλαμύδα, πέτασο ριγμένο στην πλάτη και κρηπίδες, προχωρεί προς τα δεξιά. Κρατά στο 
δεξί χέρι δύο δόρατα. Πίσω του, ψηλά στο πεδίο, ασπίδα διακοσμημένη με σχηματοποιημένα κισσό- 
φυλλα.

Β'. Νεαρός γυμνός πολεμιστής με ιμάτιο ριγμένο στους ώμους του, κωνικό κράνος και κρηπίδες, κρα
τά ανεστραμμένο δόρυ και μεγάλη ασπίδα με επίσημα φίδι. Απεικονίζεται σε διασκελισμό προς τα δεξιά, 
ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Πίσω από το κεφάλι του, στο πεδίο, ασπίδα που διακοσμείται με 
σχηματοποιημένα κισσόφυλλα.

Η. Heydemann, Griechische Vasenbilder zu Athen, HZ 28 (1871), 14 αρ. 4‘ Collignon 1878, 157 αρ. 558’ Collignon - 
Couve 1902, 502 αρ. 1584- Lullies 1940, 16 αρ. 11,17, πίν. 17,1-2· Charlton 1951, 337 και 338 σημ. 7,10, 11,13 και 14· 
Ure 1958, 390, 392, 393 αρ. 18· ΕΛΑ Suppl. 1970, λ. Beotici, vasi, 147 εικ. 154 [Pelagatti]· A. Waiblinger, CVA Louvre 
17, 44- H. van Effenterre, Les Béotiens awc frontières de lAthènes antique, Paris 1989,115’ Pelagatti 1995, 45 αρ. 23, 48 
σημ. 6L Daumas 1998, 94-95.

28. Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυμενοπούλου 218 (Πίν. 40α και 41) [Ure]
Άγνωστη προέλευση.
Μέγ. σωζ. ύψ. 0,345, ύψ. μέχρι το χείλος 0,322-0,333, διάμ. χείλ. 0,175, διάμ. βάσ. 0,103-0,105 μ. 
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Από τη μία λαβή σώζεται το «κατώτερο» τμήμα που φθάνει μέχρι 

το χείλος μαζί με το οριζόντιο αντιστήριγμα που τη συνδέει με αυτό, καθώς και μικρό τμήμα της απόλη
ξής της επί του χείλους. Η άλλη λαβή συμπληρωμένη. Αποκρούσεις κατά τόπους στην επιφάνεια.

Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο σε λίγα σημεία και ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγεί

ου. Κατά τόπους θαμπές ασημόγκριζες αποχρώσεις, ειδικά εκεί που είναι παχύτερο το γάνωμα, και μεταλ
λικοί ιριδισμοί με ρωγμές. Έντονα ίχνη μίλτου στις εδαφόχρωμες επιφάνειες. Δεν διακρίνεται προσχέδιο.

Α. Νέος πολεμιστής φορά ιμάτιο ριγμένο στους ώμους του, κωνικό κράνος, και κρατά ανεστραμμένο 
δόρυ και ασπίδα με επίσημα φίδι. Αποδίδεται μετωπικά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά. Πίσω 
του βρίσκεται επιτύμβια στήλη.

Β'. Πεπλοφόρος γυναικεία μορφή σε κατατομή προς τα δεξιά κρατά δύο φιάλες πάνω από βωμό. Πίσω 
της επιτύμβια στήλη.

Lullies 1940, 20- Ure 1958, 390 και σημ. 10, 392, 393 αρ. 16, 395· Pelagatti 1995, 45 αρ. 21.

185 Το προσχέδιο στα μαλλιά του νέου έχει τη μορφή βιαστικών αλληλοτεμνόμενων κύκλων.
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[νέα απόδοση]29. Αθήνα, ΕΑΜ 27980 (Πίν. 42 και 98β)
Άγνωστη προέλευση.
Σωζ. ύψ. 0,228, διάμ. βάσ. 0,082 μ.
Συγκολλημένος. Λείπει το ανώτερο τμήμα του σώματος και το μεγαλύτερο μέρος των λαβών.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6).
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ελάχιστα απολεπισμένο, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγ

γείου και άνισα οπτημένο (κατά τόπους καστανέρυθρο), παρουσιάζει μεταλλικούς ιριδισμούς. Μίλτος 
δεν παρατηρείται. "Ιχνη προσχεδίου στο αριστερό πόδι του νέου της Ά  όψης, ενώ στη Β' όψη στο εσωτε
ρικό της ασπίδας και στα πόδια της απεικονιζόμενης μορφής.

Ά. Γυμνός νέος με κρηπίδες (σώζεται περίπου από το ύψος των ώμων και κάτω) αποδίδεται σε δια
σκελισμό προς τα δεξιά. Κρατά ανεστραμμένο δόρυ και ασπίδα με επίσημα φίδι.

Β'. Ιστάμενος νέος. Σώζονται μόνο οι κνήμες του με τις κρηπίδες, μέρος του ανεστραμμένου δόρατος 
και της ασπίδας του.

30. Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1952.237 (Πίν. 43α) [Ure]
Άγνωστη προέλευση.
Όστρακο.
"Υψ. 0,103, πλ. 0,075 μ.
Αποκρούσεις και απολεπίσεις κατά τόπους.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου, με πολλές ασημό- 

γκριζες αποχρώσεις. Δεν διακρίνεται μίλτος.
Γυναικεία πεπλοφόρος μορφή με στεφάνι στα μαλλιά (σώζεται το κεφάλι, στραμμένο προς τα αριστε

ρά, και μέρος του άνω κορμού με το χέρι) υψώνει το αριστερό χέρι, λυγισμένο σχεδόν σε ορθή γωνία.

Ure 1958, 390 και σημ. 9, 393 αρ. 22, πίν. 103,11* Pelagatti 1995, 35, 46 αρ. 27, εικ. 8.

31. Marburg, Antiken- und Abgußsammlung des Archäologischen Seminars der Universität A 1647186
(Πίν. 43ß) [Ure]

Άγνωστη προέλευση.
Όστρακο.
Αριστερά σώζεται μέρος του στραμμένου προς τα δεξιά κεφαλιού νέου που φορά κωνικό κράνος και 

κρατά δόρυ. Απέναντι του διατηρείται μικρό μέρος από το χέρι μορφής που μοιάζει να κρατά κάτι ψηλά 
(οινοχόη για σπονδή;)187.

Ure 1958, 390, 393 αρ. 23- Pelagatti 1995, 46 αρ. 28.

32. Marburg, Antiken- und Abgußsammlung des Archäologischen Seminars der Universität A 1645 (Π ίν. 43γ)
[Ure]

Άγνωστη προέλευση.
Όστρακο.
Σώζεται τμήμα του κεφαλιού και του άνω μέρους του σώματος γυμνού (;) νέου με κωνικό κράνος. 

Υψώνει το δεξί χέρι σε επιθετική στάση, σαν να κρατά πέτρα στην κλειστή παλάμη του, ενώ στρέφει το 
κεφάλι προς τα δεξιά.

Ure 1958, 390, 393 αρ. 23· Pelagatti 1995, 46 αρ. 28, 48 σημ. 72.

186 Η Ure 1958, 393, αναφέρει τρία θραύσματα από δύο κανθάρους στο Marburg. Το τρίτο θραύσμα, που σύμφωνα με την περι
γραφή της απεικονίζει «χέρι με πέτρα», προφανώς πρέπει να ταυτιστεί με το δεξί τμήμα του οστράκου Α 1647.

187 Δεν έχω δει από κοντά το όστρακο αυτό του Marburg ώστε να μπορώ με ικανά επιχειρήματα να υποστηρίξω την εικασία 
μου ότι ανήκει στο ίδιο αγγείο με το όστρακο της Οξφόρδης, Ashmolean Museum 1952.237 (αρ. κατ. 30 [Πίν. 43α]).
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33. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 29692 (Πίν. 40β) [νέα απόδοση]
Άγνωστη προέλευση (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ προέρχεται από την κατάσχεση Β. Νοστρά- 

κη, άγνωστης χρονολογίας).
Όστρακο.
Μέγ. σωζ. ύψ. 0,095, μέγ. πλ. 0,093 μ.
Συγκολλημένο από δύο κομμάτια.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5ΥΚ 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5ΥΚ 7/6).
Γάνωμα αμαυρό, άνισα οπτημένο (κατά τόπους καστανέρυθρο) και με ρωγμές στα σημεία όπου είναι 

παχύτερο. Στις εδαφόχρωμες επιφάνειες ίχνη μίλτου. Προσχέδιο στο πρόσωπο, τα μαλλιά, τα χέρια και 
τους μηρούς της γυναικείας μορφής, στο χέρι του νέου, καθώς και στον κλισμό.

Αριστερά γυναικεία μορφή καθισμένη προς τα δεξιά σε κλισμό (σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του 
κεφαλιού και του άνω κορμού, οι μηροί της, καθώς και τμήμα του κλισμού), με χιτώνα, ιμάτιο και ψηλό 
πόλο, απλώνει τα χέρια της προς τον νέο που στέκει απέναντι της και στρέφει το κεφάλι προς αυτήν. Ο 
νέος (σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού και του δεξιού χεριού, καθώς και πολύ μικρό τμήμα του 
σώματός του) φορά κωνικό κράνος και κρατά δόρυ, ενώ της τείνει το δεξί του χέρι.

Κάνθαρος τύπου 5188

34. Αθήνα, ΕΑΜ 10492 (Π ίν. 44 και 99α) [νέα απόδοση]
Από το Καβείριο της Θήβας.
"Υψ. 0,109-0,111, διάμ. χείλ. περ. 0,11 μ.
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος σε πολύ μεγάλο μέρος (συμπληρωμένες οι δύο λαβές και το πόδι). 
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/Ó). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα αμαυρό, απολεπισμένο σε λίγα σημεία, με μεταλλικούς ιριδισμούς κατά τόπους. Μίλτος στις 

εδαφόχρωμες επιφάνειες.
Α  και Β'. Κλαδί δάφνης προς τα αριστερά189.

Κ Η I, 88-89, πίν. 19,3- Schilardi, Polyandñon 2, 103.

ΟΙΝΟΧΟΕΣ 

Οινοχόη τύπου I 190

35. Αθήνα, ΕΑΜ 27883 (Πίν. 45 και 99β) [νέα απόδοση]
Άγνωστη προέλευση (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ προέρχεται από την κατάσχεση Μαρκεζίνη 

στο τελωνείο Πατρών, άγνωστης χρονολογίας).
"Υψ. χωρίς τη λαβή 0,212, ύψ. με τη λαβή 0,25, διάμ. βάσ. 0,071 μ.
Σώζεται ολόκληρη. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη.
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5ΥΒ 7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5ΥΒ 7/6).
Γάνωμα αμαυρό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου και απολεπισμένο σε μεγάλο 

μέρος. Κατά τόπους θαμπές ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις. Στις εδαφόχρωμες επιφάνειες ίχνη μίλτου.

188 Για τη διάκριση των κανθάρων σε τύπους που ακολουθείται εδώ βλ. υποσημ. 178.
189 Για το χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο αποδίδει ο Ζ. του Άργου το κλαδί της δάφνης βλ. ο. 68.
190 Για τις οινοχόες, ακολουθείται η διάκριση σε τύπους του Beazley, ARF2 xlix-1.
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Δεξιά νέος ιματιοφόρος άνδρας, στεφανωμένος, με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, κάνει 
σπονδή. Πάλλει με το αριστερό χέρι τις χορδές της λύρας του, ενώ με το δεξί προτείνει φιάλη. Απέναντι 
του στέκει γυναικεία μορφή, στραμμένη προς εκείνον, που πιθανότατα θα κρατούσε στο δεξί της χέρι 
οινοχόη. Κατ’ αναλογία με τις παραστάσεις των κωδωνόσχημων κρατήρων στο ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 
[Πίν. 14]) και στο Rochdale (αρ. κατ. 3 [Πίν. 16]), οι μορφές που απεικονίζονται στην οινοχόη θα μπο
ρούσαν να ταυτιστούν με τον Απόλλωνα και την Άρτε μη.

Οινοχόη (;)

36. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Κ 343 (Πίν. 23δ) [νέα απόδοση]
Από το Καβείριο της Θήβας.
Όστρακο.
Ύψ. 0,017, πλ. 0,018 μ.
Γάνωμα αμαυρό.
Κεφάλι στεφανωμένου νέου προς τα αριστερά.

Κ Η IV, 79 αρ. R 6, πίν. 26,8191.

ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ

37. Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1936.612 (Πίν. 46) [Ure]
Άγνωστη προέλευση.
"Υψ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,029 μ.
Σώζεται ολόκληρος. Συγκολλημένος ο λαιμός και οι λαβές. Αποκρούσεις κατά τόπους στην επιφάνεια. 
Πηλός καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5YR 7/4-7/6). Επίχρισμα ομοιόχρωμο (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο κατά τόπους, με ασημόγκριζες-λαδί αποχρώσεις. Μίλτος στις εδαφό- 

χρωμες επιφάνειες.
Α'. Γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο σπεύδει προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. 

Κρατά κάτοπτρο στο δεξί χέρι και κάλαθο στο αριστερό.
Β'. Γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο κινείται προς τα δεξιά, κρατώντας με το δεξί χέρι κίστη πάνω 

από τετράγωνο βωμό.

Beazley 1940-45, 14- Ure 1958, 389-390 και σημ. 8, 393 αρ. 15, πίν. 102,5-6· Pelagatti 1995, 34-35, 45 αρ. 19.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ Ζ. ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ

Ορισμένοι ερευνητές απέδωσαν στον Ζ. του Αργού αγγεία και όστρακα, που μετά από στυλιστικές 
συγκρίσεις γίνεται φανερό ότι δεν μπορούν κατά κανένα τρόπο να συσχετιστούν με το έργο του, μερικές 
φορές ούτε καν με το ίδιο το βοιωτικό εργαστήριο.

1. Κίελο. Kunsthalle, Antikensammlung Β 277 [Schauenburg]
Αρυβαλλοειδής λήκυθος. Απεικονίζεται "Ερωτας που βαδίζει προς τα δεξιά απλώνοντας τα χέρια 

του προς βωμό.

191 Σύμφωνα με τη δημοσίευση το όστρακο είναι αττικό και ανήκει ίσως σε οινοχόη, χρονολογούμενη γύρω στο 420-410 π.Χ.
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Auktion Helbing 27-28 Juni 1910, 9 αρ. 113- W.W. Rudolph, Die Bauchlekythos. Ein Beitrag zur Formgeschichte der 
attischen Keramik des 5. Jahrhunderts v. Chr., Bloomington 1971, 26, πίν. XI,8· CVA Kiel 1, πίν. 4,4-5' Pelagatti 1995, 
33, 34, 38, 39, 45 αρ. 20' Oakley 1997,167 αρ. L 52.

2. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Κ 1117 [Braun]
Θραύσμα σκύφου (;). Απεικονίζονται ιστάμενες μορφές: η αριστερή φορά ιμάτιο και κρατά όρθιο

ραβδόσχημο αντικείμενο (ραβδί, θύρσο, δόρυ;), ενώ η δεξιά ανασύρει μια πτυχή του ιματίου που φορά 
πάνω από το χιτώνα της.

Κ Η IV, 82 αρ. R 21, πίν. 27,10.

3. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Κ 3051 [Braun]
Θραύσμα αγγείου. Απεικονίζεται τμήμα ανακεκλιμένης μορφής προς τα αριστερά.

ΚΗ IV, 78, 82 αρ. R 22, πίν. 27,16.

Η αρυβαλλοειδής λήκυθος του Κίελου (αρ. 1) αποδόθηκε από τη Schauenburg στο βοιωτικό εργαστή
ριο λόγω του χρώματος του πηλού της και της χρήσης της μίλτου, και βάσει τεχνοτροπικών χαρακτηρι
στικών στον Ζ. του Αργού192, απόδοση που έγινε δεκτή και από την Pelagatti193. Οι ανατομικές όμως 
λεπτομέρειες, αλλά και τα φτερά του Έρωτα στη λήκυθο του Κιέλου δεν παρουσιάζουν καμία στυλιστι- 
κή ομοιότητα με τα αντίστοιχα του Ζ. του Αργού194. Σωστότερη φαίνεται να είναι η κατάταξη του αγγεί
ου στις αττικές αρυβαλλοειδείς ληκύθους της «Κατηγορίας της Λευκής Γραμμής» (White Line Class) και 
ο συσχετισμός του με το εργαστήριο του Ζ. του Αχιλλέα που έγινε από τον Rudolph και τον Oakley195 196.

Στα βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία του Καβειρίου κατέταξε η Braun και δυο όστρακα, για το πρώτο 
από τα οποία (αρ. 2) υποστήριξε ότι είναι πιθανώς έργο του Ζ. του Αργού λόγω της «άκαμπτης πινελιάς, 
της ανακρίβειας στη λεπτομέρεια και του τρόπου τοποθέτησης των μορφών»196, έργο ίσως του Ζ. του 
Αργού θεώρησε και το δεύτερο όστρακο (αρ. 3), πάλι βάσει της «άκαμπτης και ανόργανης πινελιάς»197. 
Εκτός όμως από τη θεματική ομοιότητα του πρώτου (αρ. 2) με έργα του αγγειογράφου, δεν παρατηρείται 
καμία τεχνοτροπική συνάφεια των θραυσμάτων αυτών με τα αγγεία του, όπως φαίνεται π.χ. από μια σύ
γκριση του τρόπου απόδοσης των άκρων χεριών και των ενδυμάτων των μορφών στα δύο όστρακα με τους 
αντίστοιχους του Ζ. του Αργού198.

Δύο όστρακα από το σώμα πυξίδας ή λέβητα με παράσταση θιάσου, τα οποία προέρχονται από το Κα- 
βείριο και βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας Κ 115+531, υποστηρίχθηκε από την Braun199 
ότι θυμίζουν τον Ζ. του Αργού λόγω του «μη φροντισμένου και άκαμπτου σχεδίου τους». Πρέπει όμως να 
παρατηρηθεί ότι στυλιστικές ομοιότητες δεν υπάρχουν ανάμεσα στα δύο αυτά όστρακα και τα έργα του 
αγγειογράφου. Ακόμη, ένα θραύσμα οινοχόης (;) στο Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 1589a, με παρά
σταση κεφαλής στεφανωμένου νέου σε κατατομή προς τα αριστερά, θεωρήθηκε βοιωτική μίμηση έργων 
του Ζ. του Schuwalow και συσχετίστηκε από τον Burow200 με τον Ζ. του Αργού. Όμως το ωχρό χρώμα του

192 Β. Freyer-Schauenburg, CVA Kiel 1, 20-21.
193 Βλ. τη βιβλιογραφία για το αγγείο (αρ. 1).
194 Για τους τρόπους απόδοσης των ανατομικών λεπτομερειών και των φτερών των μορφών του Ζ. του Άργου βλ. σ. 59 κ.ε. και 

σ. 64-65 αντίστοιχα.
195 Βλ. τη βιβλιογραφία για το αγγείο (αρ. 1). Για μία άλλη αττική ερυθρόμορφη αρυβαλλοειδή λήκυθο που λανθασμένα θεω

ρήθηκε βοιωτική βλ. σ. 144 αρ. 3.
196 ΚΗ IV, 82.
197 ΚΗ  IV, 78 και 82.
198 Για την απόδοση των άκρων χεριών και των ενδυμάτων των μορφών του Ζ. του Άργου βλ. σ. 61-62 και σ. 62 κ.ε. αντίστοιχα.
199 ΚΗ  IV, 82 αρ. R 28, πίν. 27,12-13.
200 J. Burow, CVA Tübingen 5, 98, πίν. 47,10.
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πηλού και το αμαυρό γάνωμα, τα οποία κατά τον ίδιο ερευνητή συνηγορούν για τη βοιωτική καταγωγή 
του αγγείου, δεν είναι αρκετά για να την υποστηρίξουν. Εξάλλου, η απόδοση του ιωνικού κυματίου, όπως 
και ο τρόπος απεικόνισης του προσώπου, δεν στηρίζουν κατά κανένα τρόπο το συσχετισμό με τον Ζ. του 
Άργου201. Έ να  άλλο αγγείο, ο ερυθρόμορφος σκύφος στο Μουσείο του Λούβρου CA 954, που τοποθε
τήθηκε λόγω της αμελούς τεχνοτροπίας του κοντά στον Ζ. του Άργου από τη Waiblinger202, δεν μπορεί 
καν να σχετίζεται με το βοιωτικό εργαστήριο203. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκύφος στο Harrow 
School HA 19, που αποδόθηκε χωρίς επιχειρήματα στο βοιωτικό εργαστήριο, θεωρήθηκε μάλιστα πιθα
νώς έργο του εργαστηρίου του Ζ. του Άργου204, είναι αττικός και σχετίζεται μάλλον με το εργαστήριο του 
Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή205.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ζ. ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ

Ο πηλός των αγγείων του Ζ. του Άργου είναι καστανός ανοικτός-ροδοκάστανος (7.5ΥΚ 7/4-7/6), με 
ομοιόχρωμο επίχρισμα. Μετά την αφαίρεση του γύψου εσωτερικά του κανθάρου ΕΑΜ 10492 (αρ. κατ. 
34), αλλά και όταν οι ευπαθείς λαβές των υψιπόδων κανθάρων ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26), 1419 (αρ. κατ. 
22) και 1420 (αρ. κατ. 23) έσπασαν στο σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999, φάνηκε ότι ο πηλός «στο φρέσκο 
σπάσιμο» είναι ροδοκάστανος με ελαφρώς πορτοκαλόχρωμη απόχρωση (ΕΑΜ 1420 [αρ. κατ. 23] και 
1419 [αρ. κατ. 22]) και κάποιες φορές με ροδόχρωμο πυρήνα (ΕΑΜ 1373 [αρ. κατ. 26]), και ότι είναι ακρι
βώς ομοιόχρωμος με το επίχρισμα. Το ίδιο χρώμα πηλού απαντά στα περισσότερα αγγεία των θηβαϊκών 
εργαστηρίων206, σε αντίθεση με αυτά που προέρχονται από την περιοχή των Θεσπιών, στα οποία ο πηλός 
έχει χρώμα έντονο πορτοκαλοκίτρινο (7.5ΥΚ. 7/3 ή 7.5ΥΚ 7/3-7/5)207.

Το γάνωμα, μελανό ή καστανομέλανο αμαυρό, σχεδόν πάντα ανισοπαχές και ανομοιόμορφα απλωμέ
νο στην επιφάνεια του αγγείου, απολεπίζεται δύσκολα. Συχνά, ιδιαίτερα όμως στα σημεία όπου είναι 
παχύτερο, παίρνει αποχρώσεις θαμπές ασημόγκριζες ή λαδί και παρουσιάζει ρωγμές. Ρωγμές επίσης 
σημειώνονται και στα σημεία όπου το γάνωμα κάνει μεταλλικούς ιριδισμούς λόγω της ψηλής θερμοκρα
σίας όπτησης. Δεν είναι σπάνιες οι φορές που, εξαιτίας της ατελούς όπτησης, το μελανό γάνωμα κατά 
τόπους αποκτά καστανό, καστανέρυθρο ή κοράλλι χρώμα. Τα εδαφόχρωμα τμήματα των αγγείων ως επί 
το πλείστον καλύπτονται με μίλτο208.

201 Για τον τρόπο απόδοσης του ιωνικού κυματίου και των προσιόπων των μορφών του Ζ. του Άργου βλ. ο. 71 και σ. 59-60 αντί
στοιχα.

202 Α. Waiblinger, CVA Louvre 17,44, εικ. 16, πίν. 43,1-3.
203 Βλ. σχετικά σ. 148.
204 J. Gaunt, CVA Harrow School, 27, πίν. 30,1-3.
205 Αρκεί να παραβάλει κανείς τα ανθέμια και τις βλαστόσπειρες κάτω από τις λαβές του αγγείου αυτού με τα αντίστοιχα στους 

ερυθρόμορφους σκύφους της αθηναϊκής Αγοράς Ρ 10561 (Agora XXX, 301 αρ. 1275, πίν. 120) του Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή 
και Ρ 23853 (Agora XXX, 303 αρ. 1280, πίν. 121). Όμως και τα επιμέρους τεχνοτροπικά στοιχεία του σκύψου του Harrow, που δεν 
απαντούν σε βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία, και μάλιστα σε αυτά του Ζ. του Άργου, θυμίζουν πολύ αττικά έργα, πρβλ. π.χ. τη 
γενειοφόρο μορφή της A  όψης του αγγείου με εκείνες στον προαναφερθέντα σκύφο της Αγοράς Ρ 23853 και στο θραύσμα του 
Ullastret, Musée Monographique χωρίς αρ. ευρ. (CVA Ullastret 1, πίν. 30,1). Για έναν ακόμη σκύφο που σχετίζεται πιθανότατα με 
το εργαστήριο του Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή βλ. παρακάτω σ. 145 αρ. 4.

206 Για τους βοιωτικούς πηλούς, τα είδη και τα χρώματά τους βλ. I. Gautier - Ch. Lahanier - F. Schweizer, CVA Louvre 17, 57- 
66, με τιμή Munsell σε κάθε αγγείο- Maffre 1978, 283- Scheffer 1993, 78-79 και σημ. 17- Sabetai 1998, 324 σημ. 5. Η U. Heimberg 
(KH III, 117) υποστήριξε, βάσει του πηλού των αγγείων που βρέθηκαν στο Καβείριο, ότι τα περισσότερα από αυτά κατασκευά
ζονταν στους γύρω οικισμούς, και ότι είτε τα έφερναν μαζί τους οι επισκέπτες στις πανηγύρεις είτε τα αγόραζαν από το ίδιο το 
ιερό. Για τον πηλό της περιοχής του Καβειρίου, που πιστεύεται ότι χρησιμέυσε ως πρώτη ύλη για την κεραμική του, βλ. KH II, 7.

207 Όπως οι λήκυθοι Θ.Π. 697, 699, 698 και ο κωδωνόσχημος κρατήρας Θ.Π. 700 του θεσπικού Πολυανδρίου (βλ. υποσημ. 91 
και 92). Για τον πηλό και το γάνωμα των περισσότερων αγγείων του Πολυανδρίου βλ. Schilardi, Polyandúon 1, 92.

208 Μίλτος δεν διακρίνεται στα παρακάτω αγγεία του Ζ. του Άργου: ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9), 25656 (αρ. κατ. 12), 1419 (αρ.
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Ο χαρακτηριστικός τρόπος εργασίας του αγγειογράφου, που έχει ήδη επισημανθεί από την έρευνα209, 
φαίνεται ολοκάθαρα στα βιαστικά και πρόχειρα έργα του: πρώτα σχεδιάζει τις μορφές και τα παραπλη
ρωματικά κοσμήματα. Αφού τοποθετήσει γύρω τους μια πλατιά οριοθετική γραμμή, περνά βιαστικά και 
επιπόλαια το γάνωμα του βάθους, ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιεί πλατιές μελανές πινελιές για να διευ
κρινίσει, να διορθαίσει ή να τονίσει τα περιγράμματα, συχνά χαλώντας τα210. Οι πινελιές αυτές πολλές 
φορές λόγω βιασύνης τοποθετούνται πιο έξω από την αρχική πλατιά οριοθετική γραμμή που χωρίζει τις 
μορφές και τα παραπληρωματικά κοσμήματα από το βάθος της παράστασης ή πέφτουν πάνω στις ζώνες 
με τα παραπληρωματικά κοσμήματα211. Με πινελιές από το ίδιο γάνωμα που χρησιμοποιεί για το φόντο 
χωρίζει τις ενιαίες εδαφόχρωμες επιφάνειες212 και, τέλος, με λεπτές επίπεδες και ανάγλυφες γραμμές 
τοποθετεί τις εσωτερικές λεπτομέρειες. Ο Ζ. του Άργου βιάζεται και δεν το κρύβει. Μοιάζει σαν να σκι- 
τσάρει τις μορφές του αδιαφορώντας για το τελικό, συχνά πολύ πρόχειρο αποτέλεσμα, ενώ το γάνωμα 
του βάθους απλώνεται στην επιφάνεια του αγγείου με πλήρη αδιαφορία για την παράσταση213, τα παρα
πληρωματικά κοσμήματα214, ακόμη και τη γραμμή του εδάφους πάνω στην οποία πατούν οι μορφές215. 
Στόχος του είναι το κέρδος του χρόνου, σε μια μαζική παραγωγή αγγείων, πολλά από τα οποία προορί
ζονταν για τους προσκυνητές του Καβειρίου216.

Με λεπτή ανάγλυφη γραμμή δηλώνονται τα περιγράμματα των προσώπων217 και των στεφανιών, κά
ποιες ανατομικές λεπτομέρειες, πτυχές ενδυμάτων, καθώς και τμήματα ή διακοσμητικές λεπτομέρειες 
παραπληρωματικών αντικειμένων (π.χ. οι χορδές στις λύρες, οι ομφαλοί στις φιάλες, στοιχεία στα κράνη, 
τις ασπίδες, τα κανά και τους βράχους), όπως επίσης και οι κάθετες γραμμές που αποδίδουν τα φτερά.

Καστανό αραιωμένο χρώμα χρησιμοποιείται συχνά για την απόδοση των μαλλιών και κάποιων ανατο
μικών λεπτομερεκύν (π.χ. για τις θηλές, τα πλευρικά οστά, τους μύες της κοιλιάς και των ποδιών), για τις 
κρηπίδες, και ακόμη για τον τονισμό των παρυφών και άλλων διακοσμητικών λεπτομερειών στα ενδύμα
τα, για τις στιγμές και τα γραμμίδια στις παρδάλεις, στις δορές, στους πίλους, στα βουκράνια και στα φτε
ρά, καθώς και για μικρές λεπτομέρειες παραπληρωματικών αντικειμένων (όπως π.χ. στα τύμπανα, στα 
κανά, στους καλάθους ή στα επιθήματα των ασπίδων).

Για την απόδοση του κόκκινου χρώματος ο αγγειογράφος χρησιμοποιεί ένα επίθετο υπόλευκο προς 
υποκίτρινο χρώμα, πάνω από το οποίο τοποθετεί μίλτο. Με τον τρόπο αυτό αποδίδονται οι ταινίες που 
κοσμούν τα μαλλιά, τις λύρες και τα βουκράνια, η φωτιά στο βωμό, καθώς και το κεντρικό κλαδί της μυρ
τιάς, οι μίσχοι και οι ανάγλυφοι καρποί του στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]).

κατ. 22), 27980 (αρ. κατ. 29) και Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1952.237 (αρ. κατ. 30). Για τη χρήση της μίλτου στα προϊόντα των 
βοιωτικών και των ευβοϊκών εργαστηρίων βλ. Metzger 1978, 64.

209 Charlton 1951, 336. Pelagatti 1995, 36.
210 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πλατιές πινελιές γύρω από τα χέρια και τα πόδια του Βορέα στο σκΰφο ΕΑΜ 12472 

(αρ. κατ. 9 [Πίν. 22]).
211 Βλ. π.χ. την πινελιά γύρω από το αριστερό άκρο πόδι του Ερμή στην Α  όψη της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 

[Πίν. 31]).
212 Βλ. π.χ. στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31]) την πινελιά που χωρίζει τα πόδια της δεξιάς Νύμφης από το 

βράχο πάνω στον οποίο κάθεται ή την παχιά καστανομέλανη πινελιά που χωρίζει το χέρι του Ερμή με το κηρύκειο από το βρέφος 
που κρατά.

213 Βλ. π.χ. τη μελανή πινελιά που έχει αποκόψει το χέρι του νέου στην Α  όψη του κανθάρου ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 38]).
214 Βλ. π.χ. τις άκρες των περισσότερων από τα πλαϊνά πέταλα των ανθεμίων στα αγγεία του, οι οποίες κόβονται απότομα από 

το μελανό χρώμα του βάθους. Βλ. σχετικά σ. 65.
215 Βλ. π.χ. τη γραμμή του εδάφους στους σκύφους ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9 [Πίν. 22]) και 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27]).
216 Για τη σχέση του Ζ. του Άργου με το καβειρικό ιερό βλ. σ. 95-97. Ο αμελής και βιαστικός τρόπος διακόσμησης των αγγείων 

του θυμίζει τους κρατηρίσκους που βρέθηκαν στα αττικά ιερά της Άρτεμης, που ήταν κι αυτοί φθηνά τοπικά προϊόντα για τη χρή
ση των προσκυνητών. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οι κρατηρίσκοι αυτοί είχαν όλοι σαφή τελετουργική χρήση, κάτι που μπο
ρεί να υποστηριχθεί μόνο για λίγα από τα αγγεία του Ζ. του Άργου (π.χ. τους καβειρικούς σκύφους του).

217 Στο σκύφο ΕΑΜ 12266 (αρ. κατ. 11 [Πίν. 24]) με ανάγλυφη γραμμή έχει αποδοθεί και το περίγραμμα του σώματος των σεβι- 
ζόντων νέων.
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ Ζ. ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ

1. Σύνθεση των παραστάσεων και τύποι μορφών στο έργο του

Οι περισσότερες παραστάσεις του Ζ. του Αργού αποτελούνται από δύο μορφές. Σπάνια στα αγγεία 
του βρίσκουμε από μία μορφή σε κάθε πλευρά (π.χ. αρ. κατ. 5 [Πίν. 18], 7 [Πίν. 20], 9 [Πίν. 22], 27 [Πίν. 
39], 29 [Π ίν. 42] και 37 [Π ίν. 46]), ενώ οι μοναδικές πολυπρόσωπες σκηνές του είναι στον καβειρικό σκύ- 
φο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]) με τρεις μορφές σε κάθε όψη, στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. 
κατ. 20 [Πίν. 31]) με τέσσερις μορφές σε κάθε πλευρά και στην πυξίδα του Torino 5778 (αρ. κατ. 21 [Πίν. 
32]) με έξι συνολικά μορφές. Όμως και αυτές ακόμη (εκτός από τις παραστάσεις που κοσμούν τον καβει- 
ρικό σκύφο) μπορούν να αναλυθούν σε ομάδες των δύο αντιμέτωπων μορφών: στην πυξίδα του Torino 
έχουμε τρία ζεύγη γυναικών, ενώ στη Β' όψη της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 οι τέσσερις μορφές είναι 
κατ’ ουσίαν δύο ζευγάρια ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στην Α  όψη του τελευταίου αυτού αγγείου 
πάλι σχηματίζονται δύο ζεύγη: το πρώτο είναι ο Ερμής με τη Νύμφη που κάθεται απέναντι του, ενώ το 
δεύτερο είναι ο θεός και το βρέφος που κρατά στην αγκαλιά του.

Οι συνθέσεις του αγγειογράφου στερούνται πρωτοτυπίας: ολόκληρες παραστάσεις επαναλαμβάνονται 
σχεδόν αυτούσιες, βλ. π.χ. την παράσταση της σπονδής στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 
1 [Πίν. 14]) και στον κρατήρα που βρισκόταν κάποτε στο Μουσείο του Rochdale (αρ. κατ. 3 [Πίν. 16]), 
αλλά και τη σχεδόν πανομοιότυπη παράσταση της Α  και της Β' όψης στους κανθάρους ΕΑΜ 1419 (αρ. 
κατ. 22 [Πίν. 33]) και 1420218 (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34]).

Λίγοι και χαρακτηριστικοί είναι οι τύποι των μορφών στο έργο του Ζ. του Αργού. Αυτοί συνοψίζονται 
στους εξής:

Καθιστές ανδρικές και γυναικείες μορφές
I. Μορφές που κάθονται σε κατατομή προς τα δεξιά, με το αριστερό πόδι ελαφρώς πιο μπροστά από 

το δεξί (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14], 20 [Πίν. 31], 25 [Πίν. 36α και 37] και 26 [Πίν. 36β και 38]).

II. Μορφές που κάθονται σε κατατομή προς τα αριστερά, με το δεξί πόδι ελαφρώς πιο μπροστά από 
το αριστερό (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31], 25 [Πίν. 37] και 26 [Πίν. 38]).

III. Καθιστές μορφές στις οποίες ο άνω κορμός αποδίδεται μετωπικά (ή σχεδόν μετωπικά), με το κεφά
λι στραμμένο δεξιά ή αριστερά και τα πόδια σε κατατομή προς την ίδια κατεύθυνση (αρ. κατ. 6 [Πίν. 19], 
13 [Πίν. 26], 20 [Πίν. 31], 21 [Πίν. 32] και 23 [Πίν. 34]). Η απόδοση αυτή προδίδει την αδυναμία του 
αγγειογράφου να αποδώσει σωστά τη στροφή των τριών τετάρτων.

Ιστάμενες ανδρικές και γυναικείες μορφές
Α. Με τον κορμό σε κατατομή

I. Ο κορμός αποδίδεται σε κατατομή προς τα δεξιά, με το αριστερό άνετο σκέλος πιο μπροστά από το 
δεξί (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14], 2 [Πίν. 15], 3 [Πίν. 16], 4 [Πίν. 17], 8 [Πίν. 21], 17 [Πίν. 29], 18 [Πίν. 30], 24 
[Πίν. 35], 25 [Πίν. 37], 26 [Πίν. 38] και 28 [Πίν. 40α και 41]).

II. Ο κορμός αποδίδεται σε κατατομή προς τα αριστερά, με το δεξί άνετο σκέλος πιο μπροστά από το 
αριστερό (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14]).

218 Στο αγγείο αυτό η Β' όψη μοιάζει με «αρνητικό» της Α', καθώς η θέση των νέων έχει αντιστραφεί.
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Β. Με τον κορμό μετωπικό
I. Ο κορμός αποδίδεται μετωπικά, με το κεφάλι προς τα αριστερά, το δεξί στάσιμο σκέλος σε κατατο

μή και το αριστερό άνετο σκέλος μετωπικά αποδοσμένο (αρ. κατ. 2 [Πίν. 15], 3 [Πίν. 16], 6 [Πίν. 19], 14 
[Πίν. 27], 22 [Πίν. 33], 25 [Πίν. 36α και 37], 26 [Πίν. 36β και 38], 28 [Πίν. 41] και 35 [Πίν. 45]).

II. Ο κορμός αποδίδεται μετωπικά, με το κεφάλι προς τα δεξιά, το αριστερό στάσιμο σκέλος σε κατα
τομή και το δεξί άνετο σκέλος μετωπικό (αρ. κατ. 2 [Πίν. 15], 6 [Πίν. 19], 11 [Πίν. 24], 12 [Πίν. 25], 16 
[Πίν. 28] και 22 [Πίν. 33]).

III. Ο κορμός και τα σκέλη αποδίδονται μετωπικά και το κεφάλι σε κατατομή (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14] και 
3 [Πίν. 16]).

Ανδρικές και γυναικείες μορφές αποδοσμένες σε κίνηση
I. Η μορφή αποδίδεται σε κατατομή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά (αρ. κατ. 9 [Πίν. 22], 10 [Πίν. 

23α], 13 [Πίν. 26], 18 [Πίν. 30], 21 [Πίν. 32], 27 [Πίν. 39], 35 [Πίν. 45] και 37 [Πίν. 46]).

II. Η μορφή κινείται προς τα δεξιά, με τον άνω κορμό μετωπικό, το κεφάλι στραμμένο προς την αντί
θετη κατεύθυνση, το αριστερό σκέλος σε κατατομή και το δεξί αποδοσμένο μετωπικά (αρ. κατ. 8 [Πίν. 
21], 12 [Πίν. 25], 21 [Πίν. 32], 22 [Πίν. 33], 23 [Πίν. 34], 27 [Πίν. 39] και 29 [Πίν. 42]).

III. Η μορφή κινείται προς τα αριστερά, με τον άνω κορμό μετωπικό, το κεφάλι προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, το δεξί σκέλος σε κατατομή και το αριστερό αποδοσμένο μετωπικά (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34]).

Χορεύουσες ανδρικές και γυναικείες μορφές
Ο άνω κορμός αποδίδεται μετωπικά, με το κεφάλι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, τα πόδια ανοι

χτά και τα χέρια προτεταμένα (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18], 7 [Πίν. 20], 18 [Πίν. 30] και 20 [Πίν. 31]).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί η πολύ συχνή επανάληψη ολόκληρων μορφών στα αγγεία του Ζ. του Άργου: 
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ανδρική μορφή με τη λύρα και τη φιάλη στον κωδωνόσχημο κρατή
ρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14]), στον κρατήρα που βρισκόταν κάποτε στο Rochdale (αρ. κατ. 3 [Πίν. 
16]) και στο σκύφο ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29])219. Ακόμη ξαναβρίσκουμε το δεξιό νέο της Α' όψης 
του κανθάρου ΕΑΜ 1419 με το κανούν και τη φιάλη (αρ. κατ. 22 [Π ίν. 33]) στην Α' όψη του κανθάρου ΕΑΜ 
1420 (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34]), τον οπλίτη της Β' όψης του κανθάρου ΕΑΜ 1374 (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39]) στον 
κάνθαρο ΕΑΜ 27980 (αρ. κατ. 29 [Π ίν. 42]), το γυμνό νέο με την ασπίδα και τη φιάλη της Α' όψης του καν
θάρου του Mainz (αρ. κατ. 25 [Π ίν. 37]) στον κάνθαρο του Belfast (αρ. κατ. 24 [Π ίν. 35]) και τον νέο της Β' 
όψης του κανθάρου ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Π ίν. 36β και 38]) στη Β' όψη του κανθάρου του Mainz (αρ. κατ. 
25 [Πίν. 36α και 37]). Δεν λείπουν, εξάλλου, και ορισμένες στάσεις ποδιών και χεριών που ο αγγειογρά- 
φος αρέσκεται να επαναλαμβάνει: οι ανδρικές μορφές που στηρίζουν το ένα χέρι στην οσφύ και στο άλλο 
κρατούν θύρσο, φιάλη, κανούν ή δόρυ (αρ. κατ. 2 [Πίν. 15], 6 [Πίν. 19], 11 [Πίν. 24], 12 [Πίν. 25], 16 [Πίν. 
28], 22 [Πίν. 33] και 26 [Πίν. 38]), οι μορφές που χορεύουν με χέρια και πόδια ανοιχτά (αρ. κατ. 5 [Πίν. 
18], 7 [Π ίν. 20], 18 [Π ίν. 30] και 20 [Π ίν. 31]), καθώς και οι νέοι, οι γυναίκες και οι Νίκες σε κατατομή προς 
τα δεξιά με το δεξί χέρι υψωμένο και το αριστερό σε προοπτική σύντμηση προβαλλόμενο οριζόντια στο 
ύψος της οσφύος (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17], 8 [Πίν. 21] και 11 [Πίν. 24]), απαντούν πολύ συχνά στα έργα του.

Η στείρα επανάληψη παραστάσεων και μορφών στα αγγεία του Ζ. του Άργου φανερώνει ότι δεν πρέ
πει να είχε στη διάθεσή του πολλά «παραδείγματα» που να του χρησιμέυσαν ως πρότυπα κατά τη διακό-

219 Πρόκειται για τον Απόλλωνα στα δύο πρώτα αγγεία και για νεαρή ανδρική μορφή στο σκύφο των Αθηνών. Για την ταύτι
ση της μορφής στον τελευταίο αυτό σκύφο βλ. σ. 113-114.
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σμηση των αγγείων του220. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι εργαζό
ταν σε ένα μελανόμορφο καβειρικό κεραμικό εργαστήριο221, που, όπως ήταν φυσικό, δεν διέθετε τέτοιου 
είδους υποδείγματα. Καθώς φαίνεται λοιπόν, πρέπει κυρίως να στηρίχθηκε σε πρότυπα που του ήταν ήδη 
γνωστά από την εποχή της μαθητείας του στο αττικό κεραμικό εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη222.

2. Η απόδοση του ανθρώπινου σώματος και των ανατομικών λεπτομερειών

Τα μέτωπα, όταν δεν καλύπτονται τελείως από τα μαλλιά, είναι τριγωνικά. Η μακριά γραμμή μετώπου- 
μύτης κάνει τα πρόσωπα να φαίνονται ιδιαίτερα επιμηκυσμένα. Στους δύο σκύφους της πρώιμης περιό
δου του αγγειογράφου223 (αρ. κατ. 4 και 5 [Πίν. 47α-γ]), η βάση της μύτης αποδίδεται με μια καμπύλη 
γραμμή που την κάνει να μοιάζει «ανασηκωμένη». Σε όλα τα υστερότερα έργα του αγγειογράφου όμως, 
όπως και στη Β' όψη του πρώιμου σκύφου της Banco di Sicilia (αρ. κατ. 5 [Πίν. 47δ]), η βάση της μύτης 
είναι ευθεία οριζόντια ή με μικρή κλίση διαγωνίως προς τα κάτω και σχηματίζει έντονη γωνία με τη γραμ
μή μετώπου-μύτης. Το άνω χείλος αποδίδεται σαν μια κάθετη ευθεία (Πίν. 47ε-στ και 48ε) ή κατ’ εξαίρε
ση καμπύλη (Πίν. 48α) γραμμή μέχρι το στόμα, το οποίο μερικές φορές και τέμνει (Πίν. 47στ και 48α, ε). 
Τις σπάνιες φορές που ο αγγειογράφος δεν αποδίδει τη βάση της μύτης, το άνω χείλος αποδίδεται με 
καμπύλη γραμμή που σχεδιάζεται αμέσως κάτω από τη γραμμή μετώπου-μύτης (Πίν. 48β). Το μικρό και 
κυρτό στόμα δίνει τη χαρακτηριστική στυφή έκφραση στις αγέλαστες μορφές του Ζ. του Αργού. Από τη 
γραμμή του στόματος ή λίγο πιο κάτω από αυτήν ξεκινά η γεμάτη καμπύλη που αποδίδει το πηγούνι (Π ίν. 
47ε-στ, 48δ-ε και 49α). Σε μερικές μορφές, όμως, παρεμβάλλεται μεταξύ στόματος και πηγουνιού μια 
μικρή ευθεία γραμμή με ελαφριά κλίση διαγωνίως προς το εσωτερικό του προσώπου (Πίν. 48α-γ). Το 
μοναδικό μετωπικά αποδοσμένο πρόσωπο του Ζ. του Αργού, αυτό του κιθαρωδού στο σκύφο ΕΑΜ 12266 
(αρ. κατ. 11 [Πίν. 24]), έχει πενταγωνικό σχήμα και μέτωπο τριγωνικό.

Στους Σατύρους (αρ. κατ. 18 και 19 [Πίν. 30 και 23γ]), η γραμμή μετώπου-μύτης αντικαθίσταται από 
δύο ή τρεις επάλληλες κάθετες καμπύλες γραμμές, ενώ η μύτη αποδίδεται σαν ημικύκλιο. Μόνη εξαίρε
ση στον κανόνα αυτόν αποτελεί ο Σάτυρος που χορεύει στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 
31]), το πρόσωπο του οποίου ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο απόδοσης, όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Οι μορφές του αγγειογράφου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν φρύδια. Στους δύο πρώιμους σκύφους 
του (αρ. κατ. 4 και 5 [Πίν. 47β, δ]) τα μάτια είναι πολύ προσεκτικά αποδοσμένα: το κάτω βλέφαρο έχει 
μικρότερο μήκος από το άνω. Η ίρις αποδίδεται με στιγμή στο πρόσθιο τμήμα της κόγχης και ακουμπά 
στην άκρη του άνω βλεφάρου. Όμως η γραμμή του άνω βλεφάρου μπορεί επίσης να καμπυλώνεται προς 
τα πάνω σαν να σχηματίζει βλεφαρίδα στην άκρη της και τότε η ίρις, πάλι στο πρόσθιο τμήμα της κόγχης, 
τοποθετείται στο σημείο που καμπυλώνει το άνω βλέφαρο για το σχηματισμό της βλεφαρίδας αυτής (Π ίν. 
47α, γ).

Στα υστερότερα αγγεία του Ζ. του Αργού η απόδοση των ματιών είναι διαφορετική: οι γραμμές φρυ
διού και άνω βλεφάρου είναι τόσο κοντά μεταξύ τους και βιαστικά σχεδιασμένες, που συχνά τέμνονται 
στη μία ή/και την άλλη τους άκρη. Μία κάθετη ευθεία και μία καμπύλη γραμμή που ξεκινούν από το άνω 
βλέφαρο δεξιά κι αριστερά, συναντώνται στο κάτω μέρος τους σχηματίζοντας τον τριγωνικό χώρο της 
κόγχης (Π ίν. 47στ και 48δ). Σπάνια είναι και οι δύο αυτές γραμμές ευθείες (Π ίν. 47ε και 48ε-στ) ή 
καμπύλες (Πίν. 49α). Εσωτερικά της κόγχης μελανή στιγμή (Πίν. 47στ και 48δ, στ) ή κάθετο γραμμίδιο 
(Πίν. 48ε και 49α) αποδίδει την ίριδα, η οποία όμως σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και να απουσιάζει

220 Για τα «παραδείγματα» στα κεραμικά εργαστήρια βλ. Μ. Τιβέριος, Προβλήματα της μελανόμορφης αττικής αγγειογραφίας, 
Θεσσαλονίκη 19882, 134-150.

221 Για τη σχέση του Ζ. του Άργου με το καβειρικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών βλ. σ. 95-97.
222 Βλ. σχετικά σ. 86 κ.ε., 114 και 121.
223 Για το συμβατικό χωρισμό των έργων του Ζ. του Άργου σε δυο περιόδους βλ. σ. 86.
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εντελώς (Πίν. 47ε). Πολύ συχνά οι γραμμές που ορίζουν την κόγχη του ματιού σχεδιάζονται τόσο νευρι
κά και βιαστικά, ώστε να τέμνουν το άνω βλέφαρο ή ακόμη και το φρύδι.

Έ νας άλλος τρόπος απόδοσης του ματιού είναι με το κάτω βλέφαρο να αποδίδεται με καμπύλη (Πίν. 
48β και 49γ-δ) ή σπάνια ευθεία (Πίν. 49β) γραμμή που σχηματίζει γωνία με τη γραμμή του άνω βλεφά
ρου. Κάθετη γραμμή (Πίν. 48β και 49γ) ή γραμμίδιο και στιγμή (Πίν. 49δ) ή παχιά στιγμή (Πίν. 49β) 
αποδίδουν την ίριδα. Μερικές φορές η καμπύλη του κάτω βλεφάρου δεν συναντάται με το άνω βλέφαρο 
(Πίν. 48γ).

Μόνο στους δυο πρώιμους σκύφους του αγγειογράφου (αρ. κατ. 4 και 5) οι μορφές έχουν αυτιά, που 
αποδίδονται με ένα (Πίν. 47γ) ή με ζεύγος ημικυκλίων (Πίν. 47α).

Οι γυναικείες μορφές έχουν συνήθως ελλειπτικού σχήματος, κάποτε σχεδόν τριγωνική, κόμη. Το τμή
μα της πίσω από τον αυχένα αντιστοιχεί με τον κρωβύλο, ο οποίος αποδίδεται σαφέστερα σε κάποια 
παραδείγματα (π.χ. Πίν. 48β και 49γ). Μόνο η Ωρείθυια (Πίν. 47στ) και η καθισμένη γυναικεία μορφή 
στο θραύσμα του κανθάρου ΕΑΜ 29692 (αρ. κατ. 33 [Πίν. 40β]) έχουν ξέπλεκα τα μαλλιά τους. Η κόμη, 
εκτός από τους σκύφους της πρώιμης περιόδου, όπου είναι προσεκτικά σχηματισμένη και ολόβαφη (αρ. 
κατ. 4 [Πίν. 47α-β]), αποδίδεται με βιαστικές και άτακτες πινελιές, και έτσι μπορεί το περίγραμμά της 
εκτός από καμπύλο να είναι κυματοειδές (Πίν. 49γ, ε) ή «ακιδωτό» (Πίν. 49στ). Χαρακτηριστικό στοι
χείο της τεχνοτροπίας του αγγειογράφου είναι η πολύ συχνή παρουσία στο ύψος του κροτάφου των γυναι
κείων μορφών μιας παχιάς πινελιάς που μοιάζει με φαβορίτα (Πίν. 47β, ε και 49ε) και σπανιότερα με 
τούφα (Πίν. 49γ). Μέσα στα μαλλιά τους τις περισσότερες φορές τοποθετούνται πρόχειρα αποδοσμένα 
φύλλα224, που πολλές φορές καλύπτονται από τις πινελιές των μαλλιών. Μόνο στον πρώιμο σκύφο του 
αγγειογράφου στο Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 47α]) τα 
φύλλα αυτά είναι προσεκτικά αποδοσμένα, ελλειψοειδή και στενόμακρα, με σαφή περιγράμματα.

Οι ανδρικές μορφές έχουν ως επί το πλείστον μακριά μαλλιά. Η μάζα τους στο άνω μέρος του κεφα
λιού είναι ολόβαφη με προσεκτικές πινελιές μόνο στους δύο πρώιμους σκύφους του αγγειογράφου (αρ. 
κατ. 4 και 5 [Π ίν. 47γ-δ]). Στα υπόλοιπα έργα του, όμως, η κόμη αποδίδεται με βιαστικές πινελιές και έχει 
καμπύλο ή κυματοειδές περίγραμμα. Οι πλόκαμοι, που πέφτουν μέχρι τους ώμους, όπως και τα γένια (π.χ. 
Πίν. 48δ-στ και 49β, δ), αποδίδονται με συνεχείς άτακτες τεθλασμένες ή κυματοειδείς γραμμές.

Χαρακτηριστικό των φύλλων στα στεφάνια τόσο των ανδρικών όσο και των γυναικείων μορφών είναι 
τα ανάγλυφα περιγράμματά τους και η παρουσία ενός κορυφαίου φύλλου πάνω από το μέτωπο (βλ. π.χ. 
Πίν. 47ε, 48ε και 49γ, ε). Μόνο τα φύλλα των στεφανιών κισσού αποδίδονται με πινελιές αραιωμένου 
καστανού γανώματος.

Στις μετωπικές ανδρικές μορφές (Πίν. 50α-δ) καμπύλες ή σιγμοειδείς γραμμές αποδίδουν τις κλείδες. 
Από το σημείο όπου απολήγουν ξεκινά η μέση γραμμή του στέρνου. Μόνο στον πρώιμο σκύφο του 
αγγειογράφου στο Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187 
(αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]) η γραμμή αυτή απουσιάζει. Ημικυκλικές γραμμές αποδίδουν το περίγραμμα του 
στήθους, ενώ η οριζόντια γραμμή του διαφράγματος, όταν αυτό αποδίδεται, σχηματίζει μικρό τρίγωνο με 
το κατώτερο τμήμα του (Πίν. 50γ-δ). Οι μασχαλιαίες γραμμές συνήθως βαίνουν παράλληλα με το περι
φερικό τμήμα των τόξων του στήθους (Πίν. 50β-δ). Οι θηλές, όταν υπάρχουν, αποδίδονται με στιγμές 
(Πίν. 50α-β, δ), μερικές φορές όμως είναι πεταλόσχημες έως κυκλικές (Πίν. 50γ). Ο ομφαλός αποδίδε
ται με απλό γραμμίδιο (Πίν. 50γ) ή μικρό κύκλο (Πίν. 50α). Για τη λευκή γραμμή και τους μύες της κοι
λιακής χώρας (Πίν. 50α-δ) χρησιμοποιείται αραιωμένο καστανό χρώμα. Πολύ συχνά 3 έως 6 στιγμές ή 
γραμμίδια (Πίν. 50α-β), πάλι με αραιωμένο καστανό χρώμα, έξω από τους κοιλιακούς μύες καθ’ ύψος 
της άνω κοιλιακής χώρας, αποδίδουν τα πλευρά. Σπάνια αποδίδονται οι μηριαίες πτυχές (Πίν. 50γ). Το

224 Ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος της απόδοσης των στεφανιών με αραιά φύλλα είναι γνωστός και στην αττική αγγειογραφία, βλ. 
π.χ. τα φύλλα μέσα στα μαλλιά πολλών από τις γυναικείες μορφές του Ζ. του Montlaures, όπως στο σκύφο της Κοπεγχάγης, Na- 
tionalmuseet 4229 (ARV2 1294,1 · Para 474) και στην πυξίδα του Μονάχου, Staatliche Antikensammlungen 2722 (ARV1 1296,26' 
Add2 359). Για τον Ζ. του Montlaures ßX.ARV2 1294-1296' Para ΑΊΑ- Add1 359.
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όσχεο αποτελείται από δυο κάθετες καμπύλες γραμμές, μία δεξιά και μία αριστερά, οι οποίες συνήθως 
ενώνονται στο κάτω μέρος225 (Πίν. 50γ). Στο εσωτερικό του δυο ευθέα γραμμίδια που συγκλίνουν ή ενώ
νονται στο κάτω μέρος αποδίδουν το μυτερό πέος. Άλλοτε όμως (Πίν. 50β, δ) το όσχεο παραλείπεται και 
το πέος δηλώνεται με δύο κάθετες καμπύλες γραμμές που ενώνονται και στο άνω και στο κάτω μέρος. 
Αμελές γραμμίδιο στο εσωτερικό του αποδίδει την πόσθη. Σε κάποια αγγεία μια οριζόντια γραμμή ή 
μικρά γραμμίδια από αραιωμένο καστανό χρώμα δηλώνουν το ηβικό τρίχωμα (Πίν. 50α-γ).

Ό πως ήδη σημειώθηκε, στο σκύφο της Banco di Sicilia (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]), δείγμα της πρώιμης 
περιόδου του αγγειογράφου, απουσιάζει η μέση γραμμή του στέρνου. Εξάλλου, στο αγγείο αυτό το γυμνό 
κορμί παρουσιάζει αισθητή διαφορά από τα συνήθη μονοκόμματα και χοντροκομμένα σώματα του Ζ. του 
Άργου, παρ’ ότι οι επιμέρους ανατομικές λεπτομέρειες αποδίδονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που κάνει 
εντονότερη εντύπωση στο αγγείο αυτό είναι ο τονισμός των περιφερικών λεπτομερειών: οι ώμοι είναι 
πολύ φαρδείς, το στέρνο ευρύ, το κορμί λεπτό με σαφή τονισμό της μέσης, όπως επίσης λεπτά και προ
σεκτικά περιγεγραμμένα είναι τα χέρια και τα πόδια, με σαφή απόδοση των γαστροκνημίων μυών. Χον
δροειδέστερα αποδοσμένο τονισμό των περιφερικών λεπτομερειών του σώματος βρίσκουμε στο σκύφο 
της Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2734 (αρ. κατ. 7 [Πίν. 20]).

Στις μορφές σε κατατομή (Πίν. 50ε-στ) η κλείδα είναι επιμήκης, ενώ μια ενιαία κάθετη καμπύλη γραμ
μή αποδίδει, σε προοπτική σύντμηση, την άλλη κλείδα μαζί με τη γραμμή του στέρνου. Επιμηκυσμένη 
γραμμή αποδίδει το κάτω περίγραμμα του στήθους. Η λευκή γραμμή είναι μια κατακόρυφη καμπύλη, ενώ 
κάτω από αυτήν άλλη καμπύλη δηλώνει την πρόσθια επιφάνεια της πυέλου. Πολύ συχνά με οριζόντια ή 
ελαφρώς διαγώνια γραμμή (Πίν. 50ε) διαγράφεται η λαγόνια ακρολοφία. Το προεξέχον πέος αποδίδε
ται με δύο ευθείες ανάγλυφες γραμμές που συγκλίνουν ή ενώνονται μπροστά σε μύτη, ενώ κάτω από 
αυτές κάθετη καμπύλη αποδίδει το όσχεο. Οι λοιπές επιμέρους ανατομικές λεπτομέρειες (θηλές, μύες 
κοιλιάς, πλευρά) είναι όμοιες με των μετωπικών μορφών.

Τα άκρα χέρια αποδίδονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όταν το άκρο χέρι φαίνεται από την 
παλάμη, αποδίδεται σαν μια περίπου τετράπλευρη εδαφόχρωμη επιφάνεια με παχιές πινελιές για το δια
χωρισμό των δακτύλων. Με δύο παράλληλες ανάγλυφες γραμμές σχεδιάζεται ο αντίχειρας, κάποτε με 
απόδοση και του θέναρος και των γραμμών της παλάμης από κάτω (Πίν. 51α). Αξίζει να παρατηρηθεί η 
ιδιαίτερα φυσιοκρατική απόδοση του αντίχειρα στον πρώιμο σκύφο του Palermo, Museo Archeologico 
Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 51β]).

Έ νας άλλος τρόπος απόδοσης των χεριών, πολύ αγαπητός στον αγγειογράφο, είναι ο χωρισμός τους 
σε δύο τμήματα, ένα κοντύτερο και λεπτότερο για τον αντίχειρα και ένα μακρύτερο και φαρδύτερο για 
όλα τα υπόλοιπα δάκτυλα, με μεγάλη καμπύλη ανάμεσά τους. Έτσι, μοιάζουν με ένα γάντι που καλύπτει 
και τα τέσσερα δάκτυλα μαζί και χωριστά τον αντίχειρα (“mitten”). Όταν το χέρι αποδίδεται από τη 
ραχιαία του επιφάνεια, το φαρδύτερο από τα δύο τμήματα που το αποτελούν είτε είναι εδαφόχρωμο 
(Πίν. 51γ) είτε φέρει κατά μήκος μία (Πίν. 51δ) ή δύο λεπτές γραμμές (Πίν. 51ε) για τη συμβατική από
δοση των δακτύλων. Όταν όμως το χέρι φαίνεται από την παλάμη, οι γραμμές του χωρισμού των δακτύ
λων πάνω στην εδαφόχρωμη επιφάνεια είναι τρεις ή τέσσερις, εγκάρσιες προς αυτήν, ενώ πίσω τους απο
δίδεται η μέση παλαμιαία γραμμή (Πίν. 51στ).

Χαρακτηριστική είναι η απόδοση των άκρων χεριών όταν αυτά στηρίζονται στην οσφύ (Πίν. 51ζ και 
50γ, ε), με λεπτές και μακριές γραμμές, που κάποτε είναι αφύσικα πολλές, για το διαχωρισμό των δακτύ
λων.

Όταν το χέρι κρατά φιάλη που φαίνεται το εσωτερικό της226 (Πίν. 51η), αποδίδεται μόνο ο αντίχειρας 
πάνω της με η μικυκλική γραμμή.

Στις περιπτώσεις που η φιάλη αποδίδεται εξωτερικά σε κατατομή, εκτός από τον αντίχειρα που την 
κρατά από πάνω, αποδίδεται κάτω από αυτήν ένα μικρό τμήμα του υπόλοιπου χεριού με ένα ή δύο γραμ-

22:1 Κατ’ εξαίρεση στο σκύφο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 50α]) το όσχεο έχει σχήμα υψηλού ω. 
226 Στις περιπτώσεις αυτές πάντα σχεδιάζεται στο κέντρο της φιάλης ο ομφαλός της.
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μίδια για το διαχωρισμό των δακτύλων (Πίν. 51Θ). Κάποιες άλλες φορές όμως, το τμήμα του χεριού που 
πιάνει τη φιάλη από κάτω παριστάνεται με διαφορετικό τρόπο: καμπύλη ή σιγμοειδής είναι η μέση παλα
μιαία γραμμή, από την άκρη της οποίας ξεκινούν τα δάκτυλα αποδοσμένα σαν επάλληλες αγκιστροειδείς 
γραμμές (Πίν. 51ι). Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά χωρίς αντίχειρα, αποδίδονται και τα χέρια που 
κρατούν από κάτω κανά, κιβωτίδια, καλάθους, τύμπανα ή αλάβαστρα (Πίν. 52α) και μία μόνο φορά φιά
λη (αρ. κατ. 28 [Πίν. 40α και 41]). Κάποτε, οι αγκιστροειδείς καμπύλες που αποδίδουν τα δάκτυλα 
απλουστεύονται σε απλές παράλληλες καμπύλες ή ευθείες γραμμές (Πίν. 52β).

Όταν οι μορφές κρατούν κάθετα κάποιο αντικείμενο (κάνθαρο, τόξο, θύρσο, κάτοπτρο, δόρυ, ράβδο, 
λύρα ή ρόπαλο) (Π ίν. 52γ), ο αντίχειρας σχεδιάζεται ολόκληρος, καθώς πιάνει το αντικείμενο από 
εμπρός, και η τελευταία του φάλαγγα, που κάμπτεται, αποδίδεται με δύο καμπύλες γραμμές που ενώνο
νται μπροστά σε μύτη. Κάτω από τον αντίχειρα οι τελευταίες φάλαγγες των υπόλοιπων δακτύλων έχουν 
τη μορφή επάλληλων τόξων και σχεδιάζονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Σπανιότερα, όταν η παλάμη είναι κλειστή κρατώντας κάποιο αντικείμενο, αποδίδεται η ραχιαία επι
φάνεια του χεριού σαν ένα τετράπλευρο εδαφόχρωμο τμήμα με λεπτές πινελιές για το διαχωρισμό των 
πρώτων φαλάγγων των δακτύλων (Πίν. 52δ).

Πολύ συχνά ένα γραμμίδιο χωρίζει το βραχίονα από τον πήχυ και άλλο ένα τον πήχυ από το άκρο χέρι.
Ο αγγειογράφος αρέσκεται να ορίζει τους μύες στα πόδια (τετρακέφαλο και γαστροκνήμιο) και να 

αποδίδει τις καμπύλες επιγονατίδες με καστανό αραιωμένο γάνωμα (Πίν. 50α, δ). Ακόμη, στα μετωπικά 
αποδοσμένα σκέλη μπορεί να αποδίδεται και το κόκκαλο της κνήμης με αραιωμένο καστανό χρώμα (Π ίν. 
50α, δ). Αρκετές φορές γραμμή που έρχεται λοξά από την ιγνυακή χώρα χωρίζει το μηρό από την κνήμη 
(Πίν. 50α, γ).

Τα σε κατατομή άκρα πόδια είναι τριγωνικά ή ελλειψοειδή, άλλοτε χωρίς απόδοση του αστραγάλου ή 
των δακτύλων (Πίν. 52ε), συχνά μόνο με ένα γραμμίδιο στη θέση του αστραγάλου (Πίν. 52στ), κάποτε 
όμως και με μικρά κάθετα ή λοξά γραμμίδια για την απόδοση των δακτύλων (Πίν. 52ζ). Μερικές φορές 
αποδίδεται ξεχωριστά το φουσκωτό μεγάλο δάκτυλο (Πίν. 52η).

Στα μετωπικά αποδοσμένα πόδια τα δάκτυλα δηλώνονται σε προοπτική σύντμηση, είτε με σειρά 
μικρών ημικυκλικών γραμμών (Πίν. 52Θ) είτε με γραμμίδια κάθετα ή ελαφρώς λοξά (Πίν. 52ι).

3. Η απόδοση των ενδυμάτων

Ο Ζ. του Αργού αποδίδει συνήθως τις πτυχές των ενδυμάτων με βιαστικές, κοφτές και νευρικές πινε
λιές, που επιτείνουν την εντύπωση της ακαμψίας και της επιπεδότητας των μορφών του. Έτσι, ακόμη και 
οι φεύγουσες μορφές του μοιάζουν σαν να έχουν ακινητοποιηθεί στο χώρο και το χρόνο. Μόνο στον 
πρώιμο σκύφο του στο Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 53α, δ]) 
οι πτυχές είναι λιγότερες, αραιότερες και πιο τακτικά σχεδιασμένες στην επιφάνεια των ενδυμάτων.

I. Χιτώνας και ιμάτιο (Πίν. 53α-ε)
Οι πτυχές του χιτώνα αποδίδονται με πυκνές κάθετες ή λίγο λοξές γραμμές, ευθείες ή ελαφρώς κα

μπύλες. Κάποτε (π.χ. αρ. κατ. 9 και 21 [Πίν. 22 και 32]), στο κάτω μέρος του χιτώνα, ανάμεσα στις πτυχές, 
υπάρχει σειρά στιγμών αποδοσμένη με αραιωμένο καστανό χρώμα. Στο τμήμα του ιματίου που αντιστοιχεί 
στο δεξί πόδι οι πτυχές είναι λίγες: πρόκειται για καμπύλες, ημικυκλικές ή αγκιστροειδείς γραμμές, κάπο
τε ακόμη και ευθείες. Αντίθετα, στο τμήμα του ιματίου που αντιστοιχεί στο αριστερό σκέλος, πυκνές κάθε
τες γραμμές ξεκινούν περίπου από το ύψος της οσφύος και ανοίγουν ακτινωτά προς τα κάτω. Κάποιες από 
αυτές, που είναι μικρότερες, συναντιόνται διαγωνίως με εκείνες του δεξιού σκέλους σχηματίζοντας μεγα
λύτερες πτυχές σχήματος V. Χαρακτηριστικό του αγγειογράφου είναι ότι οι εξωτερικές πτυχές της συστά
δας που αντιστοιχεί στο αριστερό πόδι τέμνονται στο κάτω μέρος από ένα οριζόντιο ή ελαφρώς λοξό γραμ
μίδιο (Πίν. 53α-ε). Η παρυφή του ιματίου στο κάτω μέρος αποδίδεται με δύο συνεχόμενες ημικυκλικές 
γραμμές. Εσωτερικά της καθεμιάς υπάρχει συνήθως από μία πλατιά μελανή πινελιά (Πίν. 53β, ε). Μόνο 
στο σκύφο της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum Β 157 (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21 και 53γ]) και στη γυναι-
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κεία μορφή οτο σκύφο του Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Π ίν. 17 και 53α]) 
πάνω από την αριστερή πλατιά πινελιά σχεδιάζεται μία ακόμη. Πρέπει να τονιστεί ότι στις γυναικείες μορ
φές του σκύφου του Palermo (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 53α, δ]) οι ημικυκλικές γραμμές που σχηματίζουν την 
κάτω παρυφή του ιματίου δεν ενώνονται, αλλά η αριστερή εισέρχεται μέσα στο τόξο της δεξιάς με ένα μικρό 
κάθετο γραμμίδιο, προδίδοντας, όπως θα δούμε πιο κάτω227, την αττική καταγωγή του αγγειογράφου.

Στις μετωπικές μορφές (Πίν. 53α-γ) η τραχηλιά του χιτώνα είναι έκκεντρη και αποδίδονται ένα ή δυο 
ανοίγματα στην περιοχή του ώμου και του βραχίονα από την πόρπωσή του. Καθώς οι μορφές αυτές έχουν 
πάντα απλωμένο το δεξί τους χέρι, κρέμεται κάτω από τη μασχάλη τους ένα μικρό τμήμα του χιτώνα με 
τοξωτό το κάτω περίγραμμά του. Η κάτω παρυφή του χιτώνα είναι συνήθως καμπύλη ή ελαφρώς κυμα
τοειδής, χαρακτηριστική μάλιστα είναι και η πλατιά πινελιά που συχνά χωρίζει τα δύο πόδια μεταξύ τους. 
Το ιμάτιο περνάει πάνω από τον αριστερό ώμο, τυλίγεται γύρω από την οσφύ και η άκρη του πέφτει πάνω 
από τον αριστερό αγκώνα προς τα κάτω. Το τμήμα του ιματίου που τυλίγεται γύρω από την οσφύ αποτε- 
λείται από δύο συνήθως πτυχές: αυτές αποδίδονται με καμπύλες γραμμές, είτε ενιαίες είτε αποτελούμε- 
νες η καθεμιά από δύο μικρότερες καμπύλες, οι άκρες των οποίων συναντώνται (Πίν. 53α-γ). Όταν οι 
μορφές απεικονίζονται σε κίνηση, η κάτω άκρη του χιτώνα τους (Πίν. 53β-γ) αποδίδεται φουσκωμένη, με 
καμπύλο περίγραμμα. Η λεπτή και μυτερή ακρούλα του τμήματος του ιματίου που πέφτει πάνω από το 
αριστερό χέρι (Πίν. 53α-γ), καθώς και εκείνη στο κατώτερο μέρος του ιματίου πάνω από το αριστερό 
άκρο πόδι (Πίν. 53α-β), όπως επίσης και η μικρή προεξοχή του ιματίου πάνω από τον αριστερό ώμο 
(Πίν. 53α-γ) είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνοτροπίας του αγγειογράφου στις μετωπικές μορφές.

Στις μορφές σε κατατομή (Πίν. 53δ-ε) αποδίδονται δύο ή τρία ανοίγματα του χιτώνα στην περιοχή του 
ώμου και του βραχίονα από την πόρπωση. Συχνά, στο κάτω μέρος της χειρίδας του δεξιού χεριού, με 
αραιωμένο καστανό χρώμα, σχεδιάζεται κυματοειδής γραμμή (Πίν. 53ε). Η κάτω παρυφή του χιτώνα 
είναι κυματοειδής (Πίν. 53δ-ε) και σπανιότερα καμπύλη. Χαρακτηριστικές είναι η μία (Πίν. 53δ) ή οι 
δύο (Πίν. 53ε) μυτερές άκρες του τμήματος του ιματίου που πέφτει πίσω από την πλάτη.

Όταν οι μορφές που φορούν χιτώνα και ιμάτιο αποδίδονται καθιστές (βλ. π.χ. αρ. κατ. 6 [Πίν. 19]), τα 
πόδια τους μοιάζουν σαν να είναι κολλημένα μεταξύ τους. Περίπου παράλληλες μεταξύ τους ευθείες ή 
καμπύλες γραμμές τέμνουν εγκάρσια τις κάθετες γραμμές χωρισμού των μηρών και των κνημών, αποδί
δοντας τις πτυχές.

II. Ιμάτιο (Πίν. 53στ)
Φοριέται κατά τον ίδιο τρόπο και με παρόμοια απόδοση πτυχώσεων με το ιμάτιο που φοριέται πάνω 

από τον χιτώνα (βλ. παραπάνω), χωρίς όμως η κατώτερη παρυφή του να τονίζεται με πλατιές μελανές 
πινελιές.

III. Χιτώνας (Πίν. 54α και 16)
Είναι ζωσμένος, με κυματιστό απόπτυγμα, φέρει πυκνές παράλληλες κάθετες πτυχές και έχει κυματι

στή παρυφή πάνω από τα πόδια. Στην περιοχή του βραχίονα διακρίνονται τα ανοίγματα από την πόρπω
σή του. Στο κάτω μέρος του, στο ύψος των κνημών, υπάρχει σειρά στιγμών.

IV. Χιτώνας με πάρδαλιν (Πίν. 54β)
Ο χιτώνας αποδίδεται με πυκνές κάθετες γραμμές, με έκκεντρη τραχηλιά και ανοίγματα από την πόρ

πωση στην περιοχή του βραχίονα, αλλά και με το μικρό τμήμα του που πέφτει κάτω από τη μασχάλη να 
έχει τοξωτό περίγραμμα, καθώς οι μορφές απλώνουν το δεξί τους χέρι. Στο ύψος των κνημών κοσμείται 
με σειρά στιγμών, ενώ η παρυφή του πάνω από τα πόδια είναι καμπύλη. Καθώς οι μορφές χορεύουν, ο 
χιτώνας παρακολουθεί τις γωνιώσεις των γονάτων τους. Οι παρδάλεις, που είναι ριγμένες διαγωνίως 
πάνω από τον αριστερό τους ώμο, είναι διάστικτες με παχιές στιγμές ή μικρές πινελιές αραιωμένου 
καστανού χρώματος.

227 Βλ. σ. 87.
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V. Πέπλος (Πίν. 54γ-ε, 41 και 43α)
Η Άρτεμη στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 54γ]), η γυναικεία μορφή στο 

θραύσμα του κανθάρου της Οξφόρδης (αρ. κατ. 30 [Πίν. 43α]) και εκείνη στον κάνθαρο του Ναυπλίου 
(αρ. κατ. 28 [Π ίν. 40α και 41]) φορούν πέπλο. Η τραχηλιά του είναι σχήματος V. Οι πτυχές στο άνω μέρος 
είναι κάθετες, κοντύτερες στο μέσον και μακρύτερες προς τα άκρα228. Το κάτω μέρος του αποπτύγματος 
μπορεί να τονίζεται με φαρδιά οριζόντια πινελιά (Πίν. 40α και 41), κάποτε σε συνδυασμό με κάθετα 
γραμμίδια πάνω από αυτήν (Πίν. 54γ). Οι πτυχές που αντιστοιχούν στο δεξί πόδι είναι κάθετες και σχε
τικά πυκνές, ενώ στο τμήμα του ενδύματος που αντιστοιχεί στο αριστερό πόδι είναι αραιές και λοξά τοπο
θετημένες. Το άνοιγμα του πέπλου στα δεξιά τονίζεται με φαρδιές καστανομέλανες κυματοειδείς ή και 
τεθλασμένες γραμμές.

Άλλου είδους πέπλο φορούν οι Νύμφες στην Α' όψη της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20): οι 
δύο φορούν πέπλο ζωσμένο πάνω από το απόπτυγμα σχηματίζοντας κόλπο (Πίν. 54δ), ενώ η Νύμφη που 
κλείνει την παράσταση στα αριστερά (Π ίν. 54ε) φορά απλό πέπλο με απόπτυγμα. Η τραχηλιά είναι 
καμπύλη, ενώ κάθετες πυκνές πινελιές αποδίδουν τις πτυχώσεις. Οι παρυφές των αποπτυγμάτων είναι 
καμπύλες, ενώ οι παρυφές των πέπλων πάνω από τα πόδια είναι κυματιστές ή ευθείες. Στο ύψος των κνη
μών βρίσκεται σειρά οριζοντίων στιγμών αποδοσμένη με αραιωμένο καστανό χρώμα. Πρέπει ακόμη να 
προστεθεί ότι ο πέπλος των δύο αριστερών Νυμφών της παράστασης (Πίν. 54δ-ε) είναι δεμένος με άνα- 
λάβονς (μασχαλιστήρες) διαγώνια στο στήθος.

VI. Χιτωνίσκος (Πίν. 55α-β)
Οι πτυχές του χιτωνίσκου αποδίδονται με κάθετες πινελιές. Η ζώνη του ορίζεται από μία ή δύο παράλ

ληλες γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν ένα στενό ορθογώνιο χώρο, που συχνά φέρει εσωτερικά του (Πίν. 
55α-β) οριζόντια πινελιά από αραιωμένο καστανό χρώμα. Πολλές φορές σχηματίζεται βαθύς κόλπος 
πάνω από τη ζώνη, που αποδίδεται με δύο μικρά τοξωτά τμήματα εκατέρωθεν αυτής (Πίν. 55β). Σειρά 
οριζοντίων στιγμών τοποθετείται ανάμεσα στις πτυχές, περίπου στο μέσον του τμήματος του χιτωνίσκου 
που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη, το οποίο αποδίδεται πάντα μετωπικά, ακόμη και όταν οι μορφές είναι 
σε κατατομή (Πίν. 55α). Η παρυφή του χιτωνίσκου στο κάτω μέρος μπορεί να είναι ευθεία, καμπύλη, 
κυματοειδής (Πίν. 55α), αλλά και γωνιώδης, όταν η μορφή χορεύει (Πίν. 55β).

VII. Χιτωνίσκος με πάρδαλιν (Πίν. 16)
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με το χιτωνίσκο και την πάρδαλιν.

VIII. Χλαμύδα (Πίν. 55γ)
Η χλαμύδα πορπούται στο δεξιό ώμο. Λίγες οριζόντιες καμπύλες γραμμές υπάρχουν στο άνω μέρος 

της, ενώ κάτω από αυτές κάθετες και διαγώνιες γραμμές αποδίδουν τις υπόλοιπες πτυχώσεις. Οι κατώ
τερες παρυφές της χλαμύδας τονίζονται με κυματοειδείς γραμμές από αραιωμένο καστανό χρώμα. Μόνο 
στο σκύφο του Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17]), δείγμα της πρώι
μης περιόδου του αγγειογράφου, οι γραμμές αυτές είναι μελανές και οι πτυχές λιγότερες και τακτικότε
ρα διευθετημένες στην επιφάνεια της χλαμύδας.

4. Η  απόδοση των φτερών

Οι φτερούγες των μορφών του Ζ. του Αργού έχουν καμπύλα περιγράμματα, εκτός από το κατώτερο 
μέρος τους, που έχει περίγραμμα κυματοειδές-οδοντωτό (Πίν. 55δ-ε). Στις μορφές σε κατατομή (Πίν.

228 Συμπεράσματα για την πτύχωση του άνω με'ρους του πέπλου της γυναικείας μορφής του κανθάρου του Ναυπλίου δεν μπο
ρούν να συναχθούν λόγω της κακής διατήρησης.
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55ε), ο αγγειογράφος αφήνει να φανεί ένα στενό τμήμα της πίσω φτεροΰγας πάνω και πλάι από την μπρο
στινή.

Το άνω τριγωνικό τμήμα της κάθε φτεροΰγας (Π ίν. 55δ-ε) φέρει στιγμές ή γραμμίδια με αραιωμένο 
καστανό χρώμα και ορίζεται στο κάτω μέρος από ομοιόχρωμη κυματιστή γραμμή. Από τη γραμμή αυτή 
ξεκινούν κάθετες πινελιές που αποδίδουν τα φτερά, οι οποίες διακόπτονται σε κάποιο σημείο από ορι
ζόντια γραμμή αποδοσμένη κι αυτή με αραιωμένο καστανό χρώμα. Στο άνω μέρος των φτερών του Έ ρω 
τα στο σκυφο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Π ίν. 55δ]), και συγκεκριμένα στο ύψος των ώμων του, απαντά μια 
οριζόντια σειρά από κάθετα καμπύλα γραμμίδια.

Αξιοπαρατήρητο είναι το σχήμα που έχουν οι φτερούγες των αποδοσμένων σε κατατομή προς τα δεξιά 
Νικών στο σκυφο του Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17]), που είναι 
υψωμένες, δίνοντας την εντύπωση ότι οι μορφές ετοιμάζονται να πετάξουν: εκτός από τη δεξιά φτερού- 
γα, απεικονίζεται και μεγάλο μέρος της αριστερής, το ανώτερο τμήμα της οποίας είναι σχεδόν κυκλικό, 
σχηματίζοντας μαζί με το ανώτερο τμήμα της δεξιάς φτερούγας σχήμα «καρδιάς». Οι επιμέρους διακο- 
σμητικές τους λεπτομέρειες ακολουθούν τους τρόπους απόδοσης που περιγράφηκαν πιο πάνω.

Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 

1. Φυτικά κοσμήματα 

Ανθέμια (Π ίν. 56-58)

Κάτω από τις λαβές στους κρατήρες, τους σκύφους, την κύλικα-σκύφο, τον καβειρικό σκύφο και τον 
οξυπύθμενο αμφορίσκο του, ο Ζ. του Αργού τοποθετεί, ακολουθώντας τα αττικά πρότυπα, μεγάλα πολύ
φυλλο ανθέμια με ψηλές βλαστόσπειρες. Τα ανθέμια του αγγειογράφου έχουν συνήθως 12-17 πέταλα, 
ενώ μία φορά, στον κρατήρα της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art 49.94.2 (αρ. κατ. 2), το ένα 
από αυτά είναι 19φυλλο. Η εδαφόχρωμη καρδιά των ανθεμίων ορίζεται στο άνω μέρος από ένα τόξο και 
«πατά» πάνω σε δύο σπείρες, οι οποίες αποτελούν τμήματα μεγαλύτερων βλαστοσπειρών που πλαισιώ
νουν τα ανθέμια δεξιά και αριστερά. Συχνά, κάτω και ανάμεσα από τις σπείρες αυτές ο αγγειογράφος 
ξεχνά μικρό εδαφόχρωμο τρίγωνο (π.χ. Πίν. 56α-γ, στ και 57β-γ). Το κεντρικό πέταλο είναι συνήθως229 
ψηλότερο από τα άλλα, σαρκώδες, με μυτερή κορυφή, ενώ κάποιες φορές γίνεται λογχωτό (Πίν. 56β-γ, 
57δ και 58β). Τα υπόλοιπα πέταλα είναι και αυτά σαρκώδη με ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι τα περισσότερα από τα πλαϊνά πέταλα, και ιδιαίτερα τα κατώτερα, διακόπτονται απότο
μα στις άκρες τους από το μελανό χρώμα του βάθους κι έτσι οι απολήξεις τους είναι σχεδόν κάθετες. Ενί
οτε τα κατώτατα πέταλα των ανθεμίων είναι τόσο μικρά, που μοιάζουν με τριγωνικά φυλλαράκια σφιγ
μένα ανάμεσα στη σπείρα και τους βλαστούς που φύονται από αυτήν (π.χ. Πίν. 56α-γ).

Συχνά, εκατέρωθεν του κεντρικού πετάλου αιωρούνται εδαφόχρωμοι κύκλοι με μελανή στιγμή στο 
κέντρο τους230 (π.χ. Πίν. 56α-β και 57δ), αν και μερικές φορές συναντούμε μόνο έναν (Πίν. 56ε, 57γ και 
58β).

Πολλές φορές σε διάφορα ύψη μεταξύ ανθεμίων και βλαστοσπειρών υπάρχουν φύλλα σταγονόσχημα 
(Πίν. 58α-β), τριγωνικά (Πίν. 57δ-ε), κάποτε ακόμη και τετράπλευρα (Πίν. 57στ).

229 Το κεντρικό πέταλο είναι περίπου ισοϋψές με τα άλλα στους σκύφους της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum Β 157 
(αρ. κατ. 8 [Πίν. 57α]) και της Bologna, Museo Civico Archeologico G 302 (αρ. κατ. 6 [Πίν. 57β-γ]).

230 Μία φορά μόνο, στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 60β]), οι κύκλοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί χαμηλότερα λόγω 
της θέσης των λαβών.
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Βλαστόσπειρες

Παραλλαγή Α
α) Από τις σπείρες όπου «πατά» το ανθέμιο εκφύονται βλαστοί αριστερά και δεξιά που ανέρχονται σε 

σχήμα ανεστραμμένου και κανονικού 8 αντιστοίχως. Οι βλαστοί αυτοί στο ύψος των ανώτερων πλαϊνών 
πετάλων του ανθεμίου στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας σπείρα, ταυτόχρονα όμως συνεχίζουν προς 
τα πάνω με τη μορφή επιμήκους μυτερού φύλλου (αρ. κατ. 13 [Πίν. 56α]). Συχνά, πάνω ή/και κάτω από 
τη σπείρα βρίσκεται από ένα σταγονόσχημο (αρ. κατ. 11 [Πίν. 56β], 1 [Πίν. 56ε] και 17) ή τριγωνικό φύλ
λο (αρ. κατ. 2 και 9 [Πίν. 56γ]).

β) Από τις σπείρες όπου «πατά» το ανθέμιο εκφύονται ανερχόμενοι βλαστοί που παχαίνουν στο τελευ
ταίο τμήμα τους σχηματίζοντας επίμηκες και μυτερό φύλλο. Η παραλλαγή αυτή συνδυάζεται πάντα (στο 
ίδιο ανθέμιο ή στο ίδιο αγγείο) με την Παραλλαγή Αα231 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 56δ-ε] και 9 [Πίν. 56στ]).

Παραλλαγή Β
Από τις σπείρες όπου «πατά» το ανθέμιο εκφύονται βλαστοί αριστερά και δεξιά που ανέρχονται σε 

σχήμα ανεστραμμένου και κανονικού 8 αντιστοίχως μέχρι το ανώτερο μέρος του σώματος του αγγείου, 
όπου:

α) Στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας απλή σπείρα (αρ. κατ. 8 [Πίν. 57α]). Κάτω από αυτήν μπο
ρεί να απαντούν δύο οριζοντίως τοποθετημένα φύλλα (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21 πάνω]) ή ένα ανεστραμμένο 
τριγωνικό φύλλο (αρ. κατ. 6 [Πίν. 57β]). Η Παραλλαγή Βα δεν χρησιμοποιείται ποτέ και για τις δύο βλα- 
στόσπειρες που πλαισιώνουν το ανθέμιο, αλλά πάντα συνδυάζεται με τη Βγ (π.χ. Πίν. 57α-β).

β) Στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας σπείρα και ταυτόχρονα ανακάμπτονται απλώνοντας προς 
τα κάτω ένα επίμηκες και μυτερό στην άκρη φύλλο. Μεταξύ του φύλλου αυτού και του βλαστού, δηλαδή 
κάτω από τη σπείρα, βρίσκεται ανεστραμμένο τριγωνικό φύλλο (αρ. κατ. 6 [Πίν. 57γ]), που κάποτε διαι
ρείται οριζόντια από μία (αρ. κατ. 20 [Πίν. 60β] και 12 [Πίν. 57δ]) ή δύο (αρ. κατ. 12 [Πίν. 57δ]) παχιές 
πινελιές. Η Παραλλαγή Ββ είναι η μόνη από τις τρεις (Βα, Ββ, Βγ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
τις δύο βλαστόσπειρες που πλαισιώνουν ένα ανθέμιο (π.χ. Πίν. 57δ).

γ) Στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας σπείρα και ταυτόχρονα κατέρχονται πάλι ανακαμπτόμενοι, 
ξαναστρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας άλλη μικρότερη σπείρα και απολήγουν σε ένα επίμηκες και 
μυτερό στην άκρη φύλλο. Μεταξύ του φύλλου αυτού και του βλαστού που ανέρχεται απέναντι του, καθώς 
και πάνω από τη μικρή σπείρα υπάρχει μικρό φύλλο (Πίν. 57α-γ). Εξάλλου, μεταξύ ανερχόμενου και 
κατερχόμενου βλαστού, κάτω από την ανώτερη σπείρα, βρίσκεται ανεστραμμένο τριγωνικό φύλλο που 
διαιρείται οριζόντια από μία (αρ. κατ. 6 [Πίν. 57β-γ]) ή δύο παχιές πινελιές (αρ. κατ. 8 [Πίν. 57α]). Η 
παραλλαγή Βγ δεν χρησιμοποιείται ποτέ και για τις δύο βλαστόσπειρες που πλαισιώνουν ένα ανθέμιο, 
αλλά συνδυάζεται είτε με τη Βα (π.χ. Πίν. 57α-β) είτε με τη Ββ (π.χ. Πίν. 57γ).

Παραλλαγή Γ
α) Από τις σπείρες όπου «πατά» το ανθέμιο ξεκινούν βλαστοί αριστερά και δεξιά, που πρώτα καμπυ

λώνουν προς τα μέσα σχηματίζοντας άλλες δύο σπείρες και στη συνέχεια ανέρχονται σε σχήμα ανε
στραμμένου και κανονικού δ αντιστοίχως. Στο ανώτερο τμήμα του σώματος του αγγείου οι βλαστοί αυτοί 
στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας σπείρα, και ταυτόχρονα ανακάμπτονται απλώνοντας προς τα

231 Στον αμφορίσκο της Οξφόρδης, Ashmolean Museum 1936.612 (αρ. κατ. 37 [Πίν. 58ε]) απαντά μόνο η παραλλαγή Αβ, πιθα
νότατα λόγω του μικρού μεγέθους του αγγείου και της προχειρότητας της απόδοσης. Στο αγγείο αυτό, εξάλλου, οι σπείρες πάνω 
στις οποίες πατά το ανθέμιο είναι απλοποιημένες και η καρδιά δεν ορίζεται από τόξο στο άνω μέρος της.
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κάτω ένα επίμηκες και μυτερό στην άκρη φύλλο (Πίν. 57ε-στ), όπως το γνωρίζουμε από την Παραλλαγή 
Ββ. Μεταξύ του φύλλου αυτού και του βλαστού, δηλαδή κάτω από τη σπείρα, βρίσκεται ανεστραμμένο 
τριγωνικό φύλλο, που κάποτε διαιρείται οριζόντια από μία (αρ. κατ. 7 [Πίν. 57ε] και τα άνω ανθέμια του 
αρ. κατ. 18 [Πίν. 57στ]232) ή δύο (αρ. κατ. 7 [Πίν. 57ε]) παχιές πινελιές, όπως και στην Παραλλαγή Ββ.

β) Από τις σπείρες όπου «πατά» το ανθέμιο ξεκινούν βλαστοί αριστερά και δεξιά, που πρώτα καμπυ
λώνουν προς τα μέσα σχηματίζοντας άλλες δύο σπείρες και στη συνέχεια ανέρχονται σε σχήμα ανε
στραμμένου και κανονικού S αντιστοίχως. Στο ανώτερο μέρος του σώματος του αγγείου οι βλαστοί αυτοί 
στρέφονται προς τα έξω σχηματίζοντας σπείρα233. Αυτή η παραλλαγή απαντά στους δύο σκύφους του Pa
lermo [αρ. κατ. 4 και 5 [Π ίν. 58α-β]), δείγματα της πρώιμης περιόδου του αγγειογράφου, που έχουν κάτω 
από τις λαβές πανομοιότυπα ανθέμια, τόσο ως προς τη μορφή και τον αριθμό των πετάλων (12-13) όσο 
και ως προς τα παραπληρωματικά φυλλαράκια πάνω και κάτω από τις κατώτερές τους σπείρες. Τα ανθέ
μια στα αγγεία αυτά είναι πολύ πιο προσεγμένα από τα συνήθη του Ζ. του Αργού, με προσεκτικά περι- 
γεγραμμένα πλαϊνά πέταλα που δεν κόβονται από το μελανό γάνωμα του βάθους. Το κεντρικό πέταλο 
βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα υπόλοιπα. Η καρδιά είναι προσεκτικά διαμορφωμένη σε σχήμα 
ριπιδίου. Στα ανθέμια των αγγείων αυτών γίνεται ευρεία χρήση της ανάγλυφης γραμμής: η άνω πλευρά 
του τόξου που ορίζει την καρδιά234 αποδίδεται με λεπτή ανάγλυφη γραμμή αντί της συνηθισμένης παχιάς, 
το κεντρικό πέταλο περιγράφεται από ανάγλυφες γραμμές οι οποίες στο άνω μέρος συγκλίνουν σε μυτε
ρή απόληξη, ενώ ανάγλυφη γραμμή περιγράφει όλες τις σπείρες και το βλαστό ο οποίος ενώνει τις σπεί
ρες του κάθε ζεύγους που σχηματίζεται στο κάτω μέρος.

Ανθέμια και βλαστόσπειρες στο σκύφο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 58γ-δ])

Έ χει ήδη προβληματίσει την έρευνα235 η πατρότητα των πολύπλοκων συμπλεγμάτων των ανθεμίων με 
τους λυρόσχημους σχηματισμούς κάτω από τις λαβές στο σκύφο ΕΑΜ 1406, δεδομένου ότι έχουμε να 
κάνουμε με ένα αγγείο του οποίου τη μία όψη έχει διακοσμήσει ο Ζ. του Αργού και την άλλη κάποιος 
αγγειογράφος από το εργαστήριο του Ζ. των Μυστών236. Πολλά στοιχεία των συμπλεγμάτων αυτών θυμί
ζουν τον Ζ. του Αργού, όπως π.χ. ο αριθμός και η μορφή των πετάλων των ανθεμίων, καθώς και οι βλα
στοί που ανέρχονται σιγμοειδώς ξεκινώντας από τα κατώτερα ανθέμια. Εξάλλου, η απλή (χωρίς τόξο στο 
άνω μέρος) καρδιά των κατώτερων αυτών ανθεμίων, όπως και οι απλοποιημένες μορφές των σπειρών 
πάνω στις οποίες πατά το ανώτερο ανθέμιο κάτω από τη μία λαβή του αγγείου (Πίν. 58γ), απαντούν και 
στον αμφορίσκοτης Οξφόρδης, Ashmolean Museum 1936.612 (αρ. κατ. 37 [Πίν. 58ε]). Ακόμη, οι βλαστοί 
που ξεκινούν από τα κατώτερα ανθέμια και απολήγουν στις σπείρες πάνω στις οποίες πατούν τα μικρά 
ανθέμια δεξιά κι αριστερά, μοιάζουν αρκετά με τους αντίστοιχους βλαστούς που απολήγουν στις δύο 
σπείρες πάνω στις οποίες «πατούν» τα ανώτερα ανθέμια στον καβειρικό σκύφο του Ζ. του Αργού ΕΑΜ 
10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 57στ]).

232 Στο αγγείο αυτό κάτω από κάθε λαβή υπάρχουν δύο ανθέμια, το ένα κάτω από το άλλο. Το κατώτερο ανθέμιο, χωρίς καρ
διά, φύεται απευθείας από τη γραμμή του εδάφους. Φέρει ανά 4 πέταλα εκατέρωθεν του κεντρικού, το οποίο βρίσκεται σε κάποια 
απόσταση από αυτά. Αριστερά και δεξιά του, από τη γραμμή του εδάφους, φύονται μίσχοι που ανέρχονται σε σχήμα ανεστραμ
μένου και κανονικού S, για να απολήξουν σε σπείρες πάνω στις οποίες «πατά» το ανώτερο ανθέμιο.

233 Μόνο στο σκύφο του Palermo, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187 (αρ. κατ. 5 [Πίν. 58β]) από τη σπείρα αυτή 
γεννάται ένα φύλλο με κατεύθυνση οριζόντια, που μοιάζει σαν να πλαισιώνει τους γυμνούς νέους στις δύο όψεις του αγγείου.

234 Στο σκύφο του Palermo, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187 (αρ. κατ. 5 [Πίν. 58β]) και στο ένα τουλάχιστον από 
τα ανθέμια του σκύφου της Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2734 (αρ. κατ. 7 [Πίν. 57ε]) υπάρχει μελανή στιγμή στο κέντρο 
της καρδιάς, που δεν απαντά στα άλλα έργα του αγγειογράφου.

235 Ure 1958, 391.
236 Βλ. σχετικά σ. 43 αρ. κατ. 14 και σ. 95-97.
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Η παρουσία, αλλά και ο τρόπος της απόδοσης των μικρών ανθεμίων εκατέρωθεν του ζεύγους των 
μεγάλων επάλληλων ανθεμίων, και στις δυο πλευρές του αγγείου, είναι άγνωστα τόσο στο έργο του Ζ. του 
Άργου όσο και σε αυτό του Ζ. των Μυστών237, παρ’ ότι η εσωτερική κοκκίδωση στην καρδιά του ενός από 
τα δυο μικρά ανθέμια κάτω από τη μία λαβή (Πίν. 58δ) θυμίζει κάπως τον τελευταίο238.

Μπορεί λοιπόν κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σχηματισμοί κάτω από τις λαβές έγιναν 
από κάποιο βοηθό ή μαθητή του Ζ. του Άργου239, επηρεασμένο από το περιβάλλον του εργαστηρίου του 
Ζ. των Μυστών, όπου εργαζόταν εκείνος και ο δάσκαλός του240.

Το κόσμημα των «γλωσσών» με τις στιγμές γύρω από τις γενέσεις των λαβών στο σκύφο ΕΑΜ 1406, 
που η ΕΤυ241 παρέβαλε με το μοτίβο στο χείλος του κρατήρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14]), όχι μόνο 
δεν απαντά σε κανέναν άλλο σκυφο του Ζ. του Άργου, αλλά ούτε και σε κανέναν άλλο βοιωτικό ή αττι
κό σκυφο.

Κλαδί δάφνης (Π ίν. 59α-β)

Κλαδί δάφνης κοσμεί, όπως και στην αττική ερυθρόμορφη κεραμική, τη ζώνη του χείλους δυο κωδω- 
νόσχημων κρατήρων του αγγειογράφου (αρ. κατ. 2 και 3), αλλά επίσης μία ταινία στο άνω μέρος του 
καβειρικου σκυφου του (αρ. κατ. 18), τη ζώνη του χείλους ενός σκυφου μεγάλων διαστάσεων (αρ. κατ. 13 
[Πίν. 59α]), την εξωτερική επιφάνεια των λαβών δυο κανθάρων του (αρ. κατ. 22 [Πίν. 59β] και 25), ενώ 
αποτελεί την κύρια διακόσμηση ενός τρίτου κανθάρου (αρ. κατ. 34).

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ζ. του Άργου αποδίδει το κλαδί της δάφνης είναι ιδιότυπος και χαρακτηρι
στικός, καθώς τα φύλλα που φύονται από το άνω μέρος του κλαδιού έχουν καμπύλα περιγράμματα, ενώ 
εκείνα που φύονται από το κάτω είναι γωνιώδη με μυτερές άκρες (π.χ. Π ίν. 59α)242. Κάποτε διακρίνο- 
νται πολύ έντονα τα περιγράμματα των φύλλων με φαρδιές πινελιές (αρ. κατ. 2 και 22 [Π ίν. 59β]). Συχνά, 
ανάμεσα στα φύλλα της άνω σειράς παρεμβάλλονται μικρά εδαφόχρωμα «τριγωνάκια» (π.χ. αρ. κατ. 3, 
13 [Πίν. 59α], 22 [Πίν. 59β] και 25). Κάποια κλαδιά, αποδοσμένα με περισσότερη φροντίδα, έχουν φύλ
λα με νευρώσεις (αρ. κατ. 3, 13 [Πίν. 59α] και 18).

237 Για τα ανθέμια του Ζ. των Μυστών με τη χαρακτηριστική καρδιά που αποτελείται από ένα ή τρία τόξα, συχνά με στιγμές 
εσωτερικά, βλ. τη σταμνοειδή πυξίδα στο Πανεπιστήμιο της Χάίδελβέργης, Antikenmuseum 181 (KH I, 111 αρ. Μ 23, πίν. 55,1 · 
CVA Heidelberg 1, πίν. 28,3-4), την πυξίδα ΕΑΜ 13904 (KH I, 111 αρ. Μ 24' Ure 1940-45, 24-25, πίν. 7,5), τον κωδωνόσχημο κρα
τήρα της Βιέννης, Kunsthistorisches Museum 2026 (KH I, 111 αρ. Μ 26, πίν. 55,2-3' Ure 1940-45, 25, πίν. 7,6a-b), τον ερυθρόμορ
φο κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10 και Πίν. 9β), καθώς και την κύλικα του Μουσείου Κανελλοπούλου Δ 2544 
(Maffre 1978, 272 αρ. 4, εικ. 4, 5a-c, 6a-b). Βλ. επίσης τα ανθέμια σε έναν καλυκωτό κρατήρα στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Νέας 
Υόρκης (Chnstie’s Cat., 9 December 2005, 156 αρ. 239), που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποδοθεί στον Ζ. των Μυστών (πρβλ. 
εκτός από τα ανθέμια, τα χαρακτηριστικά υδρόβια πτηνά και τον τρόπο απόδοσης των κλαδιών).

238 Πρβλ. ενδεικτικά τα στεφάνια στους κρωβύλους των γυναικείων μορφών του αγγειογράφου στον ερυθρόμορφο κωδωνό
σχημο κρατήρα ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10), στον καβειρικό σκυφο ΕΑΜ 425 (KH 1 ,106 αρ. Μ 3, πίν. 33,4 και 53,5' KH  IV, 62 αρ. 
291) και στη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791 (KH 1 ,110 αρ. Μ 19, πίν. 36,1-2' CVA Louvre 17, πίν. 36-37' Barringer 1995, 
180 αρ. 38, πίν. 40-44, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία), καθώς και τον κρίκο από τον οποίο φύεται το λοφίο στο κράνος που 
κρατά μία από της Νηρηίδες στο τελευταίο αυτό αγγείο.

239 Η πρακτική αυτή ήταν συνήθης και στον αττικό Κεραμεικό, όπου δευτερεύοντα μέλη ορισμένων εργαστηρίων, μαθητές ή 
βοηθοί, επιφορτίζονταν με την απεικόνιση των παραπληρωματικών μοτίβων στα αγγεία. Βλ. σχετικά Lezzi-Hafter 1976,24 κ.ε. και 
σημ. 108' Lezzi-Hafter 1988, 97 κ.ε.· Καθάριου 2002,19.

240 Για την εργασία του Ζ. του Άργου μέσα στο εργαστήριο του Ζ. των Μυστών βλ. σ. 95-97.
241 Ure 1958, 391.
242 Στον κρατήρα της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art 49.94.2 (αρ. κατ. 2) γωνιώδη είναι τα ανώτερα φύλλα και 

στρογγυλεμένα τα κάτω, προφανώς γιατί ο αγγειογράφος διακόσμησε τη ζώνη του χείλους κρατώντας το αγγείο ανάποδα, βλ. και 
Ure 1958, 389. Για τον ίδιο λόγο τα μικρά εδαφόχρωμα τριγωνάκια, για τα οποία θα γίνει λόγος αμέσως παρακάτω, παρεμβάλ
λονται ανάμεσα στα φύλλα της κάτω και όχι της άνω σειράς, όπως συνήθως.
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Κλαδί μυρτιάς243 (Π ίν. 59γ)

Κλαδί μυρτιάς χρησιμοποιείται από τον Ζ. του Άργου μόνο σε μία ζώνη του καβειρικου σκΰφου ΕΑΜ 
10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 59γ]): το ίδιο το κλαδί, οι μίσχοι που φύονται από αυτό και οι σχεδόν ανάγλυφοι 
καρποί στους οποίους απολήγουν, αποδίδονται με επίθετο λευκό χρώμα με μίλτο από πάνω, ενώ τα φύλ
λα είναι εδαφόχρωμα.

Το κλαδί της μυρτιάς απαντά στην κεραμική της Βοιωτίας ήδη από τον 6ο αι. π.Χ.244, γίνεται όμως 
ιδιαίτερα αγαπητό από τον 5ο αι. π.Χ. στα μελανόμορφα θηβαϊκά εργαστήρια: χρησιμοποιείται ως κύρια 
διακόσμηση πυξίδων24· και καβειρικών σκύφων246, και ως παραπληρωματικό κόσμημα σε πυξίδες247, 
λέβητες248 και ασκούς249, καθώς και σε πώματα πυξίδων250 και σταμνοειδών πυξίδων251. Σπανιότερη 
είναι η χρήση του στα «δίγλωσσα»252 και στα ερυθρόμορφα233 βοιωτικά αγγεία.

Τα άμεσα όμως πρότυπα του κοσμήματος πρέπει να αναζητηθούν στη σύγχρονη αττική κεραμική, όπου 
παρόμοια αποδοσμένο κλαδί μυρτιάς, με λευκό κλωνάρι, μίσχους και καρπούς, και εδαφόχρωμα φύλλα, 
διακοσμεί το άνω μέρος μελαμβαφών254 και ερυθρόμορφων253 σκύφων.

Γλωσσωτό κόσμημα (Π ίν. 59δ-ε)

Οι «γλώσσες» είναι ένα από τα αγαπημένα παραπληρωματικά κοσμήματα του Ζ. του Άργου, ο οποίος 
συνήθως τις αποδίδει σχηματοποιημένες σαν «ράβδους», δηλαδή σαν απλές παχιές πινελιές ή γραμμίδια

243 Για τη μυρσινιά (μυρτιά), τον τρόπο απόδοσης και τη σημασία της, βλ. Σ. Καρούζου, Συμβολή στη στήλη των δύο αδελφίων 
(Νέας Υόρκης, Αθήνας και Βερολίνου), ΑΔ  31 (1976), Μελέται, 15 κ.ε.

244 Ας θυμηθούμε τα κλαδιά της μυρτιάς στους σκύφους του Τεισία του ύστερου 6ου αι. π.Χ. Για τον Τεισία, ε'ναν Αθηναίο 
κεραμέα που εργάστηκε στη Βοιωτία, και το εργαστήριό του, βλ. Sparkes 1967,122-123 και K. Kilinski II, Teisias and Theodoros: 
East Boiotian Potters, Hesperia 61 (1992), 252-263.

245 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στο Πανεπιστήμιο του Reading 27.iv.2 (CVA Reading 1, πίν. 18,10) και στο Μουσείο του Κάιρου 
CG 26197 (C.C. Edgar, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Greek Vases, Le Caire 1911,26 αρ. 26197, πίν. X).

246 Βλ. π.χ. τους καβειρικούς σκύφους στο ΕΑΜ 10438 (KH I, 119, πίν. 18,1- KH IV, 64 αρ. 341) και στο Βερολίνο, Staatliche 
Museen V.I. 3285 (KH I, 111 αρ. Μ 22, πίν. 30,3 και 53,4· KH IV, 64 αρ. 357).

247 Π.χ. στις πυξίδες του Μουσείου Κανελλοπούλου Δ 2792 (Maffre 1978, 278 αρ. 6, εικ. 8a-b), του Μουσείου του Ναυπλίου, 
Συλλογή Γλυμενοπούλου 97 (Ure 1940-45, 22 αρ. 3, πίν. 6,2), του Εθνικού Μουσείου του Βουκουρεστίου 0492 (CVA Bucarest 1, 
πίν. 21,2) και του Μονάχου, Staatliche Antikensammlungen 7408 (3056) (Ure 1953, 248, πίν. 72,33).

248 Βλ. π.χ. το λέβητα ΕΑΜ 12694 (Ure 1940-45, 24 αρ. 3).
249 Βλ. π.χ. τον ασκό ΕΑΜ 419 (KH I, 121, πίν. 60,7).
250 Βλ. π.χ. το πώμα στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 855 (Ure 1933, 33 αρ. 10, εικ. 32).
251 Βλ. π.χ. το πώμα της σταμνοειδούς πυξίδας στο Πανεπιστήμιο του Tübingen 5618 (CVA Tübingen 1, εικ. 48, πίν. 50,1-4).
2:12 Βλ. π.χ. το δίγλωσσο πινάκιο σε ιδιωτική συλλογή των Αθηνών (Pelagatti 1962, 36-38, πίν. XX,3 και XXII,1). Για τα δίγλωσ

σα βοιωτικά αγγεία βλ. πιο πάνω σ. 34-35.
253 Βλ. π.χ. την ερυθρόμορφη πυξίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας 31923 από την Καναπίτσα (βλ. υποσημ. 94).
254 Βλ. π.χ. τους μελαμβαφείς σκύφους του Αονδίνου, Βρετανικό Μουσείο 1503 (ARV2 965,1 · Add2 308), της Βιέννης, Kunst

historisches Museum 561 και 557 (ARV2 965,2 και 3) και του Ullastret, Musée Monographique 166 (CVA Ullastret 1, πίν. 39,1), που 
χρονολογούνται στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.

255 Βλ. π.χ. τον ερυθρόμορφο σκύφο στην Κοπεγχάγη, Nationalmuseet 4229 (βλ. υποσημ. 224) του Ζ. του Montlaurès, που πρέ
πει να χρονολογηθεί γύρω στο 420 π.Χ. Για τον αγγειογράφο αυτόν βλ. υποσημ. 224. Βλ. επίσης και κάποιους πρωιμότερους (των 
μέσων του 5ου αι. π.Χ.) σκύφους, που τεχνοτροπικά βρίσκονται κοντά στον Ζ. του Αονδίνου D12: π.χ. το σκύφο στο Adolphseck, 
Schloss Fasanerie 72 (ARV2 964,1 και 1675), το σκύφο που κάποτε ανήκε στη Συλλογή του Βαρώνου de Rotschild (ARV2 964,2 και 
1675· Para 435) και πρέπει να ταυτιστεί με αυτόν που βρίσκεται στο ΕΑΜ 21884, καθώς και ένα θραύσμα από την αθηναϊκή Αγο
ρά Ρ 19683 (ARV2 965- Agora XXX, 299 αρ. 1247, πίν. 118). Ο σκύφος της ιδιοκτησίας Rotschild φαίνεται ότι είναι εκείνος που 
βγήκε το 1974 σε πλειστηριασμό από τον οίκο Sotheby’s (Sotheby’s Cat., 9 December 1974, 102 αρ. 173), από όπου προφανώς τον 
αγόρασε το αρχαιοπωλείο Μαρτίνου, το οποίο και τον δώρισε το 1985 στο ΕΑΜ, όπου κατεγράφη με αρ. ευρ. 21884.
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(Πίν. 59δ-ε). Τις συναντούμε στη ζώνη του χείλους ενός κωδωνόσχημου κρατήρα (αρ. κατ. 1), όπως επί
σης και στη ζώνη του χείλους (αρ. κατ. 27, 32, 34), στη ζώνη των λαβών (αρ. κατ. 22, 23, 24 [Πίν. 59δ], 26, 
27, 28, 29 και 34) και στις πλαϊνές ταινίες πλαισίωσης των παραστάσεων των κανθάρων του (αρ. κατ. 22, 
23 [Πίν. 59ε] και 24). Συχνά, πάνω ή/και κάτω από τις γλώσσες αυτές υπάρχουν στιγμές (π.χ. Πίν. 59δ). 
Πιο φροντισμένο το γλωσσωτό κόσμημα, με τις γλώσσες να βρίσκονται μέσα σε πλαίσια, συναντάται στον 
ώμο της οινοχόης του Ζ. του Άργου (αρ. κατ. 35).

Το μοτίβο των σχηματοποιημένων γλωσσών είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και χαρακτηριστικότερα 
κοσμήματα της βοιωτικής κεραμικής: απαντά τόσο στον ερυθρόμορφο ρυθμό (σε κανθάρους και κρατή
ρες του εργαστηρίου του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου256, σε κρατήρες και φιάλες-κύλικες της 
«Ομάδας με τα Γυναικεία Κεφάλια»257, αλλά και σε άλλα μεμονωμένα παραδείγματα258) όσο και στο 
μελανόμορφο (σε πυξίδες259, σταμνοειδείς πυξίδες260, λέβητες261, λεκάνες262, φιάλες-κύλικες263, καλά
θους264 και ασκούς265), αλλά και σε αγγεία με τη «δίγλωσση» τεχνική266. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ζ.

256 Κοσμεί π.χ. τη ζώνη του χείλους ή/και των λαβών κανθάρων, όπως αυτών στο ΕΑΜ 12487 (βλ. υποσημ. 117 και Πίν. 78β) 
και 12486 (βλ. υποσημ. 30), καθώς και τη ζώνη του χείλους κρατήρων, όπως του καλυκωτού στο Βρετανικό Μουσείο 1910.4-18.1 
(βλ. υποσημ. 15 και Lullies 1940, 18 αρ. 1, πίν. 18,1-2) και των κωδωνόσχημου στο ΕΑΜ 12593 (βλ. υποσημ. 117), στο Μόναχο, 
Staatliche Antikensammlungen 3059 (βλ. υποσημ. 118) και στο Μουσείο του Αούβρου CA 1341 (CVA Louvre 17, πίν. 44,3-4 και 
45,1-2) και CA 925 (βλ. υποσημ. 118).

257 Κόσμημα σχηματοποιημένων γλωσσών φέρει η ζώνη του χείλους όλων των κρατήρων με τα γυναικεία κεφάλια, καθώς και 
το χείλος και η άνω επιφάνεια των πλακιδίων πάνω από τις λαβές των φιαλών-κυλίκων της ομάδας, βλ. Ure 1953, σποράδην. 
«Γλώσσες» επίσης φέρει περιμετρικά το ερυθρόμορφο πώμα του δίγλωσσου λέβητα της Θήβας χωρίς αρ. ευρ. (βλ. υποσημ. 121), 
που κοσμείται με γυναικείο κεφάλι.

258 Βλ. π.χ. τις «γλώσσες» στη ζώνη του χείλους και των λαβών του κανθάρου του Μουσείου Κανελλοπούλου Δ 735 (βλ. υπο
σημ. 138), καθώς και αυτές στο χείλος και κάτω από την παράσταση στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10 και 
Πίν. 77β).

254 Στο σώμα τους, βλ. π.χ. τις πυξίδες του Kassel, Staatliche Museen T 681 (CVA Kassel 1, πίν. 13,7-8· Yfantidis 1990, 250 αρ. 
179), του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 159 (CVA Heidelberg 1, πίν. 28,1), του Mannheim, Reiss-Engel- 
horn-Museen Cg 134 (CVA Mannheim 1, πίν. 11,5), της Στουτγκάρδης, Württembergisches Landesmuseum KAS 442 (CVA Stutt
gart 1, πίν. 25,17), του Πανεπιστημίου του Reading 35.iv.3 (CVA Reading 1, πίν. 18,8) και του ΕΑΜ 13904 (βλ. υποσημ. 237). Στην 
επίπεδη άνω επιφάνεια του χείλους τους, βλ. π.χ. την πυξίδα στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 805 (Ure 1933, 35 αρ. 14, 
εικ. 36). Στα πώματά τους, βλ. π.χ. τις πυξίδες στη Λειψία, Antikenmuseum der Universität T 1905 (CVA Leipzig 2, πίν. 45,6-8), 
στο Kassel, Staatliche Museen T 681 (βλ. παραπ.) και στο Πανεπιστήμιο του Reading 26.iv.l (CVA Reading 1, πίν. 18,la-b).

260 Στη ζώνη του ώμου, βλ. π.χ. τις σταμνοειδείς πυξίδες στο ΕΑΜ 12610 (KH 1,122, πίν. 61,1-2) και 12611 (KH 1 ,122, πίν. 61,3), 
στο Πανεπιστήμιο του Reading 26.iv.3 (CVA Reading 1, πίν. 18,5), στις Βρυξέλλες, Musées Royaux d'Art et d’Histoire A 78 (CVA 
Bruxelles 3, III G, πίν. 5,6a-b) και στο Πανεπιστήμιο του Tübingen 5618 (βλ. υποσημ. 251). Στα πώματα, βλ. π.χ. τις σταμνοειδείς 
πυξίδες στο Πανεπιστήμιο του Reading 26.iv.3 και στο ΕΑΜ 12611 (βλ. παραπ.), καθώς και ένα πώμα στο Reading 26.iv.5 (CVA 
Reading 1, πίν. 20,5).

261 Στον ώμο, βλ. π.χ. τους λέβητες στην Κοπεγχάγη, Nationalmuseet 4708 (βλ. υποσημ. 117) και στο Πανεπιστήμιο του Chica
go, The David and Alfred Smart Museum of Art 1967.115.275 (Johnson 1949, 244 αρ. 6, πίν. XXXIV και XXXV,A) και
1967.115.165 (W.G. Moon - L. Berge (επιμ.), Greek Vase-painting in Midwestem Collections, Chicago 1979, 217 αρ. 122 [Kilinski]· 
Moret 1991, 230 σημ. 12· LIMC  VI (1992), λ. Kirke, αρ. 33 [Canciani]). Στον ώμο και το σώμα, βλ. π.χ. τους λέβητες στη Βόννη, Aka
demisches Kunstmuseum 740 (Ure 1933, 31 αρ. 5, εικ. 27), στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum 182 (CVA Hei
delberg 1, πίν. 28,5-6) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας χωρίς αρ. ευρ. (βλ. υποσημ. 121). Στο χείλος, βλ. π.χ. τους προ- 
αναφερθέντες λέβητες της Θήβας χωρίς αρ. ευρ. και του Πανεπιστημίου του Chicago, The David and Alfred Smart Museum of Art
1967.115.165 και 1967.115.275. Στο πώμα, βλ. π.χ. το λέβητα του Πανεπιστημίου του Chicago, The David and Alfred Smart Muse
um of Art 1967.115.275 (βλ. παραπ.).

262 Βλ. π.χ. τη λεκάνη του Πανεπιστημίου του Reading 27.iv.12 (CVA Reading 1, πίν. 20,3a-b).
263 Βλ. π.χ. τη φιάλη-κΰλικα ΕΑΜ 10477 (βλ. υποσημ. 114).
264 Βλ. π.χ. KH  I, 116 αρ. S 17, πίν. 28,2 και 58,5 (κάποτε στο εμπόριο αρχαιοτήτων).
265 Βλ. π.χ. τον ασκό στο ΕΑΜ 419 (βλ. υποσημ. 249) και εκείνον που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.1.4518 

(KH I, 121, πίν. 60,3-4).
266 Π.χ. στο χείλος της λεκάνης της Βόννης, Akademisches Kunstmuseum 1766 (βλ. υποσημ. 125). Για το κόσμημα των σχημα-
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των Μυστών δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση για το μοτίβο αυτό: το χρησιμοποιεί στη ζώνη του χείλους και 
των λαβών του καλυκωτού κρατήρα της Βόννης, Akademisches Kunstmuseum 36 3267, στην ταινία κάτω 
από την παράσταση του κωδωνόσχημου κρατήρα της Βιέννης, Kunsthistorisches Museum 2026268, στον 
ώμο και σε μία ταινία στο κάτω μέρος του σώματος της σταμνοειδούς πυξίδας του Πανεπιστημίου της 
Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum 18 1 269, στο χείλος του καλάθου ΕΑΜ 10467270, στο κάτω μέρος της κύλι
κας στο Μουσείο Κανελλοπούλου Δ 2544271, αλλά και στη ζώνη του χείλους και στην ταινία κάτω από την 
παράσταση του ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 139 3272.

2. Γραμμικά κοσμήματα 

Μαίανδρος (Πίν. 59στ-ζ)

Μαίανδρος απαντά στις πλάγιες ταινίες πλαισίωσης των παραστάσεων στους κανθάρους τύπου 1 του 
αγγειογράφου. Είναι είτε δεξιόστροφος τρέχων (αρ. κατ. 26 [Πίν. 59στ]) είτε δεξιόστροφος ανοικτός στο 
κέντρο (αρ. κατ. 27, 28 και 29 [Πίν. 59ζ]).

Ιωνικό κυμάτιο (Π ίν. 59η-θ)

Ο Ζ. του Αργού κάνει ευρεία χρήση του ιωνικού κυματίου: το βρίσκουμε στη ζώνη του χείλους δυο 
σκυφων του (αρ. κατ. 12 και 16), κάτω από την παράσταση σε έναν τρίτο σκύφο (αρ. κατ. 13), στη ζώνη 
του χείλους πολλών κανθάρων (αρ. κατ. 22, 23, 25, 26 [Πίν. 59Θ], 28, 30, 31 και 33), αλλά και στη ζώνη 
των λαβών και στις πλαϊνές ταινίες πλαισίωσης των παραστάσεων του κανθάρου στο Mainz (αρ. κατ. 25), 
στον ώμο του οξυπυθμενου αμφορίσκου του (αρ. κατ. 37), κάτω από την παράσταση στους κωδωνόσχη- 
μους κρατήρες και την οινοχόη του (αρ. κατ. 1-3 και 35 [Πίν. 59η]), καθώς και στη ζώνη του χείλους και 
στην ταινία κάτω από την παράσταση στην κύλικα-σκυφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20).

Ο τρόπος απόδοσης του κυματίου είναι χαρακτηριστικός: εσωτερικά των τόξων υπάρχουν παχιές 
πινελιές σαν ωά (Πίν. 59η) ή κάπως λεπτότερες σαν ράβδοι (Πίν. 59Θ), που του δίνουν μια ιδιότυπη και 
εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή.

Ε. ΣΧΗΜΑΤΑ 

Κωδωνόσχημοι κρατήρες

Στον Ζ. του Άργου αποδίδονται τρεις κωδωνόσχημοι κρατήρες (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14 και 93α] και 2-3 
[Πίν. 15-16]). Πρόκειται για τους χαρακτηριστικούς βοιωτικούς κρατήρες με τις μικρές διαστάσεις273,

τοποιημένων γλωσσών στους δίγλωσσους λέβητες της Θήβας χωρίς αρ. ευρ. και της Κοπεγχάγης, Nationalmuseet 4708, βλ. υπο- 
σημ. 257 (στο ερυθρόμορφο πώμα) και 261 (στο μελανόμορφο σώμα). Για τα δίγλωσσα βοιωτικά αγγεία βλ. ο. 34-35.

267 Κ Η I, 110 αρ. Μ 21, πίν. 26,9-10. Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn, Düsseldorf 19712, 129 αρ. 144, εικ. 80.
268 Βλ. υποσημ. 237.
269 Ό.π.
270 ΚΗ  1 ,105 αρ. Μ 1, πίν. 9,1-3.
271 Βλ. υποσημ. 237.
272 Βλ. υποσημ. 10 και Πίν. 9β και 77β.
273 Οι μικρών διαστάσεων βοιωτικοί ερυθρόμορφοι κωδωνόσχημοι κρατήρες έχουν ύψη που κυμαίνονται από 12 μέχρι και 25 

εκατοστά.
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όπως είναι αυτοί που κοσμούνται με τα γυναικεία κεφάλια274 275 και εκείνοι που κατασκευάστηκαν στο 
εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου273. Τέτοιου μεγέθους κρατήρες δεν είναι ιδιαίτε
ρα αγαπητοί στην Αττική276, απαντούν όμως πολύ συχνά στα κατωιταλιωτικά εργαστήρια277.

Το σχήμα278 των τριών κρατήρων του Ζ. του Αργού μπορεί να παραβληθεί με αυτό των πρώιμων κρα
τήρων της «Ομάδας με τα Γυναικεία Κεφάλια»279, προσδιορίζοντας έτσι τη χρονολόγησή τους μέσα στο 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.: το χείλος τους είναι έξω νεύον, αλλά δεν έχει ακόμη καμπυλωθεί προς 
τα κάτω ώστε να γίνει κυρτό, όπως στα παραδείγματα του επόμενου αιώνα, ενώ οι κυκλικής διατομής 
λαβές τους ακόμη προεξέχουν αρκετά του χείλους και δεν έχουν στραφεί προς τα πάνω, όπως συμβαίνει 
στον 4ο αιώνα. Η βάση τους είναι ακόμη δισκόμορφη280.

Το όμοιο σχήμα των κρατήρων του ΕΑΜ και της Νέας Υόρκης (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14 και 93α] και 2 [Πίν. 
15]), με τη χαρακτηριστική αυλάκωση αμέσως πάνω από τη διακοσμημένη ζώνη του χείλους και την οδό
ντωση στη μετάβαση από τη ζώνη αυτή προς το σώμα του αγγείου, συνηγορεί στην απόδοσή τους στον ίδιο 
κεραμέα.

Ο κωδωνόσχημος κρατήρας που βρισκόταν κάποτε στο Μουσείο του Rochdale (αρ. κατ. 3 [Πίν. 16]) 
πρέπει να θεωρηθεί υστερότερος από τους προηγούμενους: το σώμα του είναι σχεδόν κυλινδρικό, με ένα 
«πόδι» που συμβάλλει στον τονισμό του ύψους έναντι του πλάτους του αγγείου, σε αντίθεση με το σχετι
κά κοντόχοντρο σώμα των άλλων δύο κρατήρων, όπου το «πόδι» είναι ακόμη ανεπαίσθητο και σαφώς 
διαχωρισμένο από το υπόλοιπο σώμα. Επιπλέον, η βάση του είναι ψηλότερη και έχει μικρότερη διάμετρο 
από τη βάση των άλλων δύο κρατήρων.

Στη ζώνη του χείλους των κρατήρων του Ζ. του Αργού τοποθετούνται «γλώσσες» (αρ. κατ. 1 [Π ίν. 14]) ή 
κλαδί δάφνης (αρ. κατ. 2 [Π ίν. 15] και 3 [Π ίν. 16]), που, αντίθετα από τη συνηθισμένη πρακτική στους αττι
κούς κωδωνόσχημους κρατήρες, διακόπτονται πάνω από τις λαβές. Κάτω από τις παραστάσεις ταινία με 
ιωνικό κυμάτιο περιτρέχει και τα τρία αγγεία. Οι λαβές είναι στην εξωτερική τους επιφάνεια μελανές, στην 
εσωτερική όμως άβαφες. Άβαφο αφήνεται και το τμήμα του σώματος του αγγείου πίσω από τις λαβές, το 
οποίο επεκτείνεται μέχρι και το χείλος, σχηματίζοντας μια ενιαία εδαφόχρωμη επιφάνεια (Πίν. 60α).

Το μέτωπο της βάσης στους κρατήρες της Αθήνας (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14]) και της Νέας Υόρκης (αρ. κατ. 
2 [Πίν. 15]) καλύπτεται με μελανό γάνωμα, εκτός από δύο λεπτές εδαφόχρωμες περιτρέχουσεςταινίες, μία 
στο άνω και μία στο κάτω μέρος του, ενώ το μέτωπο της βάσης του κρατήρα του Rochdale είναι άβαφο.

Σκύφοι

Σκύφοι αττικού τύπου (τύπου Α)281
Ο Ζ. του Αργού διακόσμησε 13 σκύφους αττικού τύπου, οι οποίοι διαγράφουν μια εξελικτική πορεία 

που καλύπτει όλη τη σταδιοδρομία του, από τα μέσα περίπου του 5ου αι. π.Χ. έως τα τέλη του ή και τα 
πρώτα χρόνια του 4ου αι. π.Χ.

Οι δύο σκύφοι στο Palermo (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17] και 5 [Πίν. 18]) είναι οι πρωιμότεροι του αγγειογρά- 
φου: ο σκύφος στο Museo Regionale Ν.Ι. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17]), με τις μεγάλες διαστάσεις, τις βαριές

274 Για την «Ομάδα με τα Γυναικεία Κεφάλια» βλ. σ. 33-34 και κυρίως Ure 1953.
275 Για το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου βλ. σ. 33 και υποσημ. 43.
276 Για αττικά παραδείγματα κωδωνόσχημων κρατήρων με μικρές διαστάσεις βλ. Campenon 1994, 43 σημ. 36.
277 Κυρίως στο καμπανικό εργαστήριο, βλ. LCS  189 κ.ε. σποράδην. Λιγάτεροι είναι οι κρατήρες μικρών διαστάσεων του απου- 

λικού εργαστηρίου, βλ. π.χ. εκείνους της Ομάδας του Γαλονιού (RVAp II, 650 κ.ε.). Για μικρού μεγέθους κορινθιακούς ερυθρό
μορφους κωδωνόσχημους κρατήρες βλ. Corinth VII,iv, 34.

278 Για την εξέλιξη του αττικού κωδωνόσχημου κρατήρα βλ. Σ. Δρούγου, Ερυθρόμορφος κρατήρας του 4ου π.Χ. αιώνα από την 
Βέροια. Ο ζωγράφος της Toya, Α Ε  1982, 87 κ.ε.· Campenon 1994, 38 κ.ε.· Καθάριου 2002, 16.

279 Για τους πρώιμους κρατήρες της «Ομάδας με τα Γυναικεία Κεφάλια» και τα χαρακτηριστικά τους βλ. Ure 1953, 247 κ.ε.
280 Για την εξέλιξη της βάσης στους ερυθρόμορφους κωδωνόσχημους κρατήρες βλ. H.R.W. Smith, CVA San Francisco 1, 46.
281 Για τους σκύφους του τύπου A βλ. Agora XII, 84 κ.ε.· Agora XXX, 62-63- Batino 2002, 17.
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αναλογίες, τη στιβαρή βάση, τη μεγαλύτερη διάμετρο αμέσως κάτω από το χείλος και τις πεταλόσχημες 
λαβές, θυμίζει τους παλαιότερους σκΰφους του Ζ. του Lewis και πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο 450-440 
π.Χ.282. Οι μικρότερες διαστάσεις, οι ελαφρύτερες αναλογίες και η μέγιστη διάμετρος στο χείλος του σκύ- 
φου της Banco di Sicilia 187 (αρ. κατ. 5 [ΓΤ ίν. 18]) συνηγορούν για λίγο μεταγενέστερη χρονολόγησή του, 
γύρω στο 440 π.Χ. Όμως τα όμοια τεχνοτροπικά στοιχεία των δύο αυτών αγγείων283, που διαφέρουν από 
τους συνήθεις τρόπους απόδοσης που συναντούμε στα υπόλοιπα έργα του αγγειογράφου, και η ίδια ακρι
βώς διακόσμηση της κάτω επιφάνειας της βάσης τους -  με όμοια συστήματα κύκλων σε ίδιες αποστάσεις 
μεταξύ τους -  που ενισχύει την απόδοσή τους στο ίδιο εργαστήριο, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την 
περίπου σύγχρονη κατασκευή τους μεταξύ 445-440 π.Χ. Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το κάπως 
παλαιικό σχήμα του σκύφου στο Museo Regionale είναι αποτέλεσμα της συντηρητικής διάθεσης του κερα
μέα του. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα δύο αυτά αγγεία, προϊόντα του ίδιου επαρχιακού εργαστηρίου, βρέθη
καν τόσο μακριά από την πατρίδα τους, σε μια σικελική πόλη όπου δεν έχουν έρθει στο φώς άλλα δείγμα
τα βοιωτικής κεραμικής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο σκύφοι ταξίδεψαν μαζί στον Σελινούντα.

Τα αγγεία της Bologna, Museo Civico Archeologico G 302 (αρ. κατ. 6 [Πίν. 19 και 93β]) και της Fer
rara, Museo Archeologico Nazionale 2734284 (αρ. κατ. 7 [Πίν. 20]) πλησιάζουν ως προς το σχήμα το σκύ- 
φο της Banco di Sicilia 187 (αρ. κατ. 5 [Π ίν. 18]): η μέγιστη διάμετρός τους βρίσκεται στο χείλος, οι λαβές 
είναι πεταλόσχημες, ενώ παρατηρείται και κλίση της άνω επιφάνειας της δακτυλιόσχημης βάσης τους, πιο 
έντονη μάλιστα από εκείνη του σκύφου της Σικελίας. Οι δύο αυτοί σκύφοι πρέπει να θεωρηθούν σύγ
χρονοι και να χρονολογηθούν περίπου στο 440-430 π.Χ.285.

Λίγο νεότερος πρέπει να είναι ο σκύφος της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum Β 157 (αρ. κατ. 8 
[Πίν. 21 και 93γ]), όπου δειλά αρχίζει το χείλος να νεύει προς τα έξω και η διάμετρος του αγγείου κάτω 
από αυτό ελαφρώς να μειώνεται. Και σε αυτό το αγγείο παρατηρείται η ελαφριά κλίση της άνω επιφά
νειας της βάσης, όπως στους σκύφους της Bologna και της Ferrara. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα τρία αυτά 
αγγεία απαντά ζεύγος εδαφόχρωμων ταινιών κάτω από την παράσταση (αντί της συνήθους μίας) και ότι 
οι σκύφοι της Bologna και της Καρλσρούης είναι τα μόνα έργα του αγγειογράφου στα οποία συναντάται 
η Παραλλαγή Βγ των βλαστοσπειρών286.

Στους σκύφους ΕΑΜ 12472287 (αρ. κατ. 9 [Π ίν. 22 και 94α]) και 25656288 (αρ. κατ. 12 [Π ίν. 25 και 94γ]), 
το χείλος νεύει πλέον σαφώς προς τα έξω και η διάμετρος του αγγείου κάτω από αυτό μειώνεται αισθητά,

282 ΓΤρβλ. τον ερυθρόμορφο σκύφο 8386 από τον τάφο 96 της Σίνδου, που σχετίζεται με το εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη (Σίν- 
ôος, 218 αρ. 348 [Τιβέριος]).

283 Βλ. σ. 59 κ.ε. σποράδην και σ. 67.
284 Με τους δυο αυτούς σκύφους πρβλ. τον ερυθρόμορφο σκύφο Ρ 1073 της αθηναϊκής Αγοράς (L. Talcott, Attic Black-glazed 

Stamped Ware and Other Pottery from a Fifth Century Well, Hesperia 4 (1935), 523 αρ. 120 και 491 εικ. 13' Agora XXX, 300 αρ. 
1253, πίν. 118), που χρονολογείται περίπου στο 440 π.Χ.

285 Ο σκύφος στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2734 βρέθηκε στον τάφο 743 της Valle Trebba στη Spina. Τα συνευ- 
ρήματά του όμως -  εκτός από τρία ενώτια -  δεν έχουν δημοσιευθεί, ώστε να μας δώσουν μια ακριβέστερη χρονολόγησή του. Ανα- 
φέρονται μόνο από την Pelagatti 1962, 33 σημ. 28, που αντιγράφει το ημερολόγιο της ανασκαφής, κι έτσι καθίσταται απλώς δυνα
τός ένας γενικός χρονολογικός προσδιορισμός μέσα στην τελευταία 30ετία του 5ου αι. π.Χ. βάσει τριών πινακίων με πόδι διακο
σμημένων με ανθρώπινο κεφάλι. Για τα πινάκια με πόδι βλ. ΑΛΤ2 1305 κ.ε.· Para 475-476' Add2 360-361. Βλ. ιδιαίτ. ARV2 1308,4 
για το πινάκιο Τ. 743 που βρέθηκε μαζί με το σκύφο του Ζ. του Αργού. Τα ενώτια που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο (βλ. σχετικά Ν. 
Alfieri et a l, Orí e argenti deU’Emilia antica. Catalogo della mostra, Bologna 1958, 51 αρ. 70-71 και 72 και Mostra dell’Etmria Pada- 
na e della città di Spina, 12 setiembre - 31 ottobre 1960. Bologna. Palazzo dellArchiginnasio, I, Bologna 19612, 341 αρ. 1092) είναι προϊό
ντα τοπικού εργαστηρίου και χρονολογούνται στο β' μισό του 5ου αι. π.Χ. Για τον τύπο των ενωτίων αυτών βλ. Μ. Cristofani - Μ. 
Martelli (επιμ.), L ’oro degli Etruschi, Novara 1983, 63 [Cristofani],

286 Για την παραλλαγή αυτή βλ. σ. 66.
287 Πρβλ. το σκύφο Ρ 17165 της αθηναϊκής Αγοράς (Agora XII, 259 αρ. 346, πίν. 16), που χρονολογείται γύρω στο 420 π.Χ.
288 Πρβλ. το σκύφο Ρ 24151 από την αθηναϊκή Αγορά (Agora XII, 259 αρ. 348, πίν. 16) και ένα σκύφο από τις ανασκαφές Χαρι- 

τωνίδη στην πλατεία Συντάγματος (Σ.Ι. Χαριτωνίδου, Ανασκαφή κλασσικών τάφων παρά την πλατείαν Συντάγματος, ΑΕ  1958,36, 
εικ. 64 [αρ. CIV 4]).
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συνηγορώντας στη χρονολόγησή τους μέσα στη δεκαετία 420-410 π.Χ.289. Νεότερος από τους δυο πρέπει 
να θεωρηθεί ο σκύφος ΕΑΜ 25656, με πιο εμφανές το σιγμοειδές περίγραμμα, εντονότερη κλίση του χεί
λους προς τα έξω και αντιστοίχους μεγαλύτερη μείωση της διαμέτρου του αγγείου κάτω από αυτό. Εξάλ
λου, οι πεταλόσχημες λαβές του σκύφου ΕΑΜ 25656 είναι περισσότερο γωνιώδεις από αυτές του σκύφου 
ΕΑΜ 12472, αφοΰ οι προσφύσεις τους έχουν πλησιάσει αρκετά μεταξύ τους.

Ο σκυφος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας 13560 (αρ. κατ. 10 [Πίν. 23α]), ακριβώς ίδιου σχήματος 
και διαστάσεων με το σκΰφο ΕΑΜ 12472, είναι πιθανότατα προϊόν του ίδιου κεραμέα και πρέπει κι αυτός 
να χρονολογηθεί γύρω στο 420 π.Χ. Τη χρονολόγηση του σκυφου της Θήβας επιβεβαιώνουν οι δυο ανθεμω- 
τές κύλικες που βρέθηκαν στον ίδιο με αυτόν τάφο, τον ΠΑΠ/35 του νεκροταφείου της Ακραιφίας290.

Περίπου σύγχρονος με το σκΰφο ΕΑΜ 12472 φαίνεται να είναι ο σκυφος ΕΑΜ 12266 (αρ. κατ. 11 
[Πίν. 24 και 94β]), παρ’ όλο που από λάθος του κεραμέα τα τοιχώματα στο άνω μέρος παρουσιάζουν 
έντονη σύγκλιση.

Ο σκύφος που κάποτε βρισκόταν στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413 (αρ. κατ. 13 [Πίν. 26]) 
πρέπει βάσει του σχήματός του να χρονολογηθεί γύρω στο 410 π.Χ.291, είναι δηλαδή περίπου σύγχρονος 
με το σκύφο ΕΑΜ 25656.

Ακόμη εντονότερη κλίση του χείλους προς τα έξω και μείωση του τοιχώματος του αγγείου κάτω από 
αυτό παρατηρείται στο μεγάλο σκύφο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Π ίν. 27 και 95α]): το περίγραμμά του είναι 
έντονα σιγμοειδές με τη μέγιστη διάμετρο να βρίσκεται κάτω από τις λαβές, λίγο πιο πάνω από το μέσον 
του σώματος. Οι λαβές του είναι σχεδόν «τριγωνικές», καθώς οι προσφύσεις τους βρίσκονται πολύ κοντά 
μεταξύ τους. Το αγγείο πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στα τέλη του 5ου, ίσως και στις αρχές του 4ου 
αι. π.Χ.292.

Οι σκύφοι αττικού τύπου του Ζ. του Αργού δεν φέρουν διακόσμηση στο χείλος, με την εξαίρεση της 
ταινίας με το ιωνικό κυμάτιο στο σκύφο ΕΑΜ 25656 (αρ. κατ. 12 [Πίν. 25]) και στον αποσπασματικά 
σωζόμενο στο Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 1630 a.b (αρ. κατ. 16 [Πίν. 28]), καθώς και εκείνης με το 
κλαδί της δάφνης στο σκύφο του Βερολίνου V.I. 3413 (αρ. κατ. 13 [Πίν. 26]). Οι ζώνες αυτές διακόπτο
νται στο χώρο πάνω από τις λαβές. Την παράσταση στο κάτω μέρος ορίζει συνήθως μία εδαφόχρωμη ται
νία, ενώ δύο τέτοιες εδαφόχρωμες ταινίες φέρουν οι τρεις σκύφοι της Bologna, της Ferrara και της 
Καρλσρούης (αρ. κατ 6-8 [Πίν. 19-21])293. Μόνο στο σκύφο του Βερολίνου (αρ. κατ. 13 [Πίν. 26]) κάτω 
από την παράσταση υπάρχει ιωνικό κυμάτιο.

289 Η Braun, KH  IV, 78 σημ. 12, στην προσπάθεια της να επεκτείνει τη δραστηριότητα του Ζ. του Άργου έως και το a τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ., χρονολόγησε το σκΰφο ΕΑΜ 12472 μεταξύ 390-380 π.Χ.!

290 Μουσείο Θήβας 13566 και 13612 (Ανδρειωμένου 1985, 149 και σημ. 17, πίν. 47γ). Πρβλ. την κύλικα στη Γενεύη, Musée d’Art 
et d’Histoire 10849 (CVA Genève 2, πίν. 85,9), που χρονολογείται γύρω στο 420-410 π.Χ. Για τα κρεμαστά τρίγωνα και τις κάθε
τες κυματιστές ροπαλοειδείς γραμμές στις ανθεμωτές κύλικες βλ. Ure 1926, 55-56 και 57-58 αντίστοιχα. Για τα βασικά χαρακτη
ριστικά και τη διάκριση σε ομάδες των βοιωτικών «ανθεμωτών» αγγείων βλ. υποσημ. 85. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα υπό
λοιπα ευρήματα από τον τάφο ΠΑΠ/35 δεν έχουν δημοσιευθεί.

291 Ο σκύφος του Βερολίνου, αντίθετα από ό,τι υποστήριξε η Pelagatti 1995, 40, βασιζόμενη στον επιμελημένο τρόπο απόδο
σης των παραστάσεων του, πιστεύω ότι δεν ανήκει στα πρώιμα έργα του αγγειογράφου.

292 Η χρονολόγηση αυτή του σκύφου επιβεβαιώνεται από την ομοιότητα του ενωτίου που φορά η γυναικεία μορφή στη Β' όψη 
του (Πίν. 76) με λεμβοειδή ενώτια του τέλους του 5ου αι. π.Χ.· το απεικονιζόμενο στο σκύφο ενώτιο μοιάζει με απλοποιημένη 
παραλλαγή ενός ζεύγους χρυσών λεμβοειδών ενωτίων από την Ερέτρια στο Βρετανικό Μουσείο 1653/54 (Αικ. Δεσποίνη, Αρχαία 
χρυσά κοσμήματα, Αθήνα 1996, 229 αρ. 79): ο ρόδακας του πρωτοτύπου κοσμήματος έχει μετατραπεί σε απλό κυκλίσκο, από τον 
οποίο ξεκινά το διχαλωτό σύρμα που συναντά τη λέμβο, ενώ τη θέση της σειρήνας στο μέσον της άνω κοίλης πλευράς της λέμβου 
έχει καταλάβει μια απλή κάθετη γραμμή. Με στιγμές, εξάλλου, ο ζωγράφος του βοιωτικού αγγείου έχει αποδώσει την κοκκίδωση 
στη λέμβο. Οι αλυσίδες με τα εξαρτήματα που συναντούμε στο κάτω μέρος των ενωτίων της Ερέτριας έχουν παραλειφθεί, είτε 
λόγω της τάσης απλοποίησης που γίνεται φανερή σε όλα τα τμήματα του απεικονιζόμενου στο σκύφο ενωτίου, είτε επειδή πρό
κειται για στοιχεία που πρωτοεμφανίστηκαν στα λεμβοειδή ενώτια στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. και δεν είχαν ακόμη αφομοιωθεί 
επαρκώς από την καλλιτεχνική συνείδηση ώστε να αποδοθούν από τον αγγειογράφο.

293 Για άλλα κοινά στοιχεία των τριών αυτών σκύφων βλ. σ. 73.

74



Πρέπει να σημειωθεί ότι στους σκύφους αττικού τύπου του αγγειογράφου που χρονολογούνται πριν 
από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 4-8 [Πίν. 17-21]), οι λαβές είναι μελανές, τόσο στην 
εσωτερική όσο και στην εξωτερική τους επιφάνεια, όπως επίσης μελανό είναι και το τμήμα του σώματος 
του αγγείου που βρίσκεται πίσω τους (Πίν. 61α). Στους νεότερους όμως σκύφους, οι λαβές είναι μελανές 
στην εξωτερική τους επιφάνεια, αλλά εδαφόχρωμες στην εσωτερική. Άβαφο αφήνεται και το τμήμα του 
αγγείου που βρίσκεται πίσω τους, το οποίο επεκτείνεται μέχρι και το χείλος σχηματίζοντας μια ενιαία 
εδαφόχρωμη επιφάνεια (Πίν. 61 β).

Ο μεγάλων διαστάσεων σκύφος ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27]), όπως θα γίνει φανερό παρακάτω, 
φέρει παραστάσεις σχετικές με τη μύηση294. Το μέγεθος του, σε συνδυασμό με τα απεικονιζόμενα θέμα
τα και με το γεγονός ότι διακοσμήθηκε μέσα στο καβειρικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών295, συνηγο
ρεί για μια πιθανή λατρευτική ή και τελετουργική χρήση του296. Μπορεί κανείς να τον παραβάλει με το 
μεγάλο σκύφο της Οξφόρδης, Ashmolean Museum G 249 (V 262)297, το μόνο σκύφο που διακόσμησε ο 
ίδιος ο Ζ. των Μυστών, πιθανότατα με αλληγορικές παραστάσεις μυστηριακού περιεχομένου298 αποδο
σμένες με τη γνωστή καβειρική μελανόμορφη τεχνική. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε παραστάσεις 
καβειρικών σκύφων με την Κίρκη και τον μύστη-Οδυσσέα, η μάγισσα πολλές φορές προτείνει στον ήρωα 
παρόμοιους σκύφους μεγάλου μεγέθους299.

Σκύφος κορινθιακού τύπου300
Ο σκύφος ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29 και 95β]), με πεταλόσχημες λαβές, των οποίων οι προ

σφύσεις έχουν πλησιάσει αρκετά μεταξύ τους, και τη μέγιστη διάμετρο στο ύφος του κάτω μέρους των 
λαβών, πρέπει να χρονολογηθεί στο 430-420 π.Χ.301.

Ο σκύφος αυτός δεν φέρει διακόσμηση στο χείλος, ενώ έχει περιμετρική εδαφόχρωμη ταινία κάτω από την 
παράσταση. Οι λαβές είναι στην εσωτερική και την εξωτερική τους επιφάνεια μελανές, όπως μελανό είναι 
και το τμήμα του αγγείου πίσω τους, ακολουθώντας την πρακτική που συναντήσαμε στους πρωιμότερους σκύ
φους αττικού τύπου του Ζ. του Αργού που χρονολογούνται πριν από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.302.

Καβειρικοί σκύφοι303

Οι καβειρικοί σκύφοι είναι αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν κατεξοχήν για τις ανάγκες του καβειρικού 
ιερού και για θρησκευτικούς λόγους διακοσμήθηκαν με την παλαιική μελανόμορφη τεχνική. Έτσι, τα δύο

294 Βλ. σχετικά σ. 118-120.
295 Βλ. σχετικά σ. 95-97.
296 Το γεγονός ότι το αγγείο είναι διακοσμημένο με την ερυθρόμορφη και όχι με τη μελανόμορφη τεχνική δεν αποκλείει τη 

λατρευτική ή και την τελετουργική χρήση του μέσα στο καβειρικό ιερό. Δυο ερυθρόμορφα αγγεία από το Καβείριο με τέτοια χρή
ση είναι π.χ. οι δυο καβειρικοί σκύφοι του Ζ. του Άργου (αρ. κατ. 18 και 19 [Πίν. 30 και 23γ]).

297 Κ Η I, 109 αρ. Μ 16. Κ Η IV, 8. Moret 1991, 229 σημ. 9, εικ. 1-3. LIMC  VI (1992), λ. Kirke, αρ. 32 [Canciani], Τιβέριος 1996, 
283 αρ. 76-77.

298 Για την ερμηνεία της Α' όψης του σκΰφου της Οξφόρδης βλ. σ. 129-130. Για την ερμηνεία της Β' όψης βλ. Moret 1991.
299 Βλ. π.χ. τους καβειρικούς σκύφους στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 93.3-3.1 (ΚΗ I, 99 αρ. Κ 19· ΚΗ IV, 67 αρ. 398· Moret 

1991, 229 σημ. 9, εικ. 11-13' LIMC  VI (1992), λ. Kirke, αρ. 30 [Canciani] και λ. Odysseus, αρ. 147 [Touchefeu-Meynier]) και στο 
Πανεπιστήμιο του Mississippi 1977.3.116 (ΚΗ I, 100 αρ. Κ 20’ ΚΗ IV, 67 αρ. 402· Moret 1991, 229 σημ. 9, εικ. 17-18· LIMC  VI, λ. 
Kirke, αρ. 31), όπου μάλιστα ο ήρωας είναι γονατιστός.

300 Για τους σκύφους του κορινθιακού τύπου βλ. Agora XII, 81 κ.ε.· Oakley 1988* Agora XXX, 64-65- Batino 2002, 16.
301 Πρβλ. το σκύφο Ρ 2299 από την Αγορά των Αθηνών (Agora XII, 257 αρ. 320, πίν. 15).
302 Βλ. σχετικά αμέσως παραπάνω.
303 Διχογνωμία υπάρχει για την ονομασία που πρέπει να δοθεί σε αυτό το σχήμα αγγείου. Η Κ. Braun (ΚΗ IV, 2), αφού συνό

ψισε τη βιβλιογραφία για τις διάφορες ονομασίες που του έχουν κατά καιρούς δοθεί, το ονόμασε «καβειρικό κάνθαρο» λόγω της
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αγγεία του σχήματος αυτού που διακοσμήθηκαν από τον Ζ. του Άργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο 
γιατί είναι δυο από τους τρεις μόνο σωζόμενους καβειρικοΰς σκΰφους που φέρουν ερυθρόμορφες παρα
στάσεις304 όσο και γιατί βρέθηκαν στο ίδιο το Καβείριο, πιστοποιώντας τη δραστηριότητα του αγγειο- 
γράφου μέσα σε αυτό.

Παρ’ όλο που κατά την Bruns305 ο καβειρικός σκΰφος ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Π ίν. 30 και 96α]) δεν συν
δέεται με κανένα από τα καβειρικά εργαστήρια, πιστεύω ότι το σχήμα του μας οδηγεί στο κεραμικό εργα
στήριο όπου εργαζόταν ο Ζ. των Μυστών: το αγγείο, που σώζεται ολόκληρο, έχει το σφαιρικό σχήμα306 και 
τις ολοστρόγγυλες ταινιωτές λαβές με τις δύο «άκανθες» πάνω και κάτω, που χαρακτηρίζουν τους καβειρι- 
κούς σκύφους του εργαστηρίου αυτού. Ο σχηματισμός της βάσης του από δύο δακτυλιόσχημα τμήματα με 
αυλάκωση ανάμεσά τους («deux tores encadrant une scotie»307) είναι ένα περαιτέρω χαρακτηριστικό στοι
χείο του Ζ. των Μυστών, που απαντά όχι μόνο σε καβειρικούς σκύφους αλλά και σε άλλα σχήματα αγγείων 
που έχει διακοσμήσει308. Επιπλέον, ο καβειρικός σκύφος ΕΑΜ 10423 φέρει στο κάτω μέρος του σώματός του 
μια πλατιά ελαφρώς κοίλη πλαστική ταινία, αμέσως κάτω από την οποία ακολουθεί η βάση του αγγείου309, 
ακριβώς όπως ο καβειρικός σκύφος του Ζ. των Μυστών στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3159310.

Στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 ο χώρος μεταξύ του χείλους και του κάτω μέρους των λαβών χωρί
ζεται σε δύο οριζόντιες ταινίες: η ανώτερη φέρει κλαδί μυρτιάς προς τα δεξιά (Πίν. 59γ), ενώ η κατώτε
ρη κλαδί δάφνης προς τα αριστερά. Τόσο η μορφή και η θέση του κλαδιού της μυρτιάς, επηρεασμένες από

απουσίας οριζοντίων λαβών και της συγγένειας του με τους κανθάρους δυτικής κλιτυος. Αντίθετη άποψη εξέφρασε η U. Heim
berg (ΚΗ  III, 1 σημ. 2), που υποστήριξε ότι αφοΰ το αγγείο μορφολογικά μοιάζει με σκΰφο πρέπει να ονομαστεί «καβειρικός σκΰ
φος», αλλά και ο Siebert (RA 1986, 169) στη βιβλιοκρισία του για το KH  IV. Βλ. επίσης K. Kilinski II, An Assortment of Boeotian 
Vases, Muse 14 (1980), 55, για την προτίμηση του όρου «σκΰφος» ή «κοτΰλη» έναντι του «κανθάρου». Για την εξέλιξη του σχήμα
τος βλ. KH  IV, 12 κ.ε.

304 Ο τρίτος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, Musées Royaux d’Art et d’Histoire A 80 (CVA Bruxelles 3, III G, πίν. 4,9· KH IV, 65 αρ. 
369, πίν. 22,3-4).

305 KH  I, 127.
306 Πρβλ. π.χ. τους καβειρικοΰς σκΰφους στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 99.532 (Fairbanks 1928, 197 αρ. 563, πίν. LXIX- 

KHI,  112 αρ. Μ 34, πίν. 37,4-5’ KH IV, 65 αρ. 365), στο ΕΑΜ 425 (βλ. υποσημ. 238) και 427 (KH I, 106 αρ. Μ 2, πίν. 33,3 και 53,3' 
KH  IV, 62 αρ. 292), στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 152 (KH I, 109 αρ. Μ 15, πίν. 26,11 και 53,6· KH  IV, 
66 αρ. 387, στη βιβλιογραφία του οποίου πρέπει να προστεθεί: Hampe - Gropengiesser 1967, 60,107, πίν. 24), καθώς και τον καβει- 
ρικό σκΰφο που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3286 (KH 1 ,106 αρ. Μ 4, εικ. 5-6, πίν. 28,3· KH IV, 64 αρ. 
358, πίν. 23,6). Για την «τεταμένη σφαιρικότητα» (gespannte Wölbung, gespannte Rundung) των καβειρικιόν σκΰφων του Ζ. των 
Μυστών βλ.ΧΗ IV, 13-14.

307 Maffre 1978, 277.
308 Πρβλ. τις βάσεις των καβειρικών σκΰφων στο ΕΑΜ 425 (βλ. υποσημ. 238) και 12880 (KH I, 108 αρ. Μ 8, πίν. 54,2· KH IV, 

62 αρ. 299), στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3159 (KH I, 108 αρ. Μ 7, πίν. 29,3-4 και 53,2' KH IV, 64 αρ. 354), στο Πανεπι
στήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 152 (βλ. υποσημ. 306), στο Leiden, Rijksmuseum van Oudheden I. 1905/1,38 (KH I, 
111 αρ. M 25, πίν. 54,4- KH IV, 66 αρ. 393), αλλά και τη βάση της κΰλικας του Μουσείου Κανελλοποΰλου Δ 2544 (βλ. υποσημ. 237).

309 Κοίλη πλαστική ταινία συναντάται και στο κάτω μέρος του σώματος καβειρικών σκΰφων άλλων εργαστηρίων. Δεν είναι 
όμως πλατιά, ενώ μεταξΰ αυτής και της βάσης μεσολαβεί σχεδόν πάντα ένα στενό μεταβατικό τμήμα κοίλης διατομής που λει
τουργεί σαν άρθρωση, βλ. π.χ. τους καβειρικοΰς σκΰφους στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας Θ.Π. 701 (KH 1 ,114 αρ. S 7, πίν. 
56,1-4· Schilardi, Polyandrion 1, 113-114 και 235-236 (αρ. 4)· Schilardi, Polyandrion 2, 5 αρ. 4, εικ. 9, πίν. 8· KH  IV, 21 και 67 αρ. 
414, πίν. 20,1· CVA Thebes 1, πίν. 12,1-2 και 13,1) και Θ.Π. 491 (KH I, 119 και σημ. Γ Schilardi, Polyandrion 1, 235-236 (αρ. I l l ) - 
Schilardi, Polyandrion 2, 52 αρ. I l l ,  εικ. 9, πίν. 23' KH  IV, 67 αρ. 415, πίν. 20,2), στο Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 1360 (CVA 
Tübingen 1, εικ. 52, πίν. 51,5-6' KH  IV, 68 αρ. 419) και στο Κίελο, Kunsthalle, Antikensammlung B 74 (KH I, 100 αρ. K 24, πίν. 
52,Γ KH  IV, 66 αρ. 39Γ CVA Kiel 1, εικ. 4, πίν. 4,1-3). Κατ’ εξαίρεση, μια πλατιά κοίλη πλαστική ταινία, ακριβώς κάτω από την 
οποία βρίσκεται η βάση, όπως δηλαδή και στον καβειρικό σκΰφο του Ζ. του Άργου, απαντά στον καβειρικό σκΰφο του Ζ. των 
Σατΰρων στη Βιέννη, Kunsthistorisches Museum 1850 (KH 1 ,114 αρ. S 4, πίν. 57,T KH IV, 68 αρ. 420). Το σχετικά ψηλόλιγνο σώμα 
του αγγείου όμως, καθώς και το σχήμα της βάσης του, του προσδίδουν διαφορετική μορφή από τους καβειρικοΰς σκΰφους του Ζ. 
των Μυστών και από το ερυθρόμορφο παράδειγμα του Ζ. του Άργου.

310 Βλ. υποσημ. 308.
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σύγχρονους αττικούς σκύφους311, όσο και η θέση του κλαδιού της δάφνης, που θυμίζει το σκύφο του Ζ. 
του Άργου που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413 (αρ. κατ. 13 [Π ίν. 26]), ο 
οποίος φέρει αντίστοιχο κόσμημα στη ζώνη του χείλους, επιβεβαιώνουν τη χρονολόγηση του καβειρικού 
σκύφου γύρω στο 420-410 π.Χ.

Η παράσταση στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 δεν τοποθετείται στο άνω μέρος του αγγείου σύμ
φωνα με τη συνηθισμένη πρακτική στους καβειρικούς σκύφους, αλλά βρίσκεται κάτω από τις ταινίες με 
τα φυτικά κοσμήματα προσφέροντας έναν ακόμη συνδετικό κρίκο με τον Ζ. των Μυστών, του οποίου ο 
καβειρικός σκύφος ΕΑΜ 427 φέρει και αυτός την κύρια διακόσμηση στο κατώτερο τμήμα του σώματος312.

Ο καβειρικός σκύφος ΕΑΜ 27987, από τον οποίο σώζεται μόνο ένα θραύσμα (αρ. κατ. 19 [Πίν. 23γ 
και 96β]), σε αντίθεση με τους δύο άλλους σωζόμενους ερυθρόμορφους καβειρικούς σκύφους, δεν φέρει 
στο άνω μέρος του σώματος φυτικά κοσμήματα. Εντύπωση προκαλούν επίσης οι μικρές του διαστάσεις, 
που συνήθως χαρακτηρίζουν τους καβειρικούς σκύφους που φέρουν φυτική διακόσμηση313 και όχι αυτούς 
με τις εικονιστικές παραστάσεις.

Κύλικα-σκύφος314

Η κύλικα-σκύφος ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31 και 95γ]) -  με λεπτά τοιχώματα που σχηματίζουν 
ενιαία καμπύλη εξωτερικά, ενώ εσωτερικά παρουσιάζουν οδόντωση κάνοντας το άνω μέρος του σώμα
τος ελαφρώς να προεξέχει -  παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το αντίστοιχο σχήμα, όπως εμφανί
ζεται στην Αττική: είναι μεγαλύτερη και βαθύτερη από τα αττικά παραδείγματα, ενώ οι λαβές της απο
λήγουν πολύ χαμηλότερα από το ύψος του χείλους. Η οδόντωση που σημειώνει το προεξέχον εσωτερικά 
άνω μέρος του αγγείου, βρίσκεται περίπου στο μέσον του ύψους του σώματός του, ενώ στις αττικές κύλι- 
κες-σκύφους βρίσκεται πολύ ψηλότερα. Μελανή προεξέχουσα πλαστική ταινία περιτρέχει το κατώτατο 
μέρος του σώματος της βοιωτικής κύλικας-σκύφου. Η βάση της ακολουθεί τα αττικά πρότυπα, καθώς απο- 
τελείται από δύο τμήματα, ένα στενότερο, που λειτουργεί σαν άρθρωση με το σώμα, και ένα φαρδύτερο 
που φέρει αυλάκωση κάτω από το μέσον του, ενώ η επιφάνεια έδρασής της δεν είναι επίπεδη. Οι λαβές 
είναι λεπτές, κυκλικής διατομής, και έχουν σχήμα ορθογώνιο με ελαφριά βάθυνση στο κέντρο της άνω 
οριζόντιας πλευράς τους, της οποίας έτσι οι άκρες προεξέχουν ελαφρώς (Πίν. 60β), προσδιορίζοντας τη 
χρονολόγηση του αγγείου γύρω στο 420 π.Χ.315.

Η μελανή πλαστική ταινία στο κάτω μέρος του σώματος της κύλικας-σκύφου του Ζ. του Άργου βοηθά 
στον εντοπισμό της κατασκευής της σε κάποιο από τα εργαστήρια παραγωγής καβειρικών σκύφων, και 
μάλιστα σε εκείνο του Ζ. των Μυστών, στο οποίο χρησιμοποιούνται πολύ συχνά τέτοιου τύπου πλαστικές 
ταινίες316. Μάλιστα ο καβειρικός σκύφος του εργαστηρίου αυτού στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts

311 Βλ. σχετικά σ. 69.
312 Βλ. υποσημ. 306. Στον καβειρικό σκΰφο ΕΑΜ 427, εξάλλου, απαντούν ζεύγη αυλακώσεων ακριβώς στα ίδια σημεία με τον 

καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423, δηλαδή στο ύψος περίπου των άνω και κάτω προσφύσεων των λαβών.
313 Για τους καβειρικούς σκύφους που φε'ρουν φυτική διακόσμηση βλ. Κ Η I, 118 κ.ε.
314 Για τις αττικές κύλικες-σκύφους βλ. Agora XII, 109 κ.ε.· Schilardi, Polyandrien 1, 291 κ.ε.· Ρ. Hatzidakis, Athenian Red-figu- 

re and Black-figure Cup-skyphoi ofthe Sixth and Fifth Centuries B.C., with Particular Reference to Material from Phthiotis (διδ. διατρι
βή), London 1984· Campenon 1994, 68 κ.ε.

315 Πρβλ. τις λαβές της άποδης κύλικας της αθηναϊκής Αγοράς Ρ 18914 (Agora XII, 270 αρ. 494, εικ. 5, πίν. 23 και 51).
316 Πρβλ. τους καβειρικούς σκύφους στο ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306), στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 301 (Ure 1933, 

26 αρ. 2, εικ. 22-23- ΚΗ I, 112 αρ. Μ 32, πίν. 30,1-2· ΚΗ  IV, 65 αρ. 362), στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum 
S 152 και εκείνον που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3286 (βλ. υποσημ. 306). Τέτοιου τύπου πλαστική 
ταινία απαντά και στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 543, της τεχνοτροπίας του Ζ. των Σατύρων (ΚΗ I, 117 αρ. S 21, πίν. 59,Γ ΚΗ  IV, 
62 αρ. 295)· εδώ όμως η ταινία είναι εδαφόχρωμη και όχι μελανή, όπως στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 και στους προαναφερθέ- 
ντες καβειρικούς σκύφους του εργαστηρίου του Ζ. rav Μυστών.
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99.532317 έχει παρόμοια μελανή πλαστική ταινία, όπως και όμοιο σχήμα βάσης με την κυλικα-σκυφο 
ΕΑΜ 1407.

Σε αντίθεση με τις αττικές κυλικες-σκύφους, η κΰλικα-σκΰφος ΕΑΜ 1407 φέρει στο χείλος ταινία με 
ιωνικό κυμάτιο, η οποία διακόπτεται στο χώρο πάνω από τις λαβές. Ιωνικό κυμάτιο περιτρέχει επίσης το 
αγγείο και κάτω από την παράσταση. Οι λαβές είναι μελανές στην εξωτερική τους επιφάνεια, στην εσω
τερική όμως άβαφες. Άβαφο αφήνεται και το τμήμα του αγγείου που βρίσκεται πίσω τους, το οποίο επε- 
κτείνεται μέχρι και την περιοχή του χείλους σχηματίζοντας μαζί με αυτήν μια ενιαία εδαφόχρωμη επι
φάνεια (Π ίν. 60β).

Πυξίδα «βοιωτικοΰ τυπου»

Ως πυξίδα «βοιωτικοΰ τυπου» ορίζουμε ένα καλαθόσχημο αγγείο, άωτο, με επίπεδη την άνω επιφά
νεια του χείλους, σώμα κυλινδρικό με κοίλα τοιχώματα που σχηματίζουν γωνίωση στη μετάβαση προς το 
στενότερο κάτω μέρος, καθώς και χαμηλή βάση. Στα περισσότερα παραδείγματα, στο χείλος ή αμέσως 
κάτω από αυτό υπάρχει ζεύγος οπών318 για τη στερέωση πώματος319, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν και πυξίδες με πώμα χωρίς τέτοιες οπές320. Στην επίπεδη άνω επιφάνεια του χείλους τους οι 
πυξίδες του βοιωτικοΰ τΰπου συχνά φέρουν διακόσμηση321. Σε τέτοια παραδείγματα με κοσμημένο χεί
λος αρκετές φορές υπάρχουν και οπές για τη στερέωση του πώματος322, γεγονός που ανατρέπει την υπό
θεση της υτε323 ότι οι πυξίδες με τη διακόσμηση στο χείλος δεν είχαν πώμα.

317 Βλ. υποσημ. 306.
318 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 804 (Ure 1933, 33 αρ. 9, εικ. 31) και 805 (βλ. υποσημ. 259), στο 

ΕΑΜ 13904 (βλ. υποσημ. 237), στο San Antonio Museum of Art 86.138.86 (A. Shapiro - C.A. Picón - G.D. Scott, III, Greek Vases 
in the San Antonio Museum o f Art, San Antonio 1995, 257 αρ. 140), στο Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 134 και στο Πανε
πιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 159 (βλ. υποσημ. 259), στο New Haven, Yale University Art Gallery 1913.191 (Baur 
1922, 123 αρ. 191, εικ. 44), στη Γενεύη, Musée d’Art et d’Histoire 12409 (CVA Genève 2, πίν. 84,11), στο Μουσείο του Κάιρου 
CG 26197 (βλ. υποσημ. 245), στο Πανεπιστήμιο του Reading 48.iv.l και 27.iv.2 (CVA Reading 1, πίν. 18,9 και 18,10), στο Essen, 
Μουσείο Folkwang RE 47 (Η. Froning, Katalog der griechischen und italischen Vasen. Museum Folkwang Essen, Essen 1982,177 αρ. 
72), στο Τορόντο, Royal Ontario Museum 969.52.2 (J.W. Hayes, Greek and Italian Black-gloss Wares and Related Wares in the Royal 
Ontario Museum. A Catalogue, Toronto 1984, 165 αρ. 266, εικ. 2), στην Ιερουσαλήμ, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Αρχαιο
λογίας 685 (G.S. Merker, Boeotian Pottery in Collections in Jerusalem, IEJ 29 (1979), 165 αρ. 5, εικ. 1:5, πίν. 23A), καθώς και μια 
πυξίδα που βρισκόταν κάποτε στο αρχαιοπωλείο Μαρτίνου (Ανδρειωμε'νου 1973-74, 1004 αρ. 11, πίν. 742στ).

319 Πώματα με οπές, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχουν βρεθεί. Ωστόσο η υπόθεση ότι οι οπές στις πυξίδες του βοιω- 
τικού τύπου χρησίμευαν για ανάρτηση δεν φαίνεται πιθανή, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα αγγεία αυτά έχουν βάση, ήταν άρα 
προορισμένα να ακουμπούν πάνω σε μια επιφάνεια. Εξάλλου, το χείλος και το «τροπιδωτό» κάτω μέρος του σώματός τους, που 
προεξέχουν, καθιστούν δυσχερή και ασταθή την ανάρτηση.

320 Βλ. π.χ. τις βοιωτικές πυξίδες στη Λειψία, Antikenmuseum der Universität T 1905 και στο Kassel, Staatliche Museen T 681 
(βλ. υποσημ. 259). Άλλες πυξίδες χωρίς οπές είναι π.χ. εκείνες στη Στουτγκάρδη, Württembergisches Landesmuseum KAS 441 και 
442 (CVA Stuttgart 1, πίν. 25,16 και 25,17), στο Εθνικό Μουσείο του Βουκουρεστίου 0492 (βλ. υποσημ. 247), στο Würzburg, Mar
tin von Wagner Museum L 656 (Langlotz 1932, 124 αρ. 656, πίν. 220· Simon 1975, 159 αρ. L 656), στο Πανεπιστήμιο του Reading 
35.ÍV.3 (βλ. υποσημ. 259), στο Μουσείο Κανελλοπούλου Δ 2792 (βλ. υποσημ. 247) και στη Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο R.30.29 
από τη Ριτσώνα (Ure, BGP, 54 αρ. 29, πίν. XVII).

321 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 805 και στο Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 134 (βλ. 
υποσημ. 259), στο Εθνικό Μουσείο του Βουκουρεστίου 0492 (βλ. υποσημ. 247), erro ΕΑΜ 13904 (βλ. υποσημ. 237), στο Πανεπι
στήμιο του Reading 48-iv.l (βλ. υποσημ. 318), στις Βρυξέλλες, Musées Royaux d’Art et d’Histoire A 1375 (βλ. υποσημ. 332), καθώς 
και μια πυξίδα της Συλλογής Hoppin στο Harvard (βλ. υποσημ. 334).

322 Βλ. π.χ. τις πυξίδες erro ΕΑΜ 13904 (βλ. υποσημ. 237), στο Πανεπιστήμιο του Reading 48.iv.l (βλ. υποσημ. 318), στο Mann
heim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 134 και στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 805 (βλ. υποσημ. 259).

323 Ρ.Ν. Ure - A.D. Ure, CVA Reading 1, 30.
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Η ιδιότυπη μορφή της πυξίδας του βοιωτικοΰ τΰπου στάθηκε η αιτία να δοθεί στο σχήμα αυτό μια πλη
θώρα ονομάτων, π.χ. κύπελλο (bowl), βαθύ λεκανόσχημο αγγείο (tiefe Schüssel), ποτήρι (Becher), άωτο 
σκυφοειδές αγγείο ή άωτος σκυφοειδής κρατηρίσκος, δοχείο (récipient), ακόμη και cache-pot324. Παρ’ 
όλο που μοιάζει με παραλλαγή της αττικής πυξίδας του τΰπου Α325, η πυξίδα του βοιωτικου τΰπου δεν πρέ
πει να είχε ως πρότυπο την αττική πυξίδα. Αντίθετα, πρόδρομος τΰπος της πρέπει να θεωρηθεί ένα βοιω- 
τικό χαμηλό άωτο καλαθόσχημο αγγείο του 6ου αι. π.Χ., με ή χωρίς βάση, επίπεδο στο άνω μέρος χείλος, 
συχνά με οπές για τη στερέωση πώματος και κάποτε και με «τροπιδωτό» το κάτω μέρος του σώματός 
του326.

Πολλές είναι οι παραλλαγές της πυξίδας του βοιωτικοΰ τΰπου: αναφέρεται ενδεικτικά η ομάδα στην 
οποία τα τοιχώματα δεν παρουσιάζουν μεγάλη καμπυλότητα και σχηματίζουν ανεπαίσθητη γωνίωση στη 
μετάβαση προς το στενότερο κάτω μέρος του σώματος, το οποίο έτσι δεν έχει έντονα «τροπιδωτή» 
τομή327. Αξίζει επίσης να αναφερθεί και μια άλλη παραλλαγή, όπου τα τοιχώματα, που είναι ευθέα στο 
άνω μέρος, στενεΰουν έντονα για το σχηματισμό του κατώτερου μέρους του σώματος, δίνοντάς του έτσι 
τη μορφή ποδιοΰ328. Τέλος, το μοναδικό παράδειγμα πυξίδας βοιωτικοΰ τΰπου με υποδοχή/αναβαθμίδα 
για το πώμα, βρίσκεται στο Μουσείο Κανελλοποΰλου Δ 175 2329.

Οι πυξίδες του βοιωτικοΰ τΰπου διακοσμούνται συνήθως με γραμμικά και φυτικά κοσμήματα, ανθέμια 
και πτηνά, αποδοσμένα με την τεχνική της σκιαγραφίας. Ελάχιστες είναι εκείνες που φέρουν εικονιστι
κά θέματα: μία από αυτές είναι η πυξίδα της Βοστώνης, Museum of Fine Arts 01.8Θ69330 με την Κρίση του 
Πάρη, μία άλλη, στο ΕΑΜ 5 25331, με Σατΰρους και γυναικείες μορφές ανάμεσα σε πλούσιο φυτικό διά
κοσμο, ενώ μια πρωιμότερη πυξίδα στις Βρυξέλλες, Musées Royaux d’Art et d’Histoire A 137 5332 εικονί- 
ζει σκηνές από τον ιππόδρομο. Η τελευταία αυτή πυξίδα, που διακοσμείται με τη μελανόμορφη τεχνική 
και χρονολογείται γύρω στο 480 π.Χ., είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποτελεί το συνδετικό κρίκο μετα
ξύ των προδρομικών τύπων του 6ου αι. π.Χ. και των καθαυτό πυξίδων του βοιωτικοΰ τΰπου, που έως τώρα 
εθεωρείτο ότι εμφανίστηκαν στο γ' τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.333.

324 Για τις διάφορες ονομασίες που έχουν δοθεί στην πυξίδα του «βοιωτικου τύπου» βλ. τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στις 
υποσημ. 318 και 320. Για τον όρο «cache-pot» βλ. Ε. Coliu, La collection de vases grecs du Musée Kalinderu, Bucarest 1937, 62 αρ. 30.

325 H διαμόρφωση μάλιστα του κάτω μέρους του σώματος και της βάσης της θυμίζει τις λεγάμενες “dish-foot” πυξίδες. Για τις 
πυξίδες αυτές, που χρονολογούνται γύρω στο 440-430 π.Χ., βλ. Roberts 1978, 129-131.

326 Βλ. π.χ. τα αγγεία στο Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 126 (CVA Mannheim 1, πίν. 11,4) και στο Μουσείο της αθη
ναϊκής Αγοράς Ρ 3894 (Ure 1962, 370 αρ. 4, πίν. 111), εκείνο που βρισκόταν κάποτε στη Συλλογή Robinson (CVA Baltimore, 
Robinson Collection 3, πίν. XXXII,6), καθώς και το γνωστό παράδειγμα στο ΕΑΜ 418 (KH  I, 125, πίν. 35,1-3" Kilinski 1990, 39, 
46, πίν. 23,1-2), που φέρει εικονιστική διακόσμηση και μόνο μία οπή κάτω από το χείλος. Πρβλ. επίσης τα ευβοϊκά παραδείγματα 
που αναφέρονται από τον Kilinski 1994,16-18" σε αυτά πρέπει να προστεθούν και δύο αγγεία που βρίσκονταν κάποτε στο αρχαιο- 
πωλείο Μαρτίνου (Ανδρειωμένου 1973-74, 1004 αρ. 9 και 10, πίν. 742γ-δ και ε).

327 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 804 (βλ. υποσημ. 318), στο ΕΑΜ 525 (Ure 1940-45, 25 αρ. 4, 
26, πίν. 9,8a-c) και μία πυξίδα που κάποτε βρισκόταν στο αρχαιοπωλείο Μαρτίνου (Ανδρειωμένου 1973-74,1005 αρ. 14, πίν. 743γ). 
Βλ. επίσης την πυξίδα στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 01.8069 (Fairbanks 1928, 198 αρ. 566, πίν. LXXI) με στενή την άνω επι
φάνεια του χείλους της.

328 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στη Στοκχόλμη, Medelhavsmuseet, ΝΜ Ant 1332 (CVA Stockholm 2, εικ. 139, πίν. 29,7) και στην Αθή
να, Βρετανική Σχολή A 366 (Ure 1961, 3 αρ. 4, πίν. 111,3-4).

329 Maffre 1975, 509 αρ. 30, εικ. 53.
330 Βλ. υποσημ. 327.
331 Ό.π.
332 CVA Bruxelles 1, III Η e, πίν. 12,3a-d και Ε.Π. Μανακίδου, Παραστάσεις με άρματα (8ος-5ος αι. π.Χ.). Παρατηρήσεις στην 

εικονογραφία τους, Θεσσαλονίκη 1994, 79-80 και σημ. 239, πίν. 17, η οποία και υπέθεσε ότι το αγγείο μπορεί να είναι βοιωτικό. 
Στη βιβλιογραφία που παραθέτει πρόσθεσε και τη νεότερη: L ’Olympisme dans l ’Antiquité, II. Supplément, Lausanne 1996, 7 αρ. 
66bis και Arte y Olimpismo, χ.τ. 1999, 116 αρ. 81. Η πυξίδα ανήκε στην περίφημη Συλλογή van Branteghem και προέρχεται από τη 
Θήβα.

333 Βλ. σχετικά Ρ.Ν. Ure - A.D. Ure, CVA Reading 1, 30.
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Αξίζει εδώ να αναφερθεί μία ακόμη πυξίδα βοιωτικού τύπου στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Arthur 
Μ. Sackler Museum 1925.30.22, η οποία έως τώρα εθεωρείτο αττική και κοσμείται με Σφίγγες ανάμεσα 
σε ανθέμια334.

Η μεγάλη ποικιλία παραλλαγών335 και μεγεθών των πυξίδων του βοιωτικου τύπου δεν βοηθά στον 
προσδιορισμό της χρονολογικής τους εξέλιξης336. Έτσι, η πυξίδα του Ζ. του Αργού χρονολογείται βάσει 
της εικονιστικής της σύνθεσης γύρω στο 430-420 π.Χ., ενώ παράλληλα το σχήμα της βάσης της, που θυμί
ζει αυτό της πυξίδας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 159337, επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές τη χρονολόγηση αυτή338.

Η πυξίδα του Torino (αρ. κατ. 21 [Πίν. 32]) είναι η μόνη σωζόμενη πυξίδα βοιωτικού τύπου του 5ου 
αι. π.Χ. που διακοσμείται με την ερυθρόμορφη τεχνική. Δεν είναι όμως η μοναδική πυξίδα του βοιωτικού 
Κεραμεικού την περίοδο αυτή που φέρει ερυθρόμορφη παράσταση: υπάρχουν βοιωτικές ερυθρόμορφες 
πυξίδες των αττικών τύπων Α339 και C340, αλλά και μία «δίγλωσση» πυξίδα του τύπου Β341.

Κάνθαροι

Κάνθαροι τύπου I342
Οι κάνθαροι του τύπου 1 χαρακτηρίζονται από ψηλά κοίλα τοιχώματα, έντονη γωνίωση στη μετάβασή 

τους προς τον κάλυκα, ο οποίος είναι ρηχός με τροπιδωτή τομή, και ψηλό πόδι. Οι ταινιωτές λαβές τους 
ξεκινούν αμέσως πάνω από τον κάλυκα και υψώνονται πάνω από το χείλος, στο οποίο και απολήγουν 
αφού καμπυλωθούν. Στα ολόκληρα σωζόμενα παραδείγματα (εκτός από τον μικρότερων διαστάσεων 
κάνθαρο ΕΑΜ 1420 [αρ. κατ. 23]) οι λαβές είναι εφοδιασμένες με οριζόντια αντιστηρίγματα, που τις συν
δέουν με το χείλος, καθώς και με πλευρικές «άκανθες» στο 1/3 περίπου του ύψους τους343 για σταθερό

334 CVA Hoppin and Gallatin Collections, III H e, πίν. 4,10.
335 Η πυξίδα στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 385, που αναφέρεται ως βοιωτική από τη Sabetai 1998, 330 σημ. 52, είναι 

στην πραγματικότητα ευβοϊκή και έχει δώσει το όνομά της σε μια ομάδα ευβοϊκών ανθεμωτών αγγείων, την «Ομάδα της Βόννης» 
(για την ομάδα αυτή βλ. Ure 1960,211-212 και Metzger 1978, 68). Έχει το χαρακτηριστικό σχήμα των ευβοϊκών -  και μάλιστα από 
την περιοχή της Χαλκίδας -  πυξίδων, που μοιάζουν με βαθιά άωτα κύπελλα με τοίχωμα που κλίνει ομαλά προς τα μέσα στο κάτω 
μέρος για το σχηματισμό της χαμηλής βάσης και αναβαθμίδα/υποδοχή στα περισσότερα παραδείγματα για την τοποθέτηση του 
πώματος. Για άλλες πυξίδες του τύπου αυτού βλ. Ure I960- Ure 196Γ Ure 1970· Metzger 1978, σποράδην.

336 Για μια ανεπιτυχή απόπειρα σκιαγράφησης της εξελικτικής πορείας των πυξίδων βοιωτικού τύπου βλ. Ure, Sixth, 33.
337 Βλ. υποσημ. 259. Το σώμα της είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της πυξίδας του Ζ. του Αργού.
338 Για τις στυλιστικές ομοιότητες της πυξίδας της Χαϊδελβέργης με μια ομάδα ανθεμωτών κυλικών στο Σχηματάρι και τον αντί

στοιχο χρονολογικό της προσδιορισμό βλ. Ure 1926, 55-58 και ιδιαίτ. 58.
339 Βλ. π.χ. τις πυξίδες στο Μουσείο της Θήβας 31923 (βλ. υποσημ. 94) και στο Μουσείο των Θεσπιών Θ.Π. 352 (Schilardi, Poly- 

andrion 1, 142-146 (αρ. 37) και Polyandrion 2, 21 αρ. 37, εικ. 16, πίν. 14· Sabetai 1998, 330, πίν. 64c-d), καθώς και ένα πώμα πυξί
δας στην Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1914.11 (CVA Oxford 1, πίν. 50,19). H Sabetai 1998, 325 σημ. 10, πιθανολόγησε την από
δοση στο βοιωτικό εργαστήριο μιας πυξίδας του τύπου A που βρίσκεται στη συλλογή των κληρονόμων του Β. Φαληρέα (Φ. Ζαφει- 
ροπούλου, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, ΑΔ  35 (1980), Χρονικά, 588, πίν. 371γ). Επιφυλάξεις όμως πρέπει 
να τηρηθούν ως προς μια τέτοια απόδοση, καθώς ο τρόπος απεικόνισης των μορφών στο αγγείο αυτό θυμίζει, πιστεύω, την τεχνο
τροπία του Ζ. του Drouot. Για τον αγγειογράφο αυτόν βλ. ARV2 1223· Para 466‘ Add2 349-350. Ας σημειωθεί εδώ παρενθετικά ότι 
και μια πυξίδα τύπου A στο Μουσείο του Πειραιά (Γ. Σταϊνχάουερ, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, Αθήνα 2001,126 αρ. 185) 
πρέπει, κατά την άποψή μου, να ενταχθεί στα έργα της τεχνοτροπίας του Ζ. του Drouot.

340 Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 23.160.14 (Roberts 1978, 150).
341 Συλλογή Αγαλοπούλου αρ. κατ. 243. Βλ. υποσημ. 127.
342 Γ ια τη διάκριση των κανθάρων σε τύπους που ακολουθείται εδώ βλ. υποσημ. 178. Γ ια τους κανθάρους του τύπου 1 βλ. KH III, 

4-9. Βλ. επίσης Ure, Sixth, 36 (Class Β) και Schilardi, Polyandrion 1, 310 κ.ε. και 317 κ.ε.
343 Για την ακρίβεια οι «άκανθες» βρίσκονται στα 3/10 του ύψους των λαβών.
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τερο κράτημα. Τα ύψη των κανθάρων του τύπου 1 του Ζ. του Άργου κυμαίνονται από 0,272 έως 0,353 μ. 
χωρίς τις λαβές και από 0,328 έως 0,439 μ. με τις λαβές344.

Η έντονη καμπυλότητα των τοιχωμάτων, ο πλαστικός δακτύλιος ή η πλαστική ταινία λίγο κάτω από το 
μέσον του στελέχους του ποδιού, καθώς και η βάση με το λοξό μέτωπο345, οδηγούν στη χρονολόγηση των 
κανθάρων του Ζ. του Άργου στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι, π.Χ.

Η μεγαλύτερη ανάταση του αγγείου, η βάση που διαμορφώνεται με οξύτερες ακμές και με ελαφρώς 
κοίλη την ανώτερη επιφάνειά της, η ύπαρξη εδαφόχρωμης πλαστικής ταινίας στο πόδι, καθώς και η από
τομη κλίση των λαβών στο κάτω μέρος ώστε να σχηματιστεί «οξεία» γωνία στη συνάντησή τους με το 
σώμα στους κανθάρους ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β, 38 και 97β]), 1374 (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39 και 
98α]), 27980 (αρ. κατ. 29 [Πίν. 42 και 98β]) και στον κάνθαρο του Ναυπλίου (αρ. κατ. 28 [Πίν. 40α και 
41]), συνηγορούν για μια νεότερη χρονολόγηση των αγγείων αυτών σε σχέση τόσο με τους κανθάρους στο 
Mainz (αρ. κατ. 25 [Πίν. 36α και 37]), στο ΕΑΜ 1419 (αρ. κατ. 22 [Πίν. 33 και 96γ]) και 1420 (αρ. κατ. 
23 [Πίν. 34 και 97α]), η βάση των οποίων δεν είναι τόσο έντονα γωνιώδης, όσο και με τον κάνθαρο του 
Belfast (αρ. κατ. 24 [Πίν. 35]), του οποίου η βάση είναι δακτυλιόσχημη «παλαιού» τύπου. Εξάλλου, στα 
τελευταία αυτά αγγεία οι λαβές καμπυλώνουν στο κάτω μέρος ώστε στη συνάντησή τους με το σώμα του 
αγγείου να σχηματιστεί ευρύτερη γωνία, ενώ στο πόδι υπάρχει πλαστικός δακτύλιος που ορίζεται πάνω 
και κάτω από μία ή από ζεύγος εγχαράξεων346. Το μόνο από τα αγγεία της παλαιότερης ομάδας347, το 
οποίο φέρει πλαστική ταινία αντί πλαστικού δακτυλίου στο πόδι είναι ο κάνθαρος στο Mainz (αρ. κατ. 25 
[Πίν. 36α και 37]). Η ταινία αυτή όμως διαφέρει από εκείνες που συναντούμε στους κανθάρους της νεό
τερης ομάδας, καθώς είναι στενότερη από αυτές, μελανή, και ορίζεται πάνω και κάτω από μία εγχάραξη.

Ο τελευταίος χρονολογικά από τους κανθάρους του Ζ. του Άργου πρέπει να είναι αυτός του ΕΑΜ 
27980 (αρ. κατ. 29 [Πίν. 42 και 98β]) με την πολύ έντονη ανάταση και τη μικρή του διάμετρο, τα έντονα 
καμπύλα τοιχώματα και τις οξύτερες ακμές στο περίγραμμά του.

Οι κάνθαροι της παλαιότερης ομάδας (αρ. κατ. 22-24 [Πίν. 33-35]) κοσμούνται με ιωνικό κυμάτιο στο 
χείλος, σχηματοποιημένο γλωσσωτό κόσμημα στη ζώνη των λαβών348 και οριζόντιες «γλώσσες» στις 
κάθετες ταινίες πλαισίωσης των παραστάσεων (Π ίν. 59ε). Μόνο ο κάνθαρος του Mainz (αρ. κατ. 25 
[Πίν. 36α και 37]) φέρει ιωνικό κυμάτιο σε όλα τα προαναφερθέντα σημεία. Οι κάνθαροι της νεότερης 
ομάδας φέρουν στο χείλος σχηματοποιημένο γλωσσωτό κόσμημα (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39] και 32 [Πίν. 43γ]) 
ή ιωνικό κυμάτιο (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β και 38] και 28 [Πίν. 40α και 41]). Στη ζώνη των λαβών κοσμού
νται με «γλώσσες», ενώ τη θέση των «γλωσσών» στις κάθετες ταινίες πλαισίωσης των παραστάσεων έχει 
πάρει ο μαίανδρος, τρέχων (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β, 38 και 59στ] και 30 [Πίν. 43α]349) ή ανοικτός στο 
κέντρο (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39], 28 [Πίν. 40α και 41] και 29 [Πίν. 42 και 59ζ]). Στην περίπτωση των θραυ
σμάτων του Marburg (αρ. κατ. 31 [Πίν. 43β]) και του ΕΑΜ 29692 (αρ. κατ. 33 [Πίν. 40β]), που φέρουν 
στο χείλος ιωνικό κυμάτιο, η απουσία των κάθετων ταινιών πλαισίωσης των παραστάσεων δεν μας επι
τρέπει να τα κατατάξουμε σε μία από τις δύο προαναφερθείσες ομάδες.

Η εξωτερική επιφάνεια των λαβών στους κανθάρους του Ζ. του Άργου είναι συνήθως μελανή, μπορεί 
όμως και να κοσμείται με κλαδί δάφνης, όπως στους κανθάρους του ΕΑΜ 1419 (αρ. κατ. 22 [Πίν. 59β]) 
και του Mainz (αρ. κατ. 25) της παλαιότερης ομάδας.

344 Ο μεγαλύτερος σε ύψος κάνθαρος του Ζ. του Άργου είναι εκείνος του ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β, 38 και 97β]), ενώ 
ο μικρότερος είναι του ΕΑΜ 1420 (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34 και 97α]).

345 Εξαίρεση αποτελεί η βάση του κανθάρου του Belfast (αρ. κατ. 24 [Πίν. 35]), που είναι δακτυλιόσχημη κατά τον παλαιότε- 
ρο τύπο.

346 Στον κάνθαρο ΕΑΜ 1420 (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34 και 97α]) υπάρχει μία μόνο εγχάραξη, πάνω από τον πλαστικό δακτύλιο.
347 Δεν είμαι απόλυτα βέβαιη για την ένταξη του κανθάρου του Mainz στην παλαιότερη ομάδα, καθώς στο σχήμα του παρατη- 

ρείται μια ανάμειξη συντηρητικών και νεότερων στοιχείων, ενώ ο συνδυασμός των παραπληρωματικών του κοσμημάτων δεν συνα- 
ντάται σε κανέναν άλλο κάνθαρο του Ζ. του Άργου.

348 Πρόκειται για το τμήμα που εύστοχα ονομάζεται από τη Heimberg “Schulter”, βλ. Κ Η III, 4 κ.ε. σποράδην.
349 Η ύπαρξη του μαιάνδρου είναι αυτή που συνηγορεί για την κατάταξη και του θραύσματος του κανθάρου της Οξφόρδης, 

Ashmolean Museum 1952.237 (αρ. κατ. 30 [Πίν. 43α]) στην ύστερη ομάδα.
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Κάνθαρος τύπου 5350
Ο κάνθαρος ΕΑΜ 10492 (αρ. κατ. 34 [Πίν. 44 και 99α]), με το βαθύ κάλυκα, τα κοίλα τοιχώματα και 

το κωνικό πόδι, πρέπει να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Χαρακτηριστικός της 
περιόδου αυτής είναι ο κάλυκάς του, που έχει καμπύλο περίγραμμα και λίγες (δυο) οριζόντιες ραβδώ
σεις351. Αντίθετα, στα παραδείγματα του 4ου αι. π.Χ. οι ραβδώσεις είναι περισσότερες με αποτέλεσμα το 
περίγραμμα του κάλυκα συχνά να γίνεται γωνιώδες352.

Η κύρια διακόσμηση του κανθάρου ΕΑΜ 10492 είναι το χαρακτηριστικό κλαδί δάφνης του Ζ. του 
Αργού. «Γλώσσες» κοσμούν τη ζώνη του χείλους και των λαβών.

Οινοχόη353

Οινοχόη τύπου I354
Η οινοχόη ΕΑΜ 27883 (αρ. κατ. 35 [Πίν. 45 και 99β]) του Ζ. του Αργού είναι η μοναδική σωζόμενη 

βοιωτική ερυθρόμορφη οινοχόη του τύπου 1 και μία από τις ελάχιστες ερυθρόμορφες οινοχόες του βοιω- 
τικού εργαστηρίου355 που έχουν φθάσει σε μας.

Ο συνδυασμός του ψηλόλιγνου σχήματος του αγγείου, του λαιμού που σχηματίζει ενιαία καμπύλη με 
τον ώμο, του στενού ώμου και της βαθμιδωτής βάσης χρονολογεί την οινοχόη στην τελευταία τριακοντα
ετία του 5ου αι. π.Χ.356. Πλαστικός δακτύλιος δεν υπάρχει, ούτε στη μετάβαση από το σώμα του αγγείου 
προς τη βάση ούτε και στη μετάβαση από το λαιμό στον ώμο. Η μορφή της βάσης με τις δύο «βαθμίδες» 
φαίνεται επηρεασμένη από αυτήν των σύγχρονων αττικών οινοχοών357, μοιάζοντας σαν μια απλοποιημέ
νη εκδοχή τους, ενώ η γωνιώδης διαμόρφωση της πλάγιας επιφάνειάς της θυμίζει κάπως τις βάσεις της 
ύστερης ομάδας των κανθάρων του τύπου 1 του αγγειογράφου358. Η λαβή έχει τομή ελλειψοειδή.

Το σύστημα της διακόσμησης της οινοχόης του Ζ. του Αργού διαφέρει ριζικά από αυτό των αντίστοι

350 Για τη διάκριση των κανθάρων σε τύπους που ακολουθείται εδώ βλ. υποσημ. 178. Για τους κανθάρους του τύπου 5 βλ. ΚΗ 
III, 9, 12-13. Βλ. επίσης Ure, Sixth, 36-37 (Class C) και Schilardi, Polyandrion 1, 350 κ.ε.

351 Πρβλ. τους μελαμβαφείς κανθάρους του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. από το Καβείριο, KH III, 129 αρ. 60-65, πίν. 
5, καθώς και τους κανθάρους στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας R. 123.21 και R. 123.22 (Ure, Sixth, 36, 94 αρ. 21 και 22, πίν. 
X) από τον τάψο 123 της Ριτσώνας, που θεωρείται σύγχρονος του θεσπικού Πολυανδρίου.

352 Βλ. π.χ. τους κανθάρους στο Πανεπιστήμιο του Reading 22.ix.4 (CVA Reading 1, πίν. 33,8), στο Μουσείο της Louvain-la- 
Neuve AC134 (F. de Ruyt - T. Hackens, Vases grecs, italiotes et étrusques de la collection Abbé Mignot, Louvain 1974, 109 αρ. 27, εικ. 
57), στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης 88 (CVA Frankfurt am Main 4, πίν. 22,9) και έναν κάνθαρο στη Θήβα, Αρχαιολογικό 
Μουσείο R.56.1 από τη Ριτσώνα (Ure, BGP, 49 αρ. 1, πίν. XIV).

353 Για τις αττικές οινοχόες βλ. ARV2 xlix-l· Lezzi-Hafter 1976, 7-17’ Oakley 1990, 52 σημ. 348, όπου και η παλαιότερη βιβλιο
γραφία. Για τις ερυθρόμορφες οινοχόες της αθηναϊκής Αγοράς βλ. Agora XXX,  40-44.

354 Για τη διάκριση των οινοχοών σε τύπους που ακολουθείται εδώ βλ. υποσημ. 190.
355 Πιθανώς βοιωτικό είναι και το τμήμα του ερυθρόμορφου χου που βρίσκεται στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3186 

(CVA Berlin 3, πίν. 148,4· LIMC  VII (1994), λ. Oidipous, αρ. 68 [Krauskopf]· LÎMC  VIII (1997), λ. Sphinx, αρ. 187 [Kourou - Kom- 
vou - Raftopoulou]).

356 Πρβλ. π.χ. την οινοχόη του Πολίωνα στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 9376 (ARV1 1172,12· Lezzi-Hafter 1976, 
114 αρ. Pl, πίν. 7). Βλ. επίσης τις οινοχόες του Ζ. της Ερέτριας επίσης στη Ferrara 385 (ARV2 1249,22· Para 469' A dd2 354· Lezzi- 
Hafter 1988,338 αρ. 208, εικ. 3,36, πίν. 132a-b) και 3062 (ARV2 1249,23" Lezzi-Hafter 1988, 338 αρ. 209, εικ. 3,37 και 59d, πίν. 132c-d), 
τις οινοχόες του Ζ. της Ferrara Τ. 2 στο ίδιο Μουσείο 2835 (ARV2 1349,1· Para 483' Add2 368) και 2834 (ARV2 1349,2· Para 483- 
Add2 368), καθώς και την οινοχόη στην Οξφόρδη, Ashmolean Museum 567 (CVA Oxford 1, πίν. 42,4).

357 Βλ. π.χ. τις οινοχόες τύπου 1 και τύπου 10 του Πολίωνα στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 9376 (βλ. υποσημ. 356) 
και 9375 (ARV2 1172,15- Lezzi-Hafter 1976, 114 αρ. Ρ4, πίν. 6), και τη λίγο πρωιμότερη οινοχόη τύπου 1 της τεχνοτροπίας του Ζ. 
του Αλεξάνδρου στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Ε 516 (Lezzi-Hafter 1976, 112 αρ. Α17, πίν. 7 και 147c), στις οποίες μάλιστα 
δεν απαντά πλαστικός δακτύλιος στη μετάβαση προς τη βάση.

358 Για τους κανθάρους του τύπου 1 του Ζ. του Αργού βλ. ο. 80-81.

82



χων αττικών οινοχοών: η παράσταση τοποθετείται μέσα σε μια μετόπη που ορίζεται πάνω από ζώνη με 
γλωσσωτό, κάτω από ταινία με ιωνικό κυμάτιο359 και στα πλάγια από εδαφόχρωμες ταινίες. Ο ασυνήθι
στος και μοναδικός, απ’ όσο γνωρίζω, τρόπος αυτός της διακόσμησης με μετόπη σε ερυθρόμορφη οινο- 
χόη του τύπου 1 είναι μάλλον αποτέλεσμα της επιρροής των σύγχρονων αττικών χοών, παρά μακρινός 
απόηχος του συστήματος της διακόσμησης των πρώιμων ερυθρόμορφων οινοχοών360 που έφεραν την 
παράσταση μέσα σε μετόπη ακολουθώντας την παράδοση του μελανόμορφου ρυθμού.

Οξυπύθμενος αμφορίσκος361

Το σχήμα του αμφορίσκου δεν είναι άγνωστο ούτε ξένο στη Βοιωτία: εκτός από τις πολλές εισαγωγές 
μελαμβαφών αμφορίσκων κατά τον 6ο αι. π.Χ., οι σύγχρονοι Βοιωτοί αγγειογράφοι διακόσμησαν αρκε
τούς αμφορίσκους του τύπου SOS με τη μελανόμορφη τεχνική362.

Ο οξυπύθμενος αμφορίσκος του Ζ. του Άργου (αρ. κατ. 37 [Πίν. 46]), όπως έχει ήδη επισημανθεί363, 
έχει τελείως διαφορετικό σχήμα364 από αυτό των σωζόμενων αττικών ερυθρόμορφων παραδειγμάτων365. 
Το στόμιό του διαμορφώνεται σε λοξότμητο περιχείλωμα, σε αντίθεση με τους αττικούς αμφορίσκους που

359 Ο συνδυασμός του γλωσσωτού κοσμήματος στο τμήμα του ώμου πάνω από την παράσταση και του ιωνικού κυματίου κάτω 
από αυτήν, που δεν είναι συνήθης στις αττικές οινοχόες του τύπου 1 (βλ. π.χ. μια οινοχόη στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας 
142299, ARF2 853,5), απαντά αρκετά συχνά όμως στις οινοχόες του τύπου 2, βλ. π.χ. τις οινοχόες στη Laon, Musée Archéologique 
Municipal 37 1044 (CFA Laon 1, πίν. 39,5), στην Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum 64/9 (CFA Karlsruhe 3, εικ. 25, πίν. 42,6-7), 
στη Γενεύη, Musée d’Art et d’Histoire I 91 (CFA Genève 1, πίν. 17,4 και 19,2), στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2475 
(ARF1 1138,49) και 4168 (ARF2 1132,178' Sabetai 1993, 76 αρ. Oi2), και στο Παρίσι, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 
473 (Miller 1997, 56 και σημ. 121, εικ. 14-15). Συνδυασμός γλωσσωτού κοσμήματος στο τμήμα του ώμου πάνω από την παράστα
ση και ιωνικού κυματίου κάτω από αυτήν απαντά επίσης σε μια οινοχόη τύπου 10 του Ζ. του Schuwalow στην Οξφόρδη, Ashmolean 
Museum 1934.337 (ARF2 1208,33' Add2 345).

360 Βλ. π.χ. τις οινοχόες του Ζ. του Goluchow (ARF1 10 και 1618' Para 32F Add2 151) και μία άλλη στο Παρίσι, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Médailles 458 (ABF 422,6' ARF2 12,10' Para 181 και 32F Add2 109 και 151).

361 Για το σχήμα βλ. Beazley 1940-45,12-14 και Agora XII, 155-156. Για τους μελαμβαφείς οξυπύθμενους αμφορίσκους με εμπί- 
εστη διακόσμηση βλ. Agora XII, 156 και Μ.Α. Τιβέριος, Ανασκαφή ενός νεκροταφείου του 5ου αι. π.Χ. στην αρχαία Άργιλο, ΑΔ 
39 (1984), Μελέτες, 8, με βιβλιογραφία. Για τους ερυθρόμορφους οξυπύθμενους αμφορίσκους βλ. Beazley 1940-45, 13-14' Agora 
XII, 156 και σημ. 6, 7' Lezzi-Hafter 1988, 238-242. Η παραγωγή των αττικών ερυθρόμορφων και μελαμβαφών οξυπύθμενων αμφο
ρίσκων αρχίζει λίγο πριν από το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου και τελειώνει περίπου στις πρώτες δεκαετίες του 4ου 
αι. π.Χ., βλ. σχετικά Agora XII, 156 και Τιβέριος, ό.π.

362 Βλ. π.χ. τους αμφορίσκους στο Μουσείο Κανελλοπούλου Δ 381 (Maffre 1975, 455 αρ. 12, εικ. 24-25), στη Βόννη, Akademi
sches Kunstmuseum 395 (Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn, Düsseldorf 19712, 120 αρ. 135' Kilinski 1990, 5, πίν. 
2,1-2) και 597 (Kilinski 1990, 4 αρ. 1, πίν. 1), στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 6078 (Kilinski 1990, 45, πίν. 23,3-4) και 
στη Βαρσοβία, Εθνικό Μουσείο 199024 (Kilinski 1990, 54 σημ. 2, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα βοιωτικών μελανό
μορφων αμφορίσκων).

363 Beazley 1940-45,14.
364 Τα μέγεθος του, εξάλλου, περίπου 8 εκ., είναι το μισό ή και μικρότερο σε σχέση με τα σωζόμενα αττικά ερυθρόμορφα παρα

δείγματα (ύψ. 16-19 εκ.), εξαιρουμένσυ του αμφορίσκου στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Νέας Υόρκης (βλ. υποσημ. 365) που έχει 
ύψος 8,9 εκ.

365 Στους επτά ερυθρόμορφους οξυπύθμενους αμφορίσκους που αναφέρει ο Beazley 1940-45,13-14, πρέπει να προστεθεί ο αμφο
ρίσκος του Ζ. της Καλλιόπης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Π.Μ. 36 (Lezzi-Hafter 1988,238 κ.ε., 346 αρ. 250, πίν. 162, όπου και η παλαιό- 
τερη βιβλιογραφία) και εκείνος που βρισκόταν στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Νέας Υόρκης (Christie’s Cat., 30 May 1997,53 αρ. 111), 
και να αφαιρεθεί αυτός του Λούβρου CA 1892 (ARF2 1354,19' Massai-Dräger 1996,130 αρ. 11, εικ. 9) της τεχνοτροπίας ή του ίδιου 
του Ζ. του Χειρίστου (Worst Painter), ενός αγγειογράφου που δεν είναι Αθηναίος: ο Beazley (ARF2 1353) υποστήριξε την πιθανή 
ιταλιωτική του καταγωγή, ενώ ο McPhee 1979,161-162, πιστεύει σωστά ότι εργαζόταν σε κάποιο εργαστήριο της ΒΔ. Ελλάδας. Παρ’ 
όλα αυτά, πρόσφατα η Massai-Dräger 1996 υποστήριξε την αττική του προέλευση, όχι όμως με πειστικά επιχειρήματα. Ένας ακόμη 
ερυθρόμορφος οξυπύθμενος αμφορίσκος, αυτός του ΕΑΜ 23706, πρέπει πιθανότατα να αποδοθεί στον ίδιο αγγειογράφο με εκεί-

83



δανείζονται τον τύπο του στομίου της αρυβαλλοειδούς ληκύθου366. Το έμβολό του είναι χαμηλό δακτυ- 
λιόσχημο με μια υποτυπώδη αυλάκωση στη μετάβαση προς το σώμα και διαφέρει από αυτά των αττικών 
δειγμάτων367. Οι κυλινδρικές και κυκλικής διατομής λαβές του, που ξεκινούν κάτω από το χείλος και 
καταλήγουν στο ανώτερο τμήμα του σώματος, έχουν στην όψη ημικυκλικό σχήμα. Στα αττικά παραδείγ
ματα, αντίθετα, είναι λεπτότερες και έχουν στην όψη σχήμα τοξωτό: συνήθως ξεκινούν από το κάτω μέρος 
του λαιμού και, αφού επικολληθούν σε όλο του το ύψος, καμπυλώνονται και απολήγουν στον ώμο368. Ο 
βοιωτικός αμφορίσκος μοιάζει περισσότερο με τα γυάλινα δείγματα του είδους369, ενώ το σχήμα του θυμί
ζει κάπως και ένα ετρουσκικό (ή φαλισκικό) ερυθρόμορφο παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελ- 
βέργης, ΑηάΙίεηηιιίΒειιιη Ε 48370.

Ο οξυπύθμενος αμφορίσκος του Ζ. του Άργου χρονολογείται βάσει των στυλιστικών του χαρακτηρι
στικών γύρω στο 430-420 π.Χ. Στις παραστάσεις του είναι φανερή η επιρροή των οξυπύθμενων αμφορί- 
σκων της Ομάδας της Οξφόρδης V 53 7371, που φέρουν επίσης από μία μορφή σε κάθε πλευρά και κοσμού
νται με θέματα από τη ζωή των γυναικών. Τα πολύπλοκα συμπλέγματα των ανθεμίων κάτω από τις λαβές 
των αττικών παραδειγμάτων αντικαταστάθηκαν εδώ, ίσως και λόγω των μικρότερων διαστάσεων του 
βοιωτικού αγγείου, από ένα απλουστευμένο ανθέμιο (Πίν. 58ε). Σε αντίθεση με τους περισσότερους αττι
κούς οξυπύθμενους αμφορίσκους που φέρουν στον ώμο γλωσσωτό κόσμημα372 και κάτω από την παρά
σταση ιωνικό κυμάτιο (και σε μία περίπτωση μαίανδρο373), ο αμφορίσκος του Ζ. του Άργου έχει ιωνικό 
κυμάτιο στον ώμο και εδαφόχρωμη ταινία κάτω από την παράσταση374. Το κόσμημα του ώμου του θα μπο
ρούσε ίσως να είναι επηρεασμένο από το ιωνικό κυμάτιο στο άνω μέρος του σώματος δύο αμφορίσκων

νον που διακόσμησε τον οξυπύθμενο αμφορίσκο στο Λούβρο CA 1892. Ο αμφορίσκος του ΕΑΜ, άγνωστης προέλευσης, ΰψ. 0,188 μ., 
φέρει στη μία όψη όρθια γυναικεία μορφή, η οποία πατά, με υψωμένο το ένα της πόδι, πάνω σε βράχο που αποδίδεται με μεγάλη 
βλαστόσπειρα, και στην άλλη πλευρά την Αθηνά με κράνος, έφιππη κατά το γυναικείο τρόπο πάνω σε γρυπά. Πίσω από τη θεά, στο 
βάθος της παράστασης, βρίσκεται κουκουβάγια με ανοιχτά φτερά (το αγγείο θα δημοσιευθεί προσεχώς από τη γράφουσα). Εδώ 
πρέπει παρενθετικά να σημειωθεί ότι ερυθρόμορφη διακόσμηση φέρει επίσης ένας παναθηναϊκός αμφορίσκος στη Βαλτιμόρη, 
Walters Art Gallery 48.59 (Neils 1992, 45, εικ. 66 και 189 αρ. 66· CVA Baltimore, The Walters Art Gallery 1, εικ. 1,1, πίν. 1,1-4).

366 Είτε απλό, βλ. π.χ. τον οξυπΰθμενο αμφορίσκο της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art 19.192.44 (Richter/Hall, 197 
αρ. 157, πίν. 156- Richter 1953, 101, εικ. 82l· Lezzi-Hafter 1988, 239 και σημ. 399· LIMC  I (1981), X.Adrastos, αρ. 8 [Krauskopf]), 
είτε με χείλος που εξέχει, όπως στα παραδείγματα της Ομάδας της Οξφόρδης V 537 (βλ. υποσημ. 371) και στον εργαστηριακά 
συγγενικό τους αμφορίσκο του Βερολίνου, Staatliche Museen 30036 (Lezzi-Hafter 1988, 240 αρ. 251, εικ. 82c 346 αρ. 251, όπου 
και η παλαιότερη βιβλιογραφία), καθώς και στον οξυπΰθμενο αμφορίσκο ΕΑΜ 12548 (Beazley 1940-45, 14, πίν. 4,10· LIMC  II 
(1984), λ. Aphrodite, αρ. 1333 [Delivorrias - Berger-Doer - Kossatz-Deissmann]) και εκείνον στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Νέας 
Υόρκης (βλ. υποσημ. 365).

367 Εξεζητημένο προφίλ έχουν τα έμβολα των αμφορίσκων της Ομάδας της Οξφόρδης V 537 (βλ. υποσημ. 371) και αυτό του 
Βερολίνου, Staatliche Museen 30036 (βλ. υποσημ. 366). Απλό είναι το έμβολο του οξυπΰθμενου αμφορίσκου στο εμπόριο αρχαιο
τήτων της Νέας Υόρκης (βλ. υποσημ. 365), αλλά και εκείνο του αμφορίσκου στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 
19.192.44 (βλ. υποσημ. 366), που δεν είναι ξεχωριστά διαμορφωμένο αλλά αποτελεί την οξεία απόληξη του σώματος του αγγείου. 
Βάση και όχι έμβολο φέρει το παράδειγμα των Αθηνών, ΕΑΜ 12548 (βλ. υποσημ. 366).

368 Μόνο στον οξυπΰθμενο αμφορίσκο της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art 19.192.44 (βλ. υποσημ. 366) οι λαβές 
ξεκινοΰν από το άνω μέρος του λαιμοΰ και απολήγουν στον ώμο, και πάλι όμως είναι τοξωτές στην όψη.

369 Βλ. D.B. Harden, Greek and Roman Glass in the British Museum I, London 1981, 58-59 (“Form 2”) και 82 κ.ε.
370 EVP 103. CVA Heidelberg 2, πίν. 89,5-6. Ένας ακόμη ετρουσκικός ή φαλισκικός οξυπΰθμενος αμφορίσκος βρίσκεται στη 

Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 26.60.18 (G.M.A. Richter, The Metropolitan Museum o f Art. Handbook o f the Etruscan 
Collection, New York 1940, 46, εικ. 139· EVP 102).

371 Για την ομάδα αυτή, τα αγγεία της οποίας χρονολογούνται μεταξΰ 430-415 π.Χ., βλ. Lezzi-Hafter 1988, 238 κ.ε. και 345-346 
αρ. 248-250.

372 Ο ώμος του αμφορίσκου του Βερολίνου, Staatliche Museen 30036 (βλ. υποσημ. 366) φέρει εικονιστική παράσταση δΰο Ερώ
των ανάμεσα σε άκανθες.

373 Αμφορίσκος στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 00.355 (Lezzi-Hafter 1988, 238 κ.ε., εικ. 12, 82b, 83b- 345 αρ. 249, πίν. 161).
374 Εδαφόχρωμη ταινία κάτω από την παράσταση απαντά μόνο στον αττικό οξυπΰθμενο αμφορίσκο που βρισκόταν στο εμπό

ριο αρχαιοτήτων της Νέας Υόρκης (βλ. υποσημ. 365), καθώς και στο ετρουσκικό παράδειγμα της Χαϊδελβέργης (βλ. υποσημ. 370).
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της Ομάδας της Οξφόρδης V 537, δηλαδή των αμφορίσκων της Βοσιώνης375 και του Πανεπιστημίου των 
Αθηνών376, ή από εκείνο που κοσμεί το κάτω μέρος του λαιμού του αμφορίσκου στο εμπόριο αρχαιοτή
των της Νέας Υόρκης377. Πιθανότερο όμως είναι να αποτελεί μίμηση του εμπίεστου ιωνικού κυματίου που 
συχνά κοσμεί τον ώμο των μελαμβαφών οξυπύθμενων αμφορίσκων378.

Οι γυναικείες μορφές που παριστάνονται στο βοιωτικό αμφορίσκο και κρατούν αντικείμενα σχετιζόμενα 
με τη γαμήλια προετοιμασία ή τα Έπανλια, επιβεβαιώνουν τη χρήση του αγγείου ως μυροδοχείου379.

Ζ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Η προσπάθεια χρονολογικού προσδιορισμού της δραστηριότητας του Ζ. του Αργού στον βοιωτικό 
Κεραμεικό και της τεχνοτροπικής εξέλιξής του παρουσιάζει δυσχέρειες, καθώς στα περισσότερα έργα 
του δεν είναι γνωστά τα ανασκαφικά δεδομένα. Τα μόνα αγγεία του που θα μπορούσαν να χρονολο
γηθούν με ασφάλεια είναι ο σκύφος της Ακραιφίας (αρ. κατ. 10 [Πίν. 23α]) και εκείνος της Spina (αρ. 
κατ. 7 [Πίν. 20]), που προέρχονται από ταφικά σύνολα, δυστυχώς όμως τα συνευρήματά τους έχουν ατε- 
λώς δημοσιευθεί380. Για το λόγο αυτό η χρονολόγηση των έργων του Ζ. του Αργού βασίζεται κυρίως σε 
συγκρίσεις με αττικά αγγεία, τόσο ως προς τα σχήματα όσο και ως προς την τεχνοτροπία.

Οι σκύφοι του αττικού τύπου (τύπου Α) που διακόσμησε ο Ζ. του Αργού381 είναι κυρίως εκείνοι που 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των χρονικών ορίων δράσης του. Συγκρίσεις με αττικά παραδείγματα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σταδιοδρομία του ξεκινά γύρω στο 445-440 π.Χ.382 και τελειώνει στα πρώ
τα χρόνια του 4ου αι. π.Χ.383. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός των σκύφων που διακόσμησε ο αγγειογράφος 
επιτρέπει να διαγράφει η εξελικτική τους πορεία, η οποία καλύπτει όλο το διάστημα της δράσης του. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι ακριβής χρονολόγηση των «βοιωτικών» σχημάτων που διακόσμησε ο Ζ. του 
Αργού (π.χ. της πυξίδας του βοιωτικού τύπου, των καβειρικών σκύφων και των κανθάρων) δεν είναι 
δυνατή, αφού τα περισσότερα από τα δημοσιευμένα τους «παράλληλα» στερούνται ανασκαφικών στοι
χείων και χρονολογούνται επίσης κατά προσέγγιση.

Στη χρονολόγηση των αγγείων του Ζ. του Αργού βοηθούν πολύ οι στυλιστικές συγκρίσεις με αττικά 
έργα. Η καταγωγή του Ζ. του Αργού από τον αττικό Κεραμεικό και οι συνακόλουθες τεχνοτροπικές 
ομοιότητες που παρουσιάζουν τα αγγεία του με μια σειρά ληκύθων της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη, 
που χρονολογούνται περίπου από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. έως και το 430/420 π.Χ., και με τις ληκύθους 
της Ομάδας των Αθηνών 2025, που τοποθετούνται γύρω στο 450-440 π.Χ.384, προσδιορίζουν χρονολογικά 
ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του.

375 Βλ. υποσημ. 373.
376 Βλ. υποσημ. 365.
377 Ό.π.
378 Για τους μελαμβαφείς οξυπύθμενους αμφορίσκους βλ. υποσημ. 361.
379 Πρβλ. τον οξυπύθμενο αμφορίσκο που προτείνει ο Ίμερος στην Ήβη στην παράσταση του γάμου της Αρμονίας στο επίνη- 

τρο ΕΑΜ 1629 του Ζ. της Ερέτριας (ARV2 1250,34 και 1688' Para 469' Add2 354' Lezzi-Hafter 1988, 253 κ.ε., εικ. 87-88' 347 αρ. 
257, πίν. 168-169). Με τη χρήση των ερυθρόμορφων οξυπύθμενων αμφορίσκων ως μυροδοχείων συμφωνεί και η διακόσμησή τους, 
αφού οι περισσότεροι φέρουν σκηνές σχετιζόμενες με τη ζωή των γυναικών ή με το γάμο. Ως μυροδοχεία ερμηνεύει ο Beazley 
1940-45, 10, και τους παναθηναϊκούς αμφορίσκους, αν και έχει υποστηριχθεί ότι το ερυθρόμορφο παράδειγμα στη Βαλτιμόρη, 
Walters Art Gallery 48.59 μπορεί να ήταν παιχνίδι, βλ. σχετικά Neils, ό.π. (υποσημ. 365).

380 Βλ. σχετικά υποσημ. 290 και 285 αντίστοιχα.
381 Για τους σκύφους τύπου A του Ζ. του Αργού και τη χρονολόγησή τους βάσει συγκρίσεων με αττικά παραδείγματα βλ. σ. 72 κ.ε.
382 Τα πρωιμότερα αγγεία του Ζ. του Αργού είναι οι δύο σκύφοι στο Palermo (αρ. κατ. 4 και 5 [Πίν. 17 και 18]). Βλ. σχετικά 

σ. 72-73.
383 Το οψιμότερο αγγείο του είναι ο σκύφος ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27 και 95α]). Βλ. σχετικά σ. 74.
384 Βλ. σχετικά σ. 86 κ.ε.
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Ομοιογενής σε γενικές γραμμές παραμένει η τεχνοτροπία του Ζ. του Άργου κι έτσι δύσκολα μπορεί 
κανείς να μιλήσει για διάκριση του έργου του σε φάσεις. Μόνο οι δυο σκύφοι του στο Palermo (αρ. κατ. 
4 και 5 [Πίν. 17 και 18]), που χρονολογούνται γύρω στο 445-440 π.Χ. και παρουσιάζουν σημαντικές στυ- 
λιστικές διαφορές από τα υπόλοιπα έργα του385, θυμίζοντας εντονότερα αττικά αγγεία της τεχνοτροπίας 
του Ζ. του Αισχίνη386, μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν δείγματα της πρώιμης παραγωγής του 
αγγειογράφου.

Η. Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Ζ. ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Μολονότι ο Ζ. του Άργου δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή της Βοιωτίας, και μάλιστα της Θήβας387, η 
καταγωγή του πρέπει να αναζητηθεί στο χώρο των αττικών κεραμικών εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό 
κρίνεται μεθοδολογικά σκόπιμο να εξεταστεί η μαθητεία του στον αττικό Κεραμεικό ξεχωριστά από τις 
σχέσεις και τη συνεργασία του με εργαστήρια και αγγειογράφους του βοιωτικού Κεραμεικού.

1. Η μαθητεία του Ζ. του Άργου στον αττικό Κεραμεικό

Η τεχνοτροπία του Ζ. του Άργου έχει θεωρηθεί καρπός της επιρροής διαφόρων αττικών αγγειογρά- 
φων, και πιο συγκεκριμένα του Ζ. του Μ3ΓΗγ388, του Ζ. του 8ώιιι\νΕΐο\ν389, του Ζ. του Λουτρού390, αλλά 
και του Ζ. της Κενταυρομαχίας του Λούβρου391. Πιστεύω όμως ότι στην πραγματικότητα οι στυλιστικές 
ομοιότητες που έχουν επισημανθεί μεταξύ των παραπάνω αγγειογράφων και του «Βοιωτού» καλλιτέχνη 
είναι επιφανειακές, αντικατοπτρισμοί των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής και χαρακτηριστικές των 
δημιουργημάτων της.

Η αναζήτηση πλησιέστερων παραλλήλων προς το έργο του Ζ. του Άργου οδηγεί την έρευνα σε άλλες 
κατευθύνσεις και μάλιστα στο εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη392. Μια σειρά ερυθρόμορφων ληκύθων του 
δευτερεύοντος τύπου ΑΤΕ393 που έχουν σχετιστεί με το εργαστήριο αυτό394 και μια ομάδα λευκών ληκύ
θων, η Ομάδα των Αθηνών 2025395, στενά συνδεόμενη κι αυτή με τον Ζ. του Αισχίνη, παρουσιάζουν, κατά 
την άποψή μου, εντονότατες τεχνοτροπικές ομοιότητες με τα αγγεία του Ζ. του Άργου, οδηγώντας στο 
συμπέρασμα ότι ο καλλιτέχνης αυτός, ο οποίος αποκαλείται Βοιωτός, προερχόταν από την περιοχή της 
Αττικής και τα κεραμικά της εργαστήρια.

385 Για τα ιδιαίτερα στυλιστικά χαρακτηριστικά των δύο σκυφτόν του Palermo, που οδηγούν στο διαχωρισμό τους από τα υπό
λοιπα έργα του αγγειογράφου, βλ. σ. 59-65 σποράδην και σ. 67.

386 Για τα αγγεία αυτά βλ. αμέσως παρακάτω.
387 Βλ. σχετικά σ. 37 και 55.
388 Lullies 1940, 16.
389 Lullies, ό.π. J. Burow, CVA Tübingen 5, 98. Sabetai 1998, 329.
390 Lullies 1940, 16, 20.
391 Charlton 1951, 337.
392 Για τον Ζ. του Αισχίνη, η δράση του οποίου χρονολογείται στο β' τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. και λίγο μετά, ftk.ARV1 709-718, 

1667-1668, 1706· Para 408-410· Add2 281-282.
393 Για τις ληκύθους του τύπου ATL βλ. A R Ÿ1 675 και 709· Kurtz 1975, 82-83· Felten 1976, 80- Σταμπολίδης - Παρλαμά 2003, 

251 αρ. 231 [Καββαδίας].
394 Για τις ληκύθους αυτές, πολλές από τις οποίες έχουν καταταγεί από τον Beazley στα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του 

Αισχίνη (“Manner” of the Aischines Painter), βλ. αμέσως πιο κάτω. Γ ια τα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη βλ. ARV2 
718-721, 1668· Para 410· Add2 282.

395 Για την Ομάδα των Αθηνών 2025 βλ. υποσημ. 448.
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Οι λήκυθοι erro EAM 1625396 (Πίν. 62α) και στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1973.6-4.1397 (Πίν. 62β), 
πιθανότατα διακοσμημένες από τον ίδιο αγγειογράφο, καθώς και εκείνη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Ελευσίνας 6661398 (Πίν. 63α), αποτελούν μια πρώτη ομάδα που θυμίζει πολύ τα έργα του Ζ. του Άργου. Η 
στάση των απεικονιζόμενων σε αυτές μορφών, ισταμένων ή σε κίνηση, με μετωπικά αποδοσμένο σώμα, 
κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, δεξί χέρι απλωμένο και αριστερό προοπτικά συντετμημένο, απαντά 
πανομοιότυπη και στα δικά του αγγεία399. Όμοια είναι και τα ενδύματα, χιτώνας και ιμάτιο, το οποίο περ
νά πάνω από τον αριστερό ώμο, τυλίγεται γύρω από την οσφύ και η άκρη του πέφτει πάνω από τον αριστε
ρό αγκώνα προς τα κάτω. Στις τρεις παραπάνω αττικές ληκύθους συναντούμε επίσης τη γνώριμη από τον Ζ. 
του Άργου έκκεντρη τραχηλιά, το άνοιγμα στην περιοχή του δεξιού βραχίονα από την πόρπωση του χιτώ
να, το μικρό τμήμα του που κρέμεται κάτω από τη δεξιά μασχάλη με τοξωτό το κάτω περίγραμμά του, την 
καμπύλη κάτω παρυφή του με την πλατιά πινελιά που χωρίζει τα δύο πόδια μεταξύ τους, καθώς και το φού
σκωμα της κάτω άκρης του στις μορφές που βρίσκονται σε κίνηση400. Στις ίδιες αυτές ληκύθους παρατηρεί- 
ται επίσης η μικρή προεξοχή που σχηματίζει το ιμάτιο πάνω από τον αριστερό ώμο401, η λεπτή και μυτερή 
ακρούλα του τμήματος του ιματίου που πέφτει πάνω από το αριστερό χέρι, καθώς και οι δύο πτυχές στο τμή
μα του που τυλίγεται γύρω από την οσφύ402. Ακόμη και ο τρόπος απόδοσης του κάτω μέρους του ιματίου, με 
τις λίγες πτυχές στο τμήμα που αντιστοιχεί στο δεξί πόδι και τη συστάδα των πτυχών που ανοίγουν ακτινω
τά προς τα κάτω στο τμήμα που αντιστοιχεί στο αριστερό σκέλος, και μάλιστα με το πολύ χαρακτηριστικό 
γραμμίδιο που τέμνει τις εξωτερικές πτυχές στο κάτω μέρος της συστάδας αυτής, απαντά σχεδόν απαράλ- 
λαχτος στα έργα του Ζ. του Άργου403. Έ να ακόμη κοινό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι η απο
διδόμενη με δύο ημικυκλικές γραμμές παρυφή του ιματίου. Μάλιστα στις τρεις αττικές ληκύθους, όπως και 
στα περισσότερα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που θα αναφερθούν στη συνέχεια404, οι δύο 
αυτές ημικυκλικές γραμμές δεν ενώνονται, αλλά η αριστερή εισέρχεται μέσα στο τόξο της δεξιάς με ένα 
μικρό κάθετο γραμμίδιο, όπως ακριβώς συμβαίνει στο πρωιμότερο αγγείο του Ζ. του Άργου, στο σκύφο του 
Palermo, Museo Archeologico Regionale N.1.2088 (αρ. κατ. 4 [Π ίν. 17 και 53α]). Το χαρακτηριστικό «στρά
βωμα» του δεξιού άκρου ποδιού405 της Νίκης στη λήκυθο της Ελευσίνας (Π ίν. 63α) και της γυναικείας μορ

396 ARV1 719,3. Από τη Βελανιδέζα.
391ARV2 119,11. Add2 282.
398 Μυλωνάς 1975, Α , 264 αρ. Ζ17-417, πίν. 3156, 316β.
399 Πρβλ. π.χ. το σκΰφο στο ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29]), αλλά και εκείνους στην Καρλσροΰη, Badisches Landesmuseum 

Β 157 (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21]) και στο ΕΑΜ 25656 (αρ. κατ. 12 [Πίν. 25]), όπου μάλιστα οι μορφές κρατούν φιάλη στο δεξί και κά
νουν ή φιάλη στο αριστερό συντετμημένο χέρι, όπως στα παραπάνω αττικά παραδείγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση αυτή, 
με το αριστερό χέρι απλωμένο και το αριστερό προοπτικά συντετμημένο, είναι πολύ αγαπητή και στον ίδιο τον Ζ. του Αισχίνη, βλ. 
ενδεικτικά τις ερυθρόμορφες ληκύθους στο Μουσείο Ερμιτάζ 872 (A RV 2 710,39), στο Πανεπιστήμιο Harvard, Α.Μ. Säckler 
Museum 1925.30.36 (ARV2 711,60), στο Schwerin, Staatliches Museum 709 (ARV1 710,30 ' Add2 281), στο Μουσείο της αθηναϊκής 
Αγοράς Ρ 10324 (ARV2 712,92· C.G. Boulter, Graves in Lenormant Street, Athens, Hesperia 32 (1963), 119 αρ. B7, πίν. 37), καθώς 
και μία λήκυθο από τις ανασκαφές του Γ. Παπαβασιλείου στην Ερέτρια, πιθανώς στο ΕΑΜ (Παπαβασιλείου 1910, 84, πίν. 
ΙΣΤ.10).

400 Πρβλ. τα ενδύματα των γυναικείων μορφών του Ζ. του Άργου που απεικονίζονται με το σώμα κατά μέτωπο, βλ. π.χ. Πίν. 53α-γ.
401 Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται επίσης σε ορισμένες γυναικείες μορφές του ίδιου του Ζ. του Αισχίνη, δεν είναι όμως τόσο 

έντονο, βλ. π.χ. τη λήκυθο στο Μουσείο του Κεραμεικού 995 (Kerameikos VII,2, 72, τάφος 256 αρ. 7, πίν. 45,1.5-7), καθώς και αυτές 
στο ΕΑΜ (;) από την Ερέτρια, στο Πανεπιστήμιο Harvard, Α.Μ. Säckler Museum 1925.30.36, στο Schwerin, Staatliches Museum 
709 και στο Μουσείο της αθηναϊκής Αγοράς Ρ 10324 (βλ. υποσημ. 399).

402 Βλ. υποσημ. 400.
403 Ό.π.
404 Δηλαδή στις ληκύθους του Βερολίνου, Staatliche Museen F 2214, της Συλλογής Λεμπέση, του Εθνικού Μουσείου της Βαρ

σοβίας 198058, του Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχάγης 1939, του ΕΑΜ 26736, του Μουσείου του Stavanger “4308” και του Μου
σείου του Μαραθώνα 2107. Για τις ληκύθους αυτές βλ. σ. 88 κ.ε.

4(b Πρόκειται για την αφύσικη στροφή του ποδιού προκειμένου να αποδώσει την κίνηση προς τα δεξιά μιας μετωπικά αποδο
σμένης μορφής.

87



φής στη λήκυθο ΕΑΜ 1625 (Πίν. 62α), καθώς οι μορφές αυτές προχωρούν προς τα δεξιά, ξαναβρίσκεται 
στην Ωρείθυια του Ζ. του Άργου στο σκυφο ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9 [Π ίν. 22]), ενώ η απόδοση των φτερών 
της Νίκης του αγγείου της Ελευσίνας θυμίζει έντονα αυτήν των φτερωτών μορφών του Βοιωτου αγγειο- 
γράφου406. Ακόμη και ο βιαστικός, πρόχειρος και ανομοιόμορφος τρόπος τοποθέτησης του γανώματος στις 
αττικές αυτές ληκύθους, όπως και στις υπόλοιπες που πρόκειται να πραγματευθούμε, έγινε πάγια τεχνική 
διακόσμησης των αγγείων του Ζ. του Άργου.

Η ψηλόλιγνη γυναικεία μορφή στη λήκυθο του Βερολίνου, Staatliche Museen F 2214407 (Πίν. 63β) πρέ
πει να θεωρηθεί συγγενική με τις προηγούμενες. Εκτός από τις προαναφερθείσες στυλιστικές και τεχνι
κές ομοιότητες με τον Ζ. του Άργου, εδώ απαντούν δύο ακόμη: η σειρά των στιγμών ανάμεσα στις πτυχές 
στο κάτω μέρος του χιτώνα408 και οι συνοδευτικές πλατιές μελανές πινελιές εσωτερικά της καθεμιάς από 
τις ημικυκλικές γραμμές που αποδίδουν την κατώτερη παρυφή του ιματίου. Μάλιστα πάνω από την αρι
στερή πλατιά πινελιά σχεδιάζεται μία ακόμη, όπως στους σκύφους του Ζ. του Άργου στο Palermo (αρ. 
κατ. 4 [Πίν. 17 και 53α]) και στην Καρλσρούη (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21 και 53γ]).

Από τις τέσσερις αττικές ληκύθους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μόνο η λήκυθος της Ελευσίνας μπορεί 
να χρονολογηθεί με ασφάλεια409, καθώς προέρχεται από την πώρινη σαρκοφάγο Ζ17 του Αυτικού 
Νεκροταφείου, που περιείχε δύο ταφές, μία του τέλους του β' τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και μία του 430 
π.Χ. περίπου. Η λήκυθος πιθανότατα ανήκει στην πρώτη ταφή.

Στη Νίκη της ληκύθου της Συλλογής Νικολάου και Ιωάννας Αεμπέση410 (Πίν. 64) συναντούμε εκείνα 
τα στυλιστικά χαρακτηριστικά των σε κατατομή απεικονισμένων μορφών που φορούν χιτώνα και ιμάτιο, 
τα οποία γνωρίσαμε από τον Ζ. του Άργου. Η στάση με τα δύο χέρια απλωμένα μπροστά, το αριστερό 
μάλιστα αποδοσμένο σε προοπτική σύντμηση, αμέσως ανακαλεί στη μνήμη τις σε κατατομή μορφές του 
σκύφου της Καρλσρούης (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21]) και, λιγότερο, αυτές του σκύφου του Palermo (αρ. κατ. 4 
[Πίν. 17]) που κρατούν στεφάνι411. Χαρακτηριστικά είναι ακόμη τα ανοίγματα από την πόρπωση του 
χιτώνα στην περιοχή του ώμου και του βραχίονα, η μυτερή άκρη του τμήματος του ιματίου που πέφτει πίσω 
από την πλάτη, αλλά και ο ίδιος ο τρόπος της απόδοσης του κάτω μέρους του ιματίου: οι αραιές και λίγες 
πτυχές στο τμήμα που αντιστοιχεί στο δεξί πόδι, η συστάδα των πτυχών που ανοίγουν ακτινωτά προς τα 
κάτω στο τμήμα που αντιστοιχεί στο αριστερό σκέλος, το γραμμίδιο που τέμνει οριζοντίως τις εξωτερικές 
πτυχές στο κάτω μέρος της συστάδας αυτής, αλλά και η κατώτερη παρυφή του ιματίου που αποδίδεται με 
τις δύο ημικυκλικές γραμμές412, αποτελούν διακριτικά στυλιστικά γνωρίσματα και του Ζ. του Άργου413.

406 Πρβλ. π.χ. Πίν. 55δ-ε.
407 ARV2 719,4. Από την Αθήνα.
408 Πρβλ. το χιτώνα της Ωρείθυιας στο σκυφο ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9 [Πίν. 22]) και τους χιτώνες των γυναικείων μορφών της 

πυξίδας του Torino (αρ. κατ. 21 [Πίν. 32]).
409 Ανασκαφικά δεδομένα είναι γνωστά και για τη λήκυθο ΕΑΜ 1625. Ωστόσο το αγγείο αυτό δεν μπορεί να χρονολογηθεί με 

ακρίβεια, αφού ο τύμβος της Βελανιδέζας από όπου προέρχεται «φαίνεται ότι εχρησίμευεν ως κοινός ή ως οικογενειακός τάφος 
επί πολλάς εκατονταετηρίδας» και «παρέχει όψιν όλης, ούτως ειπείν, νεκροπόλεως». Για τον τύμβο της Βελανιδέζας βλ. ΑΔ  5 
(1889), 122 αρ. 2 και 153 αρ. 2. Τα ευρήματα περιγράφονται στοΑΑ  6 (1890), 5-10 αρ. 1-29.

410 Αρ. κατ. Συλλογής 17. Προέρχεται από την περιοχή του Ααυρίου. Ύψ. 0,181, διάμ. στομίου 0,038, διάμ. βάσ. 0,04 μ. Συ
γκολλημένη από δύο κομμάτια. Επιφάνεια τεφρή (καμένη). Στο πάνω μέρος του ιόμου σχηματοποιημένο γλωσσωτό κόσμημα, ενώ 
πιο κάτω ακτινωτό. Γάνωμα στιλπνό, ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου.

411 Αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση αυτή, και μάλιστα με τα χέρια να κρατούν στεφάνι, απαντά και σε αγγεία του ίδιου του Ζ. 
του Αισχίνη, βλ. π.χ. τις ληκύθους στην Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικού 995 (βλ. υποσημ. 401), στο Madison, Chazen Museum of Art 
1978.1178 (ARV2 709,2- Add2 28T P.C. Powell, Ancient Etruscan and Greek Vases in the Elvehjem Museum o f Art, Madison 2000, 59 
αρ. 38) και στο Altenburg, Lindenau-Museum 302 (ARV2 709,13).

412 Η αριστερή μάλιστα από τις δύο αυτές ημικυκλικές γραμμές εισέρχεται στο τόξο της δεξιάς με μικρό κάθετο γραμμίδιο, 
όπως στα περισσότερα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, καθώς και στον πρώι
μο σκύφο του Ζ. του Άργου στο Palermo (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 53δ]). Το στοιχείο αυτό δεν απαντά στις λευκές ληκύθους της 
Ομάδας των Αθηνών 2025, στις οποίες θα αναφερθούμε πιο κάτω.

413 Πρβλ. π.χ. Πίν. 53δ-ε.



Παρόμοια είναι επίσης και η απόδοση των φτερών, και μάλιστα με την οριζόντια γραμμή που διακόπτει 
το πτέρωμα414. Τέλος, ο σχηματισμός του περιγράμματος της πλάτης της Νίκης της ληκύθου Λεμπέση με 
τις δυο συνεχόμενες κατακόρυφες καμπύλες γραμμές απαντά στο πρωιμότερο αγγείο του Ζ. του Άργου, 
στο σκύφο του Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 53δ])415.

Στο ίδιο εργαστήριο με τους παραπάνω αγγειογράφους πρέπει να θήτευσε και ο λεγόμενος Ζ. της 
Βαρσοβίας 198057416. Ο νέος άνδρας που σπεύδει αιωρούμενος στην επώνυμη λήκυθο του αγγειογρά- 
φου417 (Πίν. 65α), με τη χλαμύδα και το ριγμένο στην πλάτη πέτασο418, θυμίζει έντονα τον Ερμή που 
φονεύει τον Άργο στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31 και 55γ]), που έχει κι αυτός το 
απλωμένο χέρι του τυλιγμένο ολόκληρο μέσα στη χλαμύδα419. Εξάλλου, στη μετωπικά αποδοσμένη γυναι
κεία μορφή της ληκύθου στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας 198058420 (Πίν. 65β) απαντούν όλα τα 
χαρακτηριστικά στυλιστικά στοιχεία που ήδη εντοπίστηκαν στις προαναφερθείσες ληκύθους της τεχνο
τροπίας του Ζ. του Αισχίνη και είναι κοινά με τον Ζ. του Άργου421, και επιπλέον το τριγωνικό περίπου 
σχήμα της κόμης με τη χαρακτηριστική «φαβορίτα» που συναντήσαμε στις περισσότερες γυναικείες μορ
φές του τελευταίου422. Έ να  ακόμη στοιχείο που ενισχύει τη συγγένεια των δύο καλλιτεχνών είναι ότι οι 
δύο από τις τρεις γραμμές που ορίζουν τις πτυχές στο τμήμα του ιματίου που τυλίγεται γύρω από την οσφύ 
στη μορφή που απεικονίζεται στη λήκυθο της Βαρσοβίας, αποτελούνται η καθεμία από δύο μικρότερες 
καμπύλες που συναντιόνται, παραπέμποντας τόσο στη μετωπική γυναικεία μορφή στο σκύφο του Paler
mo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17 και 53α]) όσο και στη Μαινάδα στο 
σκύφο ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29]) και τη ραβδοφόρο μορφή στο σκύφο της Καρλσρούης, Badi
sches Landesmuseum Β 157 (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21 και 53γ]).

Τις ίδιες πολύ χαρακτηριστικές ομοιότητες με τα αγγεία του Ζ. του Άργου παρουσιάζουν και ορισμέ
να άλλα, που και αυτά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να θεωρηθούν έργα του Ζ. της Βαρσοβίας 198057. 
Πρόκειται για τη λήκυθο της Κοπεγχάγης, Nationalmuseet 1939423 (Πίν. 66α), τη λήκυθο της Καρλσρούης,

414 Πρβλ. π.χ. Πίν. 55δ-ε.
415 Τον ίδιο τρόπο απόδοσης του περιγράμματος της πλάτης θα ξανασυναντήσουμε στη λήκυθο του Εθνικού Μουσείου της 

Κοπεγχάγης 1939 (βλ. σ. 90 και Πίν. 66α).
416 Ο ίδιος o Beazley μάλιστα (Para 410) παρέβαλε μια λήκυθο της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη με τη λήκυθο στο Εθνικό 

Μουσείο της Βαρσοβίας 198058 του αγγειογράφου αυτού. Για τον Ζ. της Βαρσοβίας 198057 βλ. Para 462.
417 Para 462,1.
418 Η χλαμύδα και ο ριγμένος στην πλάτη πέτασος του νέου της ληκύθου της Βαρσοβίας θυμίζουν τα αντίστοιχα των εφήβων 

που απεικονίζονται στην A  όψη του σκύψου του Palermo, Museo Archeologico Regionale N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17]) και στην 
A  όψη του κανθάρου ΕΑΜ 1374 (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39]) του Ζ. του Άργου. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι χλαμύδα και πέτασος 
είναι το σύνηθες ένδυμα και των ανδρικών μορφών του Ζ. του Αισχίνη, βλ. π.χ. ARV2 713,136-143' 714,150-153' 716,214-215' Para 
409- Add2 282.

419 Το ένδυμα και η στάση αυτή του Ερμή, με το τυλιγμένο μέσα στη χλαμύδα αριστερό χέρι εν είδει ασπίδας και το ξίφος στο δεξί, 
απαντά και σε έργα του Ζ. του Τύμβου, ενός αγγειογράφου στενά σχετιζόμενου με τον Ζ. του Αισχίνη και πιθανότατα μέλους του ίδιου 
με αυτόν εργαστηρίου (για τη σύνδεση των δύο αγγειογράφων βλ. ARV2 753' Kurtz, A WL 82-83' Σταμπολίδης - Παρλαμά 2003, 251 
[Καββαδίας]). Πρβλ. π.χ. τις ληκύθους του Ζ. του Τύμβου στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 06.1021.127 (ARV2 757,90), 
στο ΕΑΜ 1859 (ARV2 758,92), στην Αρχαιολογική Συλλογή του Πανεπιστημίου του Königsberg (κάποτε) 88 (ARV2 757,91), καθώς και 
τη λήκυθο της τεχνοτροπίας του στην Bologna, Museo Cívico Archeologico Pa 1159 (ARV2 760,38 (PU 356)'Add2 286' LIMC  V (1990), 
λ. Kadmos /, αρ. 14 [Tiverios] με τη νεότερη βιβλιογραφία). Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ανδρική μορφή (ο Κάδμος;) που απει
κονίζεται στην τελευταία αυτή λήκυθο, θυμίζει πολύ τον νέο στη λήκυθο του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65α).

420 Para 462,2.
421 Βλ. σ. 87-88 και πρβλ. π.χ. Πίν. 53α-γ.
422 Πρβλ. π.χ. Πίν. 47ε και 49ε.
423 ARV2 721,2 (ο αναφερόμενος αρ. ευρ. 1989 είναι λανθασμένος). O Beazley την κατέταξε στα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του 

Αισχίνη. Η απόδοση όμως του ματιού και του προφίλ της Νίκης στο αγγείο αυτό μπορούν να παραβληθούν με αυτά του νέου στη λήκυ
θο της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65α). Εξάλλου, η χρήση του αραιωμένου γανώματος για την απόδοση των πτυχών του χιτώνα και το 
άβαφο τριγωνικό τμήμα του ιματίου που διακόπτει τις πτυχές του χιτώνα πάνω από τα άκρα πόδια και του οποίου η καμπύλη άνω πλευ
ρά συμπίπτει με μία από τις παρυφές του ιματίου, ξαναβρίσκονται στη γυναικεία μορφή της ληκύθου της Βαρσοβίας 198058 (Πίν. 65β).
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Badisches Landesmuseum B 50424 (Πίν. 66ß) -  την οποία μάλιστα o Beazley είχε αποδώσει στον ίδιο 
αγγειογράφο με αυτόν που διακόσμησε τη λήκυθο της Κοπεγχάγης425 -  τη λήκυθο ΕΑΜ 2Ó73 6426 (Πίν. 
67α-β), ενώ πολύ κοντά στον Ζ. της Βαρσοβίας 198057 θα πρέπει πιθανώς να τοποθετηθεί και η λήκυθος 
στο Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 169427.

Η Νίκη της ληκύθου της Κοπεγχάγης 1939 (Πίν. 66α), σε κατατομή αποδοσμένη, παρουσιάζει κοινά 
στυλιστικά στοιχεία με τις μορφές του Ζ. του Άργου, τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί στην πραγμάτευση 
της ληκυθου της Συλλογής Λεμπέση428, και επιπλέον το τριγωνικό σχήμα των μαλλιών που χαρακτηρίζει 
τις περισσότερες γυναικείες μορφές του αγγειογράφου αυτού429. Η λήκυθος της Καρλσρουης, Badisches 
Landesmuseum Β 50 (Πίν. 66β), που παριστάνει νεαρή ανδρική μορφή σε διασκελισμό προς τα δεξιά με 
το αριστερό χέρι, ολόκληρο τυλιγμένο μέσα στη χλαμύδα, απλωμένο μπροστά430 και το δεξί υψωμένο 
πίσω από το κεφάλι κρατώντας πέτρα (;), ανακαλεί στη μνήμη τόσο τον Ερμή στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 
1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31]) όσο και την ανδρική μορφή στο θραύσμα του κανθάρου στο Marburg A 1645 
(αρ. κατ. 32 [Πίν. 43γ]) του Ζ. του Άργου. Στη λήκυθο ΕΑΜ 26736431 (Πίν. 67α-β) ξαναβρίσκουμε την 
παρόμοια απόδοση των φτερών432, το σχήμα της κόμης με τη γνωστή «φαβορίτα»433, αλλά και τον πολύ 
χαρακτηριστικό τρόπο διακόσμησης του κάτω τμήματος του ιματίου των γυναικείων μορφών434, όπως τα 
γνωρίζουμε από τον Ζ. του Άργου.

m ARV 2 721,1. Τόσο η θεματική συγγένεια του αγγείου αυτού με τη λήκυθο της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65α) όσο και ο τρό
πος απόδοσης του προφίλ, της χλαμύδας και των κρηπίδων της απεικονιζόμενης ανδρικής μορφής, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία 
για το ότι πρόκειται για άλλο ένα αγγείο του Ζ. της Βαρσοβίας 198057.

425 Para 410. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω τη λήκυθο από το Δαφνί που βρισκόταν κάποτε στο ΕΑΜ, Β.Κ. 1995, την οποία ο 
Beazley, ό.π., αποδίδει στον ίδιο αγγειογράφο.

426 Άγνωστη προέλευση. Ύψ. 0,16, διάμ. χείλ. 0,034, διάμ. βάσ. 0,039 μ. Γάνωμα ανομοιόμορφα απλωμένο στην επιφάνεια του 
αγγείου, καστανό κατά τόπους. Παριστάνεται Νίκη που σπεύδει προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Πανομοιό
τυπο είναι το προφίλ της με αυτό της γυναικείας μορφής της ληκύθου της Βαρσοβίας 198058 (Πίν. 65β), η απόδοση του ματιού 
της επαναλαμβάνει αυτήν του ματιού του νέου άνδρα στη λήκυθο της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65α), ενώ η γραμμή του αυχένα της 
αποδίδεται με καστανό αραιωμένο γάνωμα, όπως σε όλες τις μορφές του Ζ. της Βαρσοβίας 198057. Το περίγραμμα και το σχήμα 
της κόμης, τριγωνικό με μυτερή την απόληξη του κρωβύλου, καθώς και το «στραβό» δεξί πόδι που πατά ψηλότερα από τη γραμμή 
του εδάφους, θυμίζουν αυτά των γυναικείων μορφών στις ληκύθους της Βαρσοβίας 198058 (Πίν. 65β) και της Κοπεγχάγης 1939 
(Πίν. 66α). Οι πτυχές του χιτώνα της αποδίδονται με καστανό αραιωμένο γάνωμα, όπως και των άλλων γυναικείων μορφών του 
αγγειογράφου, ενώ στο κάτω μέρος τους διακόπτονται από το χαρακτηριστικό τριγωνικό άβαφο τμήμα του ιματίου, που συναντά- 
ται και στις ληκύθους της Βαρσοβίας (Πίν. 65β) και της Κοπεγχάγης (Πίν. 66α). Αξίζει επίσης να παραβληθεί ο τρόπος απόδοσης 
των φτερών, και μάλιστα του δεξιού με τα οριζόντια αμελή γραμμίδια στο άνω τριγωνικό μέρος, καθώς και το προοπτικά συντε- 
τμημένο αριστερό χέρι που καλύπτεται τελείως από το ιμάτιο, με τα αντίστοιχα της Νίκης της ληκύθου της Κοπεγχάγης (Πίν. 66α).

427 O Beazley (ARV2 1669), ακολουθούμενος από τις J. de la Geniére (CVA Palermo, Coll. Mormino 1, III I, 6, πίν. 5,3) και 
N. Foti (Giudice et al. 1992, 171 αρ. E58 και έγχρ. πίν. VI,6), είχε τοποθετήσει το αγγείο αυτό κοντά στον Ζ. του Τύμβου (“Near 
the Tymbos Painter”). Όμως οι ομοιότητες στο προφίλ και την απόδοση του ματιού της απεικονιζόμενης Νίκης με τα αντίστοιχα 
στη λήκυθο ΕΑΜ 26736 (Πίν. 67α-β), συνηγορούν μάλλον για το συσχετισμό του με τα έργα του Ζ. της Βαρσοβίας 198057, χωρίς 
παρ’ όλα αυτά να αποδεικνύουν την απόδοση σε αυτόν, αφού στο αγγείο απουσιάζουν άλλες χαρακτηριστικές στυλιστικές ιδιαι
τερότητες του αγγειογράφου, όπως π.χ. η απόδοση των πτυχών του χιτώνα με αραιωμένο καστανό γάνωμα.

428 Βλ. ο. 88-89.
429 Πρβλ. π.χ. Πίν. 47ε, 48β-γ και 49γ, ε-στ.
430 Πρβλ. τη λήκυθο του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65α). Για το μοτίβο του τυλιγμένου μέσα στη χλαμύ

δα χεριού βλ. υποσημ. 419.
431 Τόσο η γυναικεία μορφή της ληκύθου της Βαρσοβίας 198058 (Πίν. 65β) όσο και οι Νίκες στα προαναφερθέντα αγγεία του 

Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχάγης 1939 και του ΕΑΜ 26736 (Πίν. 66α και 67α-β), μπορούν να παραβληθούν με τη Νίκη στην 
αρυβαλλοειδή λήκυθο του Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 188 (CVA Palermo, 
Coll. Mormino 1, III I, πίν. 8,13· Giudice et al. 1992, 194 αρ. Ε135 και έγχρ. πίν. VI,2 [Chimirri]), που πρέπει να αποδοθεί σε 
κάποιον αγγειογράφο κοντά στον Ζ. της Βαρσοβίας 198057.

432 Πρβλ. Πίν. 55δ-ε.
433 Πρβλ. π.χ. Πίν. 47ε και 49ε.
434 Πρβλ. Πίν. 53α-γ.
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Στη λήκυθο του Palermo, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 169 πάλι συναντούμε την έκκεντρη 
τραχηλιά, το μικρό τμήμα του χιτώνα που κρέμεται κάτω από τη δεξιά μασχάλη με το τοξωτό κατώτερο 
περίγραμμα, καθώς και τον παρόμοιο με τα αγγεία του Ζ. του Άργου τρόπο απόδοσης του κατώτερου τμή
ματος του ιματίου, όπως έχει ήδη περιγράφει435.

O Beazley παρέβαλε τις ληκύθους του Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχάγης 1939 (Π ίν. 66α) και της 
Καρλσροΰης, Badisches Landesmuseum Β 50436 (Π ίν. 66β) με τη λήκυθο στο Μουσείο του Stavanger 
“4308” της Συλλογής Worsöe437 (Πίν. 67γ). Στη λήκυθο αυτή, εκτός από τις γνωστές ομοιότητες με τις 
αποδοσμένες σε κατατομή γυναικείες μορφές του Ζ. του Άργου που έχουμε ήδη περιγράφει στην πραγ- 
μάτευση της ληκύθου της Συλλογής Λεμπέση438, απαντά ένα νέο στυλιστικό στοιχείο, που δεν είχαμε 
συναντήσει έως τώρα στα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη, αλλά είναι σύνηθες στο έργο του 
Ζ. του Άργου: πρόκειται για την κυματιστή γραμμή στο κάτω μέρος της χειρίδας του δεξιού χεριού439.

Ο τρόπος απόδοσης των πτυχώσεων των ενδυμάτων, τα ανοίγματα στον ώμο και το βραχίονα από την 
πόρπωση του χιτώνα, το μικρό τμήμα του που κρέμεται κάτω από τη μασχάλη και έχει τοξωτό το κατώτε
ρο περίγραμμα, καθώς και το γραμμίδιο που τέμνει τις εξωτερικές πτυχές του ιματίου στο κάτω μέρος της 
συστάδας που αντιστοιχεί στο αριστερό πόδι, ξαναβρίσκονται στη λήκυθο ΕΑΜ 13752440 (Πίν. 68α) και 
-  κάποια από αυτά -  στο θραύσμα στο Μουσείο της Αγοράς Ρ 6504441 (Πίν. 68β), που κατά τον Beazley 
είναι έργα του ίδιου του Ζ. του Αισχίνη. Όμως τόσο τα προαναφερθέντα στυλιστικά στοιχεία, που δεν 
απαντούν στα έργα του442, όσο και η απουσία του τόσο χαρακτηριστικού για τον αγγειογράφο σαρκώ
δους χείλους, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα δύο αγγεία443, που φανερά έχουν διακοσμηθεί από τον ίδιο 
αγγειογράφο, ανήκουν κι αυτά στην ομάδα των ληκύθων της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που περι- 
γράφηκε πιο πάνω.

Δύο από τα οψιμότερα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη, που απεικονίζουν κι αυτά γυναι
κείες μορφές σε κίνηση προς τα δεξιά, με τον κορμό μετωπικά αποδοσμένο, το κεφάλι στραμμένο προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, το δεξί χέρι απλωμένο και το αριστερό προοπτικά συντετμημένο, και που 
παρουσιάζουν τις γνωστές πλέον στυλιστικές ομοιότητες με τον Ζ. του Άργου, είναι η λήκυθος στο Μου

435 Βλ. σ. 87.
436 Βλ. υποσημ. 423 και 424 αντίστοιχα.
437 ARV2 721. Para 410. Βέβαιο είναι πως τόσο η στάση της Νίκης στη λήκυθο του Stavanger, με το δεξί χέρι που προτείνει τη 

φιάλη και το αριστερό που καλύπτεται από το ιμάτιο, όσο και το περίγραμμα της πλάτης με τις δυο κατακόρυφες καμπύλες γραμ
μές (οι οποίες δεν αποδίδονται στο σχέδιο του Πίν. 67γ), θυμίζουν πολύ τη λήκυθο του Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχάγης 1939 
(Πίν. 66α). Η κακή διατήρηση του αγγείου, όμως, και η απουσία του καστανού αραιωμένου γανώματος στην απόδοση της πτυχο- 
λογίας του χιτώνα, μας αποτρέπουν να το αποδώσουμε στον Ζ. της Βαρσοβίας 198057. Εξάλλου, η Νίκη της ληκύθου του Stavan
ger θυμίζει επίσης εκείνη που απεικονίζεται στη λήκυθο της Συλλογής Λεμπέση (Πίν. 64), τόσο ως προς την απόδοση της κόμης 
και της ταινίας που την κοσμεί, όσο και ως προς τις δύο καμπύλες γραμμές που ορίζουν το περίγραμμα της πλάτης και την από
δοση των φτερών.

438 Βλ. σ. 88-89.
439 Πρβλ. π.χ. το σκύφο στο ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29 και 53ε]) και την πυξίδα στο Torino, Museo di Antichità 5778 (αρ. 

κατ. 21 [Πίν. 32]) του Ζ. του Άργου. Το στυλιστικό αυτό στοιχείο απαντά και σε έργα του Ζ. του Τύμβου, βλ. π.χ. τη λήκυθο στο 
Πανεπιστήμιο του Tübingen S./10 1499 (ARV2 754,7· Add2 285) και μία άλλη που βρισκόταν σε αθηναϊκή ιδιωτική συλλογή (ARV2 
754,6). Το τελευταίο αυτό αγγείο δεν ταυτίζεται με τη λήκυθο ΕΑΜ 12903, αντίθετα από ό,τι πιθανολόγησε ο Beazley (Para 414). 
Για τη σχέση του Ζ. του Τύμβου με τον Ζ. του Αισχίνη βλ. υποσημ. 419.

440 ARV2 710,32.
441ARV2 713,128. vigora XXX, 260 αρ. 867, πίν. 88.
442 Τα ίδια στυλιστικά στοιχεία απαντούν επίσης σε μια λήκυθο που κάποτε βρισκόταν στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Βασιλεί

ας (ARV2 712,97), καθώς και στο μετάλλιο της κύλικας στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 3020 (ARV2 718,239' Add2 282). 
Παρ’ όλο που και τα δύο αυτά αγγεία αποδόθηκαν από τον Beazley στον ίδιο τον Ζ. του Αισχίνη, μοιάζει ασφαλέστερο να θεωρη
θούν έργα της τεχνοτροπίας του, που όμως ανήκουν σε διαφορετικό κύκλο αγγειογράφων από αυτόν τον οποίο πραγματευόμαστε.

443 Πρβλ. επίσης ένα θραύσμα κύλικας στις Συρακούσες, Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” 23641, που έχει και αυτό 
αποδοθεί στον Ζ. του Αισχίνη (ARV2 718,246).
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σείο του Μαραθώνα 2107444 (Π ίν. 69α) και ο μικκΰλος λέβητας του Κεραμεικου 3989445 (Π ίν. 69β-δ). Και 
τα δύο αγγεία βάσει των συνευρημάτων τους πρέπει να χρονολογηθούν γύρω στο 430-420 π.Χ. Ιδιαίτε
ρης σημασίας στο μικκύλο λέβητα του Κεραμεικού είναι οι δύο αποδοσμένες με επίθετο λευκό ταινίες 
στα μαλλιά των γυναικείων μορφών, η μία εκ των οποίων είναι μακρύτερη και φθάνει τον ώμο ή και τον 
ξεπερνά, που θυμίζουν τις αντίστοιχες λευκές ταινίες στον κρωβύλο της μετωπικής γυναικείας μορφής 
στη Β' όψη του σκύφου ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29 και 47ε]) του Ζ. του Άργου.

Τέλος, οι Μαινάδες με χιτώνα και πάρδαλιν πάνω σε δύο αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη 
θυμίζουν έντονα τις μορφές στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30 και 54β]) του Ζ. του 
Άργου. Πρόκειται για τις απεικονιζόμενες σε μια λήκυθο που κάποτε βρισκόταν στο εμπόριο αρχαιο
τήτων του Παρισιού446 (Πίν. 68γ) και σε μία άλλη στο Εθνικό Μουσείο της Πράγας 770447: χαρακτηριστι
κή είναι η έκκεντρη τραχηλιά, τα ανοίγματα στην περιοχή του ώμου και του βραχίονα από την πόρπωση 
του χιτώνα, το μικρό τμήμα του που κρέμεται κάτω από τη μασχάλη και έχει τοξωτό το κάτω περίγραμμά 
του, όπως επίσης και η οριζόντια σειρά στιγμών στο ύψος των κνημών και η καμπύλη παρυφή του χιτώνα 
πάνω από τα πόδια. Στις δύο αυτές ληκύθους, εκτός από τις στυλιστικές, απαντούν και πολύ σημαντικές 
εικονογραφικές ομοιότητες με τα έργα του Ζ. του Άργου: και οι δύο απεικονιζόμενες Μαινάδες χορεύ
ουν στην ίδια στάση με αυτήν των ορχουμένων μορφών του αγγειογράφου. Η πρώτη μάλιστα κρατά το 
θύρσο ανάποδα, όπως στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]) και στο σκύφο της Ban
co di Sicilia 187 (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]), ενώ η Μαινάδα στο αγγείο της Πράγας κρατά το ραβδί οριζόντια 
με το αριστερό χέρι, όπως ακριβώς η Μαινάδα πλάι στον Διόνυσο στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. 
κατ. 18 [Πίν. 30]). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη από τις δύο αυτές ληκύθους (Πίν. 68γ) φέρει κάτω 
από την παράσταση ταινία με μαίανδρο, όπως οι λήκυθοι του ΕΑΜ 1625 (Πίν. 62α), του Λονδίνου, Βρε
τανικό Μουσείο 1973.6-4.1 (Πίν. 62β) και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας 6661 (Πίν. 63α).

Πολλά κοινά στοιχεία, τόσο με όλα τα προαναφερθέντα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη 
όσο και με τα αγγεία του Ζ. του Άργου, παρουσιάζουν και οι λευκές λήκυθοι της Ομάδας των Αθηνών 
2025448. Η στάση της μορφής που εικονίζεται σε κατατομή στη λήκυθο ΕΑΜ 1875449 (Πίν. 70β), η οποία 
κρατά ταινία με απλωμένο μπροστά το δεξί χέρι και προοπτικά συντετμημένο το αριστερό, καθώς και 
εκείνη των μετωπικών μορφών στις ληκύθους του ΕΑΜ 178 3450 (Πίν. 70γ) και ΒΣ 20451 (Πίν. 71α), του

444 Βρέθηκε σε τάφο στο Σκόρπιο Ποτάμι του Μαραθώνα, βλ. ΑΔ  33 (1978), Χρονικά, 54, πίν. 17β (Β' Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων).

445 Kerameikos VII,2, 113, τάφος 443 αρ. 12, πίν. 74,6-8. Στο αγγείο αυτό η αντικατάσταση των συνήθων δύο καμπύλων γραμ
μών, οι οποίες στα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που εξετάσαμε σχηματίζουν την κατώτερη παρυφή του ιματίου, 
από μία ενιαία, μπορεί ίσως να ερμηνευθεί από τις μικκύλες διαστάσεις του αγγείου και την κάπως βιαστική απόδοση της παρά
στασης.

446 ARV2 719,15. Ομοιότητες παρουσιάζει η μορφή αυτή με την απεικονιζόμενη σε μια λευκή λήκυθο της Ομάδας των Αθηνών 
2025 (γιατην ομάδα αυτή βλ. αμέσως πιο κάτω) στην Bologna, Museo Cívico Archeologico G 116 (ARV2 723,7, εδώ Πίν. 74β), ειδι
κά στον τρόπο απόδοσης, το δέσιμο και την απόληξη της παρδάλεως. Πρβλ. επίσης τη Μαινάδα στην ερυθρόμορφη λήκυθο στο 
Μουσείο Κανελλοπούλου Δ 291 της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη (Amandry 1971, 610 αρ. 9, εικ. 13).

447 ARV2 719,15ter και 1668.
448 Για τις ληκύθους της Ομάδας των Αθηνών 2025 βλ. ARV2 722-723’ Add2 282’ Felten 1976, 79 αρ. 6 και 7, πίν. 25- Athusaki 

1970, 45-47, πίν. 18’ Kerameikos VII,2, 136, τάφος 525 αρ. 1, πίν. 91,2.7. Για τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής, που o Beazley 
τοποθέτησε “between the Tymbos Painter and the Aischines Painter”, βλ. Athusaki 1970, 46-47. Πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι 
παρ’ όλο που η τεχνική διακόσμησης των λευκών ληκύθων της Ομάδας με το καστανό αραιωμένο γάνωμα προέρχεται από το εργα
στήριο του Ζ. του Τύμβου, υπάρχουν εντονότατες στυλιστικές ομοιότητες με τα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που 
εξετάσαμε, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί και η εντυπωσιακή ομοιότητα του προσώπου της νεα
ρής ανδρικής μορφής στο θραύσμα από τον Κεραμεικό 4143 (Πίν. 70α) της Ομάδας των Αθηνών 2025 (Felten 1976, 79 αρ. 6, πίν. 
25) με αυτό του νέου στο επώνυμο αγγείο του Ζ. της Βαρσοβίας 198057 (βλ. υποσημ. 417, Πίν. 65α).

449 ARV2 722,2. Add2 282.
450 ARV2 722,3.
451 ARV2 723,6. Add2 282. To αγγείο ανήκει στη Συλλογή Βλαστού-Σερπιέρη.
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Μουσείου του Κεραμεικού 1125452 (Πίν. 71β) και της Βασιλείας, Antikenmuseum Zü 344453 (Πίν. 72α), 
με το δεξί χέρι απλωμένο και το αριστερό σε προοπτική σύντμηση, μας έχουν ήδη απασχολήσει4'’4. Ο 
χιτώνας και το ιμάτιο των μορφών αυτών φοριούνται κατά τον ίδιο τρόπο και παρουσιάζουν τις γνωστές 
στυλιστικές ιδιομορφίες που γνωρίζουμε από τα προαναφερθέντα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του 
Αισχίνη455 και από το έργο του Ζ. του Αργού456: τα ανοίγματα από την πόρπωση του χιτώνα στον ώμο και 
το βραχίονα, το τμήμα του που κρέμεται κάτω από τη δεξιά μασχάλη με το τοξωτό κατώτερο περίγραμ
μα, αλλά και τις στιγμές ανάμεσα στις πτυχές στο κάτω μέρος του. Ακόμη, τις λίγες και αραιές πτυχές στο 
τμήμα του ιματίου που αντιστοιχεί στο δεξί πόδι και τη συστάδα των πυκνότερων πτυχών που ανοίγουν 
ακτινωτά προς τα κάτω στο τμήμα που αντιστοιχεί στο αριστερό σκέλος, καθώς και το γραμμίδιο που 
τέμνει οριζοντίως τις εξωτερικές πτυχές στο κάτω μέρος της συστάδας αυτής. Διδακτική είναι επίσης η 
σύγκριση του τρόπου απόδοσης των φτερών της Νίκης της επώνυμης ληκύθου της Ομάδας457 (Πίν. 72β), 
με τον αντίστοιχο στις μορφές τόσο του Ζ. του Αργού458 όσο και των αγγείων της τεχνοτροπίας του Ζ. του 
Αισχίνη459 που πραγματευτήκαμε.

Η μόνη λήκυθος της Ομάδας των Αθηνών 2025 που μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια είναι αυτή του 
Μουσείου του Κεραμεικού 1125460 (Πίν. 71β). Παρ’ όλο που στη δημοσίευσή της έχει τοποθετηθεί γύρω 
στο 460 π.Χ., η εύρεση μαζί με αυτήν και μιας μελανόγραφης ληκύθου λευκού βάθους του εργαστηρίου του 
Ζ. της Μέγαιρας461 μας επιτρέπει ίσως να κατεβάσουμε τη χρονολόγησή της έως και τα μέσα του αιώνα462.

Σε μια άλλη λευκή λήκυθο της Ομάδας των Αθηνών 2025 στο Μουσείο του Κεραμεικού 3830463 (Πίν. 
73α), εκτός από τα γνωστά ανοίγματα από την πόρπωση του χιτώνα στον ώμο και το βραχίονα και τη σει
ρά στιγμών στο κάτω μέρος του χιτώνα, απαντά ένας νέος στυλιστικός συνδετικός κρίκος με τον Ζ. του 
Αργού. Πρόκειται για τον τρόπο απόδοσης του κλισμού, με το χαρακτηριστικό άνω μέρος του μπροστι
νού του ποδιού που εικονίζεται σαν ένα ξεχωριστό ανεστραμμένο τρίγωνο με μικρό κύκλο εσωτερικά464. 
Η λήκυθος αυτή έχει χρονολογηθεί από την Athusaki στο 440 π.Χ. ή και λίγο νωρίτερα.

Έ να  αγγείο που αποδόθηκε από τον Beazley στον Ζ. του Τύμβου, πρέπει στην πραγματικότητα να ανή
κει στην Ομάδα των Αθηνών 2025: πρόκειται για τη λήκυθο στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 2248465 
(Πίν. 73β), όπου απεικονίζεται η Τρις με χιτωνίσκο. Και στο αγγείο αυτό απαντά, εκτός από τη χαρα

452 Kerameikos VII,2, 136, τάφος 525 αρ. 1, πίν. 91,2.7.
453 Η λήκυθος αυτή πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθεί στην Ομάδα των Αθηνών 2025, αφού παρουσιάζει εντονότερες ομοιότητες 

με αυτήν, όπως έχει ήδη επισημανθεί (V. Slehoferova, CVA Basel 3, 73-74, πίν. 46,5-6, 48,2 και 54,3), παρά με τα έργα του Ζ. του 
Τύμβου, στον οποίο την είχε αρχικά αποδώσει ο Beazley (ART2 755,37bis).

454 Βλ. σ. 88 και 87-88 αντίστοιχα.
455 Στα αγγεία της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη ανήκουν, όπως φάνηκε πιο πάνω, και αυτά του Ζ. της Βαρσοβίας 198057.
456 Πρβλ. Πίν. 53.
451ARV1 122,1. Add2 282.
458 Πρβλ. Πίν. 55δ-ε.
459 Πρβλ. Πίν. 63α, 64, 66α, 67α-γ και 69γ.
460 Βλ. υποσημ. 452.
461 Kerameikos VII,2, 136, τάφος 525 αρ. 2, πίν. 91,2.
462 Για τις μελανόγραφες ληκύθους του εργαστηρίου του Ζ. της Μέγαιρας βλ. Kurtz 1975, 153-155. Για τη διακόσμηση της ληκύ

θου αυτής πρβλ. π.χ. τη μελανόγραφη λήκυθο λευκού βάθους από τον Κέραμέικό χωρίς αρ. ευρ. {Kerameikos VII,2, 72, τάφος 257 
αρ. 1, πίν. 43,2).

463 Athusaki 1970, 45 αρ. 3830, πίν. 18.
464 Πρβλ. την απόδοση του κλισμού στους κανθάρους του Mainz (αρ. κατ. 25 [Πίν. 36α και 37]) και του ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 

[Πίν. 36β και 38]) του Ζ. του Αργού.
465 ART2 756,62. Τόσο το προφίλ όσο και τα «αγκαθάκια» στον κρωβύλο της θεάς και η μορφή του διαδήματος στα μαλλιά της, 

που μπορούν να παραβληθούν με τα αντίστοιχα στη λήκυθο ΕΑΜ 2025 (βλ. υποσημ. 457, Πίν. 72β), επιτρέπουν, κατά την άποψή 
μου, την απόδοση του αγγείου στην Ομάδα των Αθηνών 2025. Ένα επιπλέον στοιχείο σύνδεσης είναι η κυματιστή κάτω παρυφή 
του χιτωνίσκου της Τριδας, που θυμίζει τις παρυφές του χιτώνα και της χειρίδας της γυναικείας μορφής της ληκύθου ΕΑΜ 1783 (βλ. 
υποσημ. 450, Πίν. 70γ), αλλά και την παρυφή του χιτώνα της Νίκης στην επώνυμη λήκυθο της Ομάδας (βλ. υποσημ. 457, Πίν. 72β).
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κτηριστική απόδοση των φτερών, το άνοιγμα από την πόρπωση του χιτώνα στο βραχίονα, καθώς και η 
κυματιστή κατώτερη παρυφή του ενδύματος, όπως τα έχουμε γνωρίσει από τις παρόμοια ενδεδυμένες 
μορφές του Ζ. του Άργου466. Μία ακόμη λήκυθος που έχει αποδοθεί στον Ζ. του Τύμβου, αυτή στο ΕΑΜ 
1781467 (Π ίν. 74α), μοιάζει επίσης να σχετίζεται στυλιστικά περισσότερο με την Ομάδα των Αθηνών 
2025468, ενώ θυμίζει ταυτόχρονα και τον Ζ. του Άργου.

Τέλος, γνωστά από τον Ζ. του Άργου469, αλλά και από τις ληκύθους στο Παρίσι και την Πράγα της 
τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη που αναφέρθηκαν πιο πάνω470, είναι η στάση και το ένδυμα της Μαι
νάδας που χορεύει με απλωμένα χέρια σε μία ακόμη λήκυθο της Ομάδας των Αθηνών 2025 που βρίσκε
ται στην Bologna, Museo Cívico Archeologico G 116471 (Πίν. 74β). Η μορφή φορά χιτώνα με πάρδαλιν, 
και μάλιστα ανάμεσα στις πτυχές στο κάτω μέρος του χιτώνα της παρατηρείται επίσης η γνωστή οριζό
ντια σειρά στιγμών.

Ό λα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο Ζ. του Άργου προέρχεται από την 
ομάδα των αγγειογράφων που δούλευαν στο εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη ή σχετίζονταν με αυτό. Παρ’ 
όλο που δεν έχουν βρεθεί αγγεία του κατασκευασμένα με αττικό πηλό, στο έργο του μαρτυρείται η βαθιά 
ριζωμένη γνώση των εικονογραφικών τύπων και των τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών της ομάδας από 
την οποία προήλθε, δημιουργώντας έτσι τη βεβαιότητα ότι ήταν κι αυτός Αθηναίος κι όχι κάποιος Βοιω- 
τός που ήρθε για να μαθητεύσει σε ένα από τα αττικά κεραμικά εργαστήρια. Η εποχή της μετοίκησής του 
στη Βοιωτία πρέπει να συμπίπτει με τα τελευταία χρόνια της αθηναϊκής κυριαρχίας στην περιοχή472. 
Εξάλλου, οι εξαγωγές στη Βοιωτία αγγείων του εργαστηρίου του Ζ. του Αισχίνη και άλλων αγγειογρά
φων σχετιζόμενων με το εργαστήριο του Ζ. της Μέγαιρας473, δείχνουν ότι τα προϊόντα των εργαστηρίων 
αυτών ήταν γνωστά και εμπορεύσιμα στην περιοχή. Έτσι, είναι φυσικό ένας γαλουχημένος μέσα στα 
εργαστήρια αυτά αγγειογράφος, αναζητώντας καλύτερη τύχη, να επιλέξει τη γειτονική Βοιωτία ως τόπο 
εγκατάστασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Η μετοίκηση Αθηναίων αγγειογράφων στη Βοιωτία είναι γνωστή και στο παρελθόν. Η ιστορία της κε
ραμικής τέχνης της περιοχής προσφέρει αρκετά παράλληλα: ο Ζ. της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Ρ.)474 
θεωρείται ο κύριος υπεύθυνος για την εισαγωγή του μελανόμορφου ρυθμού από την Αττική στη Βοιωτία 
στον πρώιμο 6ο αι. π.Χ. Το δρόμο του ακολούθησαν κι άλλοι, ο Ζ. του Ιππαλεκτρυόνος475, ο Ζ. του Λού
βρου ΜΝΒ 626476, και, στο β' μισό του αιώνα, ο Ζ. της Καμήλας, μαθητής του Λυδού477. Εξάλλου, κατά τα

466 Πρβλ. π.χ. τον Φινέα και την Άρπυια που απεικονίζονται στο σκΰφο που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Mu
seen V.I. 3413 (αρ. κατ. 13 [Πίν. 26]) και τον Βορεα του σκύφου ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9 [Πίν. 22]), που ψοροΰν χιτωνίσκο.

467 ARV2 755,38. Από την Αθήνα (σύμφωνα με το ευρετήριο του ΕΑΜ «ηγοράσθη παρά Πολυχρονοπούλου» στις 19 Ιουνίου 
1868). Ύψ. 0,19 μ.

468 Πρβλ. ιδιαίτερα τις ληκύθους στο ΕΑΜ 1783 (βλ. υποσημ. 450, Πίν. 70γ) και στη Βασιλεία, Antikenmuseum Zü 344 (βλ. 
υποσημ. 453, Πίν. 72α).

469 Πρβλ. τις Μαινάδες του καβειρικού σκύφου ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30 και 54β]).
470 Βλ. σ. 92 και Πίν. 68γ.
471ARV2 723,7 (PU 355).
472 Για την περίοδο της αθηναϊκής κυριαρχίας στη Βοιωτία, που ξεκινά από τη μάχη στα Οινόφυτα το 458 π.Χ. και τελειώνει 

με τη μάχη της Κορώνειας το 446 π.Χ., βλ. Buck 1979, 144 κ.ε., 175-176.
473 Από τα αγγεία με βεβαιωμένες προελεύσεις στα ARV2, Para και A dd2, στη Βοιωτία έχουν βρεθεί τέσσερα του Ζ. του Αισχί

νη (A R Ÿ1 710,27· 711,60· 713,127 και Para 409· 717,222) και ένα του στυλιστικά συγγενικού του Ζ. της Κοπεγχάγης 3830 (.ARV2 
724,7), τέσσερα του Ζ. της Καρλσρούης (ARV2 731,28’ 732,36' 734,89· 735,104) και δύο του στυλιστικά συγγενικού του Ζ. των Αθη
νών 1344 (.ARV1 739,1-2), καθώς και ένα του Ζ. του Ικάρου (ARV2 698,33). Για τις σχέσεις των αγγειογράφων αυτών με το εργα
στήριο του Ζ. της Μέγαιρας βλ. Haspels, ABL  178, 180-181 και Kurtz, AWL  154-155.

474 Για τον Ζ. της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Ρ.) βλ. Kilinski 1990, 4-5, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
475 Για τον Ζ. του Ιππαλεκτρυόνος βλ. Sparkes 1967, 119-120· Kilinski 1990, 7-13’ Boardman 1998, 214. Το αττικό έργο του 

αγγειογράφου αυτού έχει αποδοθεί στον Ζ. της Λεκανίδας της Δρέσδης.
476 Για τον Ζ. του Λούβρου ΜΝΒ 626 βλ. Kilinski 1990, 13-14.
477 Βλ. σχετικά Μ.Α. Τιβέριος, ΟΑνόός και το έργο τον. Συμβολή στην έρευνα της αττικής μελανόμορφης αγγειογραφίας, Αθή

να 1976, 91. Για τον Ζ. της Καμήλας βλ. επίσης Kilinski 1990, 22-24.
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τέλη του 6ου αι. π.Χ., με τη γένεση του ερυθρόμορφου ρυθμού, αρκετοί αττικοί αγγειογράφοι, πιθανόν 
όσοι δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στη νέα τεχνική, κατέφυγαν στη Βοιωτία, αναζη
τώντας δουλειά478. Χαρακτηριστική είναι, τέλος, η περίπτωση του Αθηναίου κεραμέα Τεισία479, που 
εργάστηκε στην περιοχή της Τανάγρας, στην ανατολική Βοιωτία, κατά τον ύστερο 6ο αι. π.Χ.

2. Η συνεργασία του Ζ. του Άργου με το βοιωτικό κεραμικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών

Προφανής είναι η δράστηριοποίηση του Ζ. του Άργου στα καβειρικά κεραμικά εργαστήρια: η βεβαιω
μένη εύρεση δύο αγγείων και δύο θραυσμάτων του στο Καβείριο της Θήβας480 σε συνδυασμό με το γεγο
νός ότι διακόσμησε καβειρικούς σκύφους481, ένα σχήμα με αποκλειστική σχεδόν χρήση στο καβειρικό 
ιερό, οδηγούν εύκολα σε μια τέτοια διαπίστωση. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι πολλά από τα θέματα των 
αγγείων του σχετίζονται με τη μύηση482.

Έχουμε ήδη επισημάνει εκείνες τις λεπτομέρειες του σχήματος που εντοπίζουν την κατασκευή του 
καβειρικού σκύφου ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30 και 96α]) και της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 (αρ. 
κατ. 20 [Πίν. 31 και 95γ]) στο κεραμικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών483. Η επιβεβαίωση όμως της 
παρουσίας του Ζ. του Άργου στο εργαστήριο αυτό προκύπτει από τη διακόσμηση του σκύφου ΕΑΜ 1406 
(αρ. κατ. 14 [Πίν. 27]): ενώ δηλαδή η παράσταση της Α  όψης του αγγείου -  Έρωτας που κρατά ταινία -  
έχει ζωγραφιστεί από τον ίδιο τον Ζ. του Άργου, η Β' όψη, που απεικονίζει γυναικεία μορφή κατοπτρι- 
ζόμενη παρουσία του Έρωτα και τρεις Σατύρους να την κρυφοκοιτούν πίσω από ύψωμα, δεν είναι δικό 
του έργο. Ή δη ο Lullies484 τη συνέκρινε με τα έργα του Ζ. των Μυστών485, αναγνωρίζοντας σε αυτήν την 
εργασία ενός αγγειογράφου συνηθισμένου να εργάζεται με την τεχνική της εγχάραξης.

Πολλά στυλιστικά στοιχεία στην παράσταση θυμίζουν τον Ζ. των Μυστών, έναν από τους σημαντικό
τερους αγγειογράφους του θηβαϊκού Καβειρίου: πολύ χαρακτηριστικό είναι το μετωπικά αποδοσμένο 
πρόσωπο του μεσαίου Σατύρου (Πίν. 75α) με το ημικυκλικό μέτωπο και τις ρυτίδες, τη μύτη που αποδί
δεται με δύο γραμμές σχήματος ανεστραμμένου και κανονικού S, το ελλειψοειδές στόμα, αλλά και την 
καμπύλη γραμμή που αχνοφαίνεται αριστερά του486. Ακόμη, ο τρόπος απόδοσης των ματιών των Σατύ- 
ρων που εικονίζονται σε κατατομή (Πίν. 75β-γ) -  τριγωνικά με ολόβαφη στιγμή εσωτερικά για την από
δοση της ίριδας -  είναι μεταγραφή στον ερυθρόμορφο ρυθμό των ματιών των αποδοσμένων σε κατατομή

478 Kilinski 1990, 31. Για άλλους αττικούς αγγειογράφους του μελανόμορφου ρυθμού που πιθανόν μετώκησαν στη Βοιωτία βλ. 
Kilinski 1990, 35 σημ. 8 και Boardman 1998, 214.

479 Για τον Τεισία βλ. υποσημ. 244.
480 Πρόκειται για τον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]), τον κάνθαρο ΕΑΜ 10492 (αρ. κατ. 34 [Πίν. 44]), 

καθώς και τα θραύσματα του καβειρικού σκύφου ΕΑΜ 27987 (αρ. κατ. 19 [Πίν. 23γ]) και της οινοχόης στο Αρχαιολογικό Μου
σείο της Θήβας Κ 343 (αρ. κατ. 36 [Πίν. 23δ]). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι χρόνοι απόκτησης δύο ακόμη αγγείων του Ζ. 
του Άργου, του σκύφου ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27]) και της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31]), συμπίπτουν 
ο μεν πρώτος με την εποχή που άρχισαν να κυκλοφορούν στο αθηναϊκό εμπόριο αρχαιοτήτων αντικείμενα από το Καβείριο (βλ. 
Κ Η I, 1), ο δε δεύτερος με τις λαθρανασκαφές στο ιερό μετά την αποχώρηση των Γερμανών ανασκαφέων (βλ. Κ Η I, 5-6). Καθώς 
και τα δύο αυτά αγγεία συνδέονται με το εργαστήριο του Ζ. των Μυστών (βλ. αμέσως παρακάτω και σ. 77-78 αντίστοιχα), πρέπει 
να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο ότι προέρχονται και αυτά από το ιερό.

481 Για τους καβειρικούς σκύφους του αγγειογράφου βλ. σ. 75-77.
482 Βλ. σ. 98 κ.ε.
483 Βλ. σ. 75-77 και 77-78 αντίστοιχα.
484 Lullies 1940, 23 και σημ. 4.
485 Για τον Ζ. των Μυστών βλ. υποσημ. 10.
486 Πρβλ. τα μετωπικά αποδοσμένα πρόσωπα στον καβειρικό σκύφο που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen 

V.I. 3286 (βλ. υποσημ. 306), καθώς και σε αυτούς στο Πανεπιστήμιο του Göttingen 540a (ΚΗ I, 108 αρ. Μ 5, πίν. 54,Γ ΚΗ  IV, 66 
αρ. 380) και στο ΕΑΜ 425 (βλ. υποσημ. 238, χωρίς ρυτίδες όμως στο μέτωπο).
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μορφών του Ζ. των Μυστών487. Τα δασιά φρύδια των Σατύρων αυτών, όπως επίσης και το μουστάκι του 
αριστερού (Πίν. 75β), ξαναβρίσκονται στην τρέχουσα μορφή που προηγείται της άμαξας στον καβειρι- 
κό σκύφο ΕΑΜ 424488 του Ζ. των Μυστών, αποδοσμένα με επίθετα λευκά γραμμίδια. Οι καμπύλες γραμ
μές που τονίζουν την παρειά τους489, όπως επίσης και η στρογγυλή τους μύτη, καθώς και η καμπύλη γραμ
μή στο εσωτερικό της μύτης του δεξιού490 (Πίν. 75γ), απαντούν επίσης στις μορφές του Ζ. των Μυστών 
που απεικονίζονται σε κατατομή. Ακόμη και οι σιγμοειδείς γραμμές εσωτερικά των αυτιών του μεσαίου 
Σατύρου491 (Π ίν. 75α) και το γραμμίδιο εσωτερικά του αυτιού του δεξιού492 (Π ίν. 75γ), συναντώνται και 
αυτά στο έργο του. Οι καμπύλες εγχαράξεις στα μαλλιά πολλών από τις μορφές σε κατατομή του Ζ. των 
Μυστών493 μεταφράζονται σε καμπύλες πινελιές στα μαλλιά του δεξιού Σατύρου στην παράσταση του 
ερυθρόμορφου σκύφου (Πίν. 75γ). Τα γένια του, εξάλλου, μπορούν να παραβληθούν με αυτά της αρι
στερής μορφής της Β' όψης του καβειρικού σκύφου που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Mu
seen V.I. 3286494, της ραβδοφόρου μορφής στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 427495 και, πολύ περισσότερο, του 
Χείρωνα στον καβειρικό σκύφο του Λονδίνου, Βρετανικό Μουσείο Β 77496, που αποδίδονται με κυματι
στές εγχαράξεις. Ακόμη, τόσο το αριστερό χέρι του μετωπικού Σατύρου (Πίν. 75α), που θυμίζει «τσου
γκράνα»497, όσο και το άκρο χέρι του συντρόφου του στα δεξιά (Π ίν. 75γ), στο οποίο αποδίδονται προσε
κτικά όλα τα δάκτυλα και ο καρπός περιγράφεται με καμπύλες γραμμές498, απαντούν με παρόμοιο τρό
πο στο έργο του Ζ. των Μυστών. Τέλος, ιμάτιο με καμπύλες πτυχώσεις που αφήνει ελεύθερο τον ένα ώμο 
και το αντίστοιχο χέρι, όπως αυτό που φορά ο δεξιός Σάτυρος στο σκύφο ΕΑΜ 1406 (Πίν. 75γ), φορούν 
επίσης αρκετές από τις μορφές του καβειρικού αυτού αγγειογράφου499.

Αξίζει ακόμη να παρατηρηθεί η απόδοση των μαλλιών της κατοπτριζόμενης γυναικείας μορφής (Πίν. 
76) με τους τοξωτούς βοστρύχους και τους κυματοειδείς πλοκάμους, που επαναλαμβάνουν αυτούς της 
Δήμητρας και της Τριδας στον καλυκωτό κρατήρα του Ζ. των Μυστών στη Βόννη, Akademisches Kunst-

487 Βλ. π.χ. τους καβειρικούς σκύφους erro ΕΑΜ 427, στο Βερολίνο (κάποτε), Staatliche Museen V.I. 3286, στο Πανεπιστή
μιο της Χαϊδελβε'ργης, Antikenmuseum S 152 (βλ. υποσημ. 306), καθώς και τη σταμνοειδή πυξίδα στο Λούβρο CA 791 (βλ. υπο- 
σημ. 238).

488 KH 1 ,108 αρ. Μ 6, πίν. 33,1. KH  IV, 62 αρ. 289. Για την ερμηνεία της παράστασης βλ. Ε. Loucas-Durie, Some Comments on 
the Scene on the Cabiric Vase, Athens N.M. 424, στο R. Hägg (επιμ.), The Iconography o f Greek Cult in the Archaic and Classical Pe
riods. Proceedings o f the First International Seminar on Ancient Greek Cult, Delphi, 16-18 November 1990, Kemos Suppl. 1, Athènes - 
Liège 1992, 107-115.

489 Πρβλ. τις γυναικείες μορφές στους καβειρικούς σκύφους ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306) και 425 (βλ. υποσημ. 238).
490 Πρβλ. τις μορφές σε κατατομή των καβειρικών σκΰφων στο ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306), στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 

99.533 (Fairbanks 1928, 196 αρ. 562, πίν. LXIX’ KH I, 109 αρ. Μ 18, πίν. 37,2-3’ KH  IV, 65 αρ. 366), καθώς και την αριστερή μορ
φή της Β' όψης του καβειρικού σκύφου που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3286 (βλ. υποσημ. 306).

491 Πρβλ. την κεντρική μορφή της παράστασης στον καβειρικό σκύφο του Πανεπιστημίου του Göttingen 540a (βλ. υποσημ. 486).
492 Πρβλ. τα μετωπικά αποδοσμένα πρόσωπα στους καβειρικούς σκύφους του ΕΑΜ 425 (βλ. υποσημ. 238) και του Βερολίνου, 

Staatliche Museen V.I. 3286 (βλ. υποσημ. 306).
493 Βλ. π.χ. τον κάλαθο στο ΕΑΜ 10467 (βλ. υποσημ. 270) και τους καβειρικούς σκύφους στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Β 77 

(KH I, 109 αρ. Μ 17, πίν. 54,3’ KH IV, 67 αρ. 399, πίν. 23,4), στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3286, στο ΕΑΜ 427 και στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 152 (βλ. υποσημ. 306).

494 Βλ. υποσημ. 306.
495 Ό.π.
496 Βλ. υποσημ. 493.
497 Πρβλ. το αριστερό χέρι της Νηρηίδας που κρατά το δόρυ στη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791 (βλ. υποσημ. 238) 

και το δεξί χέρι της σκυμμένης μορφής στην οποία έχει επιτεθεί το πτηνό στον καβειρικό σκύφο του Βερολίνου, Staatliche Museen 
V.I. 3159 (βλ. υποσημ. 308).

498 Πρβλ. τα άκρα χέρια της μίας από τις γυναικείες μορφές στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306), αλλά και το 
δεξί χέρι της μορφής με την καλύπτρα που παίζει το παιχνίδι της ραβδομαντείας στον καβειρικό σκύφο της Βοστώνης, Museum 
of Fine Arts 99.533 (βλ. υποσημ. 490).

499 Βλ. π.χ. τον κάλαθο στο ΕΑΜ 10467 (βλ. υποσημ. 270) και τους καβειρικούς σκύφους στο ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306) και 
στο Πανεπιστήμιο του Göttingen 540a (βλ. υποσημ. 486).
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museum 363500, αλλά και αυτούς των Νηρηίδων στη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791501, αποδο
σμένους με εγχάραξη. Εντυπωσιακές, εξάλλου, ομοιότητες παρουσιάζουν τα χέρια της με τα αντίστοιχα 
της Αφροδίτης του καβειρικού σκύφου της Βοστώνης, Museum of Fine Arts 99.533''02, που κρατά στεφά
νι. Ακόμη και τα δάκτυλα του ποδιού της, τα οποία αποδίδονται με λοξά γραμμίδια, μοιάζουν με αυτά του 
σκυμμένου άνδρα που υφίσταται την επίθεση του πτηνού στον καβειρικό σκύφο του Βερολίνου, Staatliche 
Museen V.I. 3 1 5 9503, καθώς και με τα δάκτυλα του ποδιού της αριστερής από τις μορφές που παίζουν το 
παιχνίδι της ραβδομαντείας στον προαναφερθέντα καβειρικό σκύφο της Βοστώνης. Η κυματιστή καλύπ- 
τρα που φορά πάνω από τον πόλο, με τις ομάδες των στιγμών και τα ζεύγη των κυρτών γραμμιδίων στην 
κατώτερη παρυφή της, μπορούν να παραβληθούν με τις καλύπτρες των Νηρηίδων στη σταμνοειδή πυξίδα 
του Λούβρου CA 791504, έχοντας μάλιστα και τα ίδια κρόσια από κάτω. Άλλωστε, τα ζεύγη αυτά των κυρ
τών γραμμιδίων απαντούν συχνά και σε άλλα αγγεία του Ζ. των Μυστών αποδίδοντας τις κατώτερες 
παρυφές ενδυμάτων ανδρικών αλλά και γυναικείων μορφών505.

Ομοιότητες με την τεχνοτροπία του Ζ. των Μυστών διακρίνονται επίσης στη σχεδόν κατεστραμμένη 
μορφή του Έρωτα της παράστασης, καθώς η τοξωτή απόληξη του ιματίου του θυμίζει την παρυφή του ιμα- 
τίου του Ερμή στον καβειρικό σκύφο του μελανόμορφου αυτού αγγειογράφου που βρισκόταν κάποτε στο 
Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3286506.

Παρά το γεγονός ότι οι μορφές των Σατύρων αλλά και οι προαναφερθείσες επιμέρους στυλιστικές 
λεπτομέρειες στη Β' όψη του σκύφου ΕΑΜ 1406 πλησιάζουν πολύ τα έργα του Ζ. των Μυστών, η απόδο
ση τόσο της γυναικείας μορφής όσο και του Έρωτα στην παράσταση διαφέρει σημαντικά από τον τρόπο 
με τον οποίο ο αγγειογράφος αυτός αποδίδει τις μη γελοιογραφικές μορφές του, τόσο στο μελανόμορ
φο507 όσο και στον ερυθρόμορφο ρυθμό508 509. Οδηγούμαστε έτσι στο συμπέρασμα ότι η όψη αυτή του σκύ
φου διακοσμήθηκε με την τεχνοτροπία του Ζ. των Μυστών, πιθανότατα από κάποιο μαθητή ή συνεργάτη 
του, όπως εξάλλου είχε υποστηρίξει και η Ure309.

Η στενή συνεργασία του Ζ. του Αργού με το εργαστήριο του Ζ. των Μυστών, ίσως ακόμη και η παρου
σία του μέσα σε αυτό, προδίδονται και από άλλα στοιχεία της ζωγραφικής του, που φαίνεται να είναι επη
ρεασμένα από το μελανόμορφο καβειρικό αγγειογράφο: χαρακτηριστικός π.χ. είναι ο τρόπος της από
δοσης του στεφανιού στη Β' όψη του κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Π ίν. 14]), που θυμί
ζει τα στεφάνια που κρέμονται στο βάθος του ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 1393510 
(Πίν. 77β) του Ζ. των Μυστών, καθώς και αυτά που συγκρατούν τους κρωβύλους πολλών από τις γυναι
κείες μορφές του511.

500 Βλ. υποσημ. 267.
501 Βλ. υποσημ. 238.
502 Βλ. υποσημ. 490. Το αριστερό χέρι της κατοπτριζόμενης στο σκΰφο ΕΑΜ 1406 (Πίν. 76) μπορεί επίσης να παραβληθεί με 

το αριστερό χέρι της Ήρας στο ίδιο αγγείο.
503 Βλ. υποσημ. 308.
504 Βλ. υποσημ. 238.
505 Βλ. π.χ. τον καβειρικό σκΰφο ΕΑΜ 427 (βλ. υποσημ. 306), τον καλυκωτό κρατήρα της Βόννης, Akademisches Kunstmuse

um 363 (βλ. υποσημ. 267), τη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791 (βλ. υποσημ. 238) και τον ερυθρόμορφο κρατήρα ΕΑΜ 1393 
(βλ. υποσημ. 10).

506 Βλ. υποσημ. 306.
507 Βλ. π.χ. τις παραστάσεις στη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791 (βλ. υποσημ. 238), στον αμυγδαλόσχημο αμφορίσκο 

στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3263 (ΚΗ  I, 110 αρ. Μ 20, πίν. 36,3-4· Barringer 1995, 224 αρ. 312, όπου και η παλαιότερη 
βιβλιογραφία) και στον καλυκωτό κρατήρα της Βόννης, Akademisches Kunstmuseum 363 (βλ. υποσημ. 267).

508 Βλ. τις παραστάσεις του κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10, Πίν. 77β).
509 Ure 1940-45, 25. Ure 1958, 391. Για τα ανθέμια και τις βλαστόσπειρες κάτω από τις λαβές του σκύφου αυτού (Πίν. 58γ-δ), 

έργα πιθανότατα κάποιου μαθητή ή βοηθού του Ζ. του Αργού, βλ. σ. 67-68.
510 Βλ. υποσημ. 10.
511 Βλ. π.χ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10), τον καλυκωτό κρατήρα της Βόννης, Akademisches Kunstmuse

um 363 (βλ. υποσημ. 267), καθώς και τη σταμνοειδή πυξίδα του Λούβρου CA 791 και τον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 425 (βλ. υποσημ. 238).
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IV. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Η μύηση των νέων

Υποστηρίχθηκε και παλαιότερα512 ότι στο Καβείριο γίνονταν διαβατήριες τελετές513, δηλαδή μυητικές 
ιεροπραξίες που σηματοδοτούσαν το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και από αυτήν στη 
ζωή του ενηλίκου. Τα παιχνίδια και τα ομοιώματα τους που βρέθηκαν στο ιερό θα μπορούσαν να συσχε
τιστούν με τέτοιου είδους τελετουργίες μετάβασης, καθώς είναι γνωστό ότι κατά την ενηλικίωσή τους οι 
νέοι αφιέρωναν στα ιερά αντικείμενα που χαρακτήριζαν την παιδική ζωή που εγκατέλειπαν, και ιδιαίτε
ρα τα παιχνίδια τους514. Ως τέτοια πρέπει να ερμηνευθουν οι πολυάριθμοι πήλινοι, χάλκινοι, μαρμάρινοι, 
λίθινοι, οστέινοι και γυάλινοι στρόβιλοι515, οι τεράστιες ποσότητες πραγματικών516 αλλά και χάλκινων, 
γυάλινων517, μαρμάρινων και λίθινων αστραγάλων518, τα πήλινα και τα χάλκινα κουδουνάκια519, καθώς 
και τα μικκΰλα αγγεία520 521 που βρέθηκαν στις ανασκαφές του Καβειρίου. Μάλιστα, σε μια επιγραφή που 
βρέθηκε στο ιερό μνημονεύεται η ανάθεση τεσσάρων αστραγάλων και επιπλέον ενός στροβίλου και ενός 
μαστιγίου για την κίνησή του321. Από τα πολυάριθμα πήλινα ειδώλια ζώων που βρέθηκαν στο Καβείριο, 
κάποια τουλάχιστον θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν παιδικά παιχνίδια522.

512 Burkert 1985, 281. Λεμπέση 1992. Daumas 1997, 202-204. Daumas 1998. Daumas 2000, 378 κ.ε. Daumas 2001,130.
513 Για τις διαβατήριες τελετές («rites de passage») βλ. το θεμελιώδες έργο του A. van Gennep, Les rites de passage, Paris 1909, 

όπου πρωτοεμφανίστηκε ο όρος, καθώς και τις μελέτες των Jeanmaire 1939, Brelich 1969 και Vidal-Naquet 1991.
514 Βλ. π.χ. Ιίαλ. Ανθ. V I280,282 και 309. Για την αφιέρωση των μουσικών τους οργάνων κατά την ενηλικίωση βλ. Παλ. Ανθ. V I280.
515 Για τους στροβίλους που βρέθηκαν στο ιερό βλ. Winnefeld 1888, 426-427· Graef 1890, 374· Kern 1890, 5-6' Wolters 1890 B, 

375' KH  I, 123-124' KH  IV, 36-37 και 113-114. Έχει υποστηριχθεί (KH IV, 36 και 114) ότι οι οστέινοι, λίθινοι, μαρμάρινοι, γυάλι
νοι και χάλκινοι στρόβιλοι του Καβειρίου είναι πούλια. Για τον κώνο ή στρόβιλο ή βέμβικα βλ. τη βιβλιογραφία στον Καββαδία 
2000, 123 σημ. 865 (ο συγγραφέας του άρθρου της RE  VII Α2, λ. turbo, είναι A. Hug). Σε αυτήν πρέπει να προστεθούν: C. Har
court-Smith, Whip-tops, JHS 49 (1929), 217-219· Κ. Schauenburg, Erotenspiele, 1. Ί ζ ύ ,Α Ψ Ί  (1976), 3. Heft, 43-45' Schmidt 1977, 
39-44- Rühfel 1984, 5l· Fittà 1998, 76-78.

516 Για αυτούς βλ. Boessneck 1973, 1, 8 κ.ε.
517 Οι γυάλινοι αστράγαλοι του Καβειρίου χρονολογούνται στα ελληνιστικά χρόνια, βλ. KH  IV, 113.
518 Για τους αστραγάλους που βρέθηκαν στο ιερό βλ. Winnefeld 1888, 427' Kern 1890, 6' Wolters 1890 B, 375-376. Για τους 

αστραγάλους ως παιδικά παιχνίδια βλ. L. Deubner, Zum Astragalspiel, AA 1929, 272-281' R. Hampe, Die Stele aus Pharsalos im 
Louvre, Berlin 1951' Schmidt 1977, 44 κ.ε.· Fittà 1998, 14-17' Σαμπετάι 2000, 508.

319 Για τα κουδουνάκια από το Καβείριο βλ. KH  I, 93 και KH  IV, 34-36. Για τα κουδουνάκια βλ. τελευταία Villing 2002. Για τα 
κουδουνάκια ως παιδικά αγγεία και κτερίσματα βλ. Σαμπετάι 2000, 508 και 509.

520 Βλ. Winnefeld 1888, 427' Kern 1890, 6' KH  I, 93, όπου όμως δημοσιεύθηκαν πολύ λιγότερα από όσα αρχικά είχαν βρεθεί. 
Για τα μικκύλα αγγεία ως παιδικά κτερίσματα βλ. Σαμπετάι 2000, 509.

521 Winnefeld 1888, 427. Kern 1890, 5-6. KH  I, 21 αρ. 2. Η επιγραφή χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. Η αφθονία των στροβίλων 
και των αστραγάλων που βρέθηκαν στο Καβείριο, καθώς και η σχετική επιγραφή, φέρνουν στο νου τα ανάλογα παιχνίδια με τα 
οποία οι Τιτάνες ξεγέλασαν τον -  παίδα -  Διόνυσο πριν τον διαμελίσουν (βλ. Kern 1922, απόσπ. 34) και τα οποία αποτελούν σύμ
βολα των ορφικών-διονυσιακών τελετών (Kern 1922, απόσπ. 31 και 34), μαρτυρώντας έτσι τις πιθανές σχέσεις του καβειρικού 
ιερού με τον ορφισμό. Ο Kern 1890, 6, μάλιστα, συνδέει και τις πολυάριθμες γυάλινες ψήφους που βρέθηκαν στο ιερό με τα παι- 
δαριώδεα αθύρματα  με τα οποία οι Τιτάνες εξαπάτησαν τον Διόνυσο.

322 Γ ια τα ειδώλια ζώων ως παιδικά παιχνίδια βλ. Rouse 1902, 250' ως παιδικά κτερίσματα, βλ. Σαμπετάι 2000, 509. Γ ια τα πήλι
να ειδώλια ζώων που βρέθηκαν στο Καβείριο βλ. Wolters 1890 A, 355-358.



Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να ερμηνευθούν και τα πήλινα ειδώλια των νέων523, που κρατούν στα χέρια 
τους ζώα524, λύρες, βαλάντια με αστραγάλους525, φιάλες και οινοχοΐσκες, στεφάνια ή αρυβάλλους και 
στλεγγίδες526 και βρέθηκαν σε πολύ μεγάλες ποσότητες στο καβειρικό ιερό, όπου αφιερώθηκαν κατά τον 
5ο αι. π.Χ. Και τα μεταγενέστερα όμως ειδώλια των παιδιών527 που βρέθηκαν εκεί κρατούν επίσης αντι
κείμενα που σχετίζονται με τη νεαρή τους ηλικία: βαλάντια για αστραγάλους ή πεσσούς, δίπτυχα528, ή 
στλεγγίδες και αρυβάλλους. Στο Καβείριο έχουν ακόμη βρεθεί περίπου 100 ειδώλια μικρών οκλαζόντων 
παιδιών που φορούν πίλο και είναι τυλιγμένα στο ιμάτιό τους529, καθώς και περίπου 150 ειδώλια γυμνών 
οκλαζόντων παιδιών530. Πρόκειται για δύο τύπους ειδωλίων που, όπως υποστηρίζεται, χρησιμοποιούνταν 
ως αναθήματα σε ιερά κουροτρόφων ή κουριζουσών θεοτήτων531, και δίνουν μία επιπλέον ένδειξη για τη 
φύση των τελετουργιών που διαδραματίζονταν στο ιερό. Όλα τα προαναφερθέντα ειδώλια λοιπόν πρέ
πει να ερμηνευθούν ως αναθηματικές εικόνες των εφήβων ή των παιδιών που προσέρχονταν στο ιερό για 
τις διαβατήριες τελετές, με άλλα λόγια ως αφιερώματα αναμνηστικά της μύησής τους.

Έ νας άλλος τύπος ειδωλίου, του οποίου τέσσερα αποσπασματικά σωζόμενα παραδείγματα βρέθηκαν 
στο Καβείριο, είναι αυτός του μικρού αγοριού πάνω σε αμαξάκι που σέρνεται από τράγο532, ενός θέμα
τος που απαντά και στους αττικούς χόες533. Εισηγμένος, εξάλλου, στο ιερό ήταν και ένας αττικός χους534 
με παράσταση στεφανωμένου -  και μάλιστα και με τη διονυσιακή μίτρα535 -  παιδιού που χορεύει μπρο
στά από τραπέζι με χου. Η παρουσία του αγγείου αυτού μας παραπέμπει επίσης στα αττικά Ανθεστήρια, 
μια εορτή που συνδέεται και αυτή με διαβατήριες τελετές, και πιο συγκεκριμένα από τη νηπιακή στην παι
δική ηλικία536.

Με τη ζωή των εφήβων σχετίζονται τα θέματα πολλών από τα αττικά ερυθρόμορφα αγγεία που βρέ
θηκαν στο Καβείριο: χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο κώθων ΕΑΜ 104 5 2537 με νέο που παίζει 
λύρα, ο κώθων ΕΑΜ 10460538 με παράσταση νεαρών κωμαστών, ο σκύφος ΕΑΜ 104 78539 με νέο που επι-

523 Για τα ειδώλια των νέων που βρε'θηκαν στο Καβείριο βλ. Wolters 1890 A, 359 κ.ε. και KH V, 33 κ.ε., 152 κ.ε. Πιο αναλυτι
κά οι νέοι αυτοί μπορεί να κρατούν: κριάρι, κόκορα (κάποτε μαζί με οινοχοΐσκη, φιάλη ή βαλάντιο με αστραγάλους στο άλλο χέρι) 
και σπανιότερα χήνα, σκύλο, λαγό ή περιστέρι, άλλοτε πάλι λύρα και φιάλη, φιάλη και οινοχοΐσκη, στεφάνι, αρύβαλλο (κάποτε 
μαζί με φιάλη στο άλλο χέρι) ή αρύβαλλο μαζί με στλεγγίδα (συνήθως με φιάλη στο άλλο χέρι).

524 Πρβλ. την ερμηνεία της Λεμπέση για τις μορφές χρυσών μοσχοφόρων του 8ου αι. π.Χ. και χάλκινων κριοφόρων του ύστερου 
7ου αι. π.Χ. από την Κρήτη ως αναθήματα νεαρών μελιύν αριστοκρατικών οικογενειών μετά το τέλος των τελετών της ενηλικίω- 
σής τους, Α. Lebessi, Der Berliner Widderträger - Hirt oder hervorragender Bürger?, στο H.-U. Cain - H. Gabelmann - D. Salzmann 
(επιμ.), Festschrift für Nikolaus Himmelmann. Beiträge zur Ikonographie und Hermeneutik, Mainz am Rhein 1989, 59-64.

525 Τουλάχιστον τρεις φορμίσκοι έχουν βρεθεί στο Καβείριο, βλ. Kefalidou 2001, 195 σημ. 59. Για τους φορμίσκους ως παιδι
κά παιχνίδια βλ. Σαμπετάι 2000, 508 και 509. Ειδικότερα για τους φορμίσκους ως ομοιώματα βαλαντίων για αστραγάλους αλλά 
και ως κουδουνίστρες βλ. τελευταία Kefalidou 2001, 195 κ.ε.

526 Αναφέρεται επίσης και η εύρεση τμημάτων στλεγγίδων στις ανασκαφές του ιερού, βλ. Graef 1890, 374.
527 KH  V, 76 κ.ε. και 166 κ.ε.
528 Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ένας χάλκινος (ΕΑΜ 7848: ΗΛΕ 1888, 69· A. de Ridder, Catalogue des bronzes de la Société 

Archéologique d ’Athènes, Paris 1894,123 αρ. 658- G. Bruns, AA  1939,587), καθώς και οστέινοι στύλοι γραφής (Wolters 1890 B, 376), 
βρέθηκαν επίσης στο ιερό.

529 Wolters 1890 A, 363. KH V, 99 κ.ε.
530 Wolters 1890 A, 363. KH V, 103 κ.ε.
531 Th. Hadzisteliou-Price, The Type of the Crouching Child and the “Temple Boys”, BSA 64 (1969), 109.
532 KH  V, 137,182-183 αρ. 372-373.
533 Βλ. σχετικά KH  V, 137 και σημ. 733.
534 ΕΑΜ 10454 (KH I, 86, πίν. 22,2 και 40,14· van Hoorn 1951, 69 αρ. 80). Για τους χόες που βρέθηκαν στο Καβείριο βλ. van 

Hoorn 1951,52.
535 Για τη διονυσιακή μίτρα βλ. Μπεζαντάκος 1987, 85 κ.ε.
536 Για τη σύνδεση των Ανθεστηρίων με διαβατήριες τελετές βλ. Burkert 1997, 244-246· Ham 1997 και 1999· Lada- Richards 

1999, 128.
537 KH I, 84, πίν. 22,3 και 40,1. ARE2 779,1.
538 KH I, 84, πίν. 40,2-3. A R Ÿ1 156,65.
539 KH  I, 86, πίν. 40,7. A RŸ2 980,2 και 1676.

99



γράφεται ΑΚΡΙΔ[ΙΟΝ μπροστά από βωμό, καθώς και το θραύσμα ενός σκύφου χωρίς αρ. ευρ.540 και τα 
θραύσματα του σκυφοειδούς ή κανθαροειδούς αγγείου ΕΑΜ 10464541 με νέους. Σε αυτά πρέπει ίσως να 
προστεθούν και τα σαράντα θραύσματα παναθηναϊκών αμφορέων που βρέθηκαν στο Καβείριο542, ίσως 
ευχαριστήρια αναθήματα αθλητών που είχαν υποστεί τις μυητικές τους δοκιμασίες στο ιερό543.

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι κάποια από τα ονόματα των αναθετών που επιγράφονται 
πάνω στα αγγεία τα οποία βρέθηκαν στο Καβείριο, παραπέμπουν στην παιδική τους ηλικία: χαρακτηρι
στικά είναι τα ονόματα Σμίκρος544, Κορητις (Κορετις)545 και Κόρνψ546.

Με τις διαβατήριες τελετές μπορούν ακόμη να συσχετιστούν οι Θόλοι του Καβειρίου, κτίσματα προο
ρισμένα για τελετουργικά δείπνα γύρω από εστία, όπου όμως οι συμμετέχοντες -  γύρω στα 6-10 άτομα -  
ήταν καθιστοί, καθώς το σχήμα και το μέγεθος των κτιρίων αυτών δεν επέτρεπε την τοποθέτηση ανακλί
ντρων σε αυτά547. Το ορθογώνιο κτίριο που βρισκόταν κοντά στους Θόλους είναι εκείνο που πιθανότατα 
προοριζόταν για τους ανακεκλιμένους συμποσιαστές. Είναι γνωστό από τις αρχαίες πηγές ότι στα συμπό
σια ήταν ανακεκλιμένοι οι ενήλικοι άνδρες, ενώ τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν καθιστά548. Μπορεί λοι
πόν κανείς να εικάσει ότι αυτοί οι Θόλοι χρησίμευαν για τα κοινά τελετουργικά δείπνα των ομηλίκων 
νέων που προσέρχονταν για μύηση στο Καβείριο, σε αντίθεση με το ορθογώνιο κτίριο όπου συμποσιά
ζονταν οι ενήλικοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιγραφή ΤΟ ΘΛΜΑΚΟ πάνω στη «λεκάνη»549 που βρέθηκε 
μέσα σε μία από τις κυκλικές αυτές κατασκευές, τον «Κατώτερο Θόλο», μπορεί να ερμηνευθεί με την 
έννοια του εταίρου, δηλαδή του συντρόφου550.

Το πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμη ερμηνεία του γνωστού θραύσματος ΕΑΜ 10426551 
(Πίν. 77α), που προέρχεται από το Καβείριο: ο απεικονιζόμενος όρθιος Παις, που οινοχοεί για τον ανα-

540 ΚΗΙ ,  86, πίν. 40,13.
541 Κ Η I, 86, πίν. 40,11-12. ARV2 980,1.
542 ΕΑΜ 26823-26847. Για κάποια από αυτά βλ. ΚΗ I, 74-75 αρ. 338-340, 84· ΚΗ  IV, 84-94· Κεφαλίδου 1996, 202 αρ. Γ72, 216 

αρ. Γ111, 243 αρ. Δ2 και Δ3' Μ. Bentz, Panathenäische Preisamphoren. Eine athenische Vasengattung und ihre Funktion vom 6.-4. 
Jahrhundert v. Chr., AntK  Beih. 18, Basel 1998, 103, 138 κ.ε. σποράδην, 223-224.

543 Για την ανάθεση παναθηναϊκών αμφορε'ων στα ιερά βλ. Μ.Α. Τιβέριος, Μακεδόνες και Παναθήναια. Παναθηναϊκοί αμφο
ρείς από τον βορειοελλαδικό χώρο, Αθήνα 2000, 22 κ.ε.

544 Πάνω στο λαιμό υδρίας στο ΕΑΜ 10470 (ΚΗ I, 46 αρ. 69 και 101 αρ. Κ 28, πίν. 20,3-4· LGPN  2000, 38Γ Wächter 2001, 23 
και 343 αρ. ΒΟΙ 20).

545 Πάνω σε τρία θραύσματα κανθάρων στο ΕΑΜ 10505,10530,47 και 10530,269 (ΚΗ I, 50 αρ. 110, 111,112· LGPN  2000, 243).
546 Πάνω σε θραύσμα σκύφου στο ΕΑΜ 10530,133 (ΚΗ I, 54 αρ. 147, 80· LGPN  2000, 244).
547 Για τους Θόλους του Καβειρίου βλ. F.A. Cooper, Gnomon 54 (1982), 60-61 (βιβλιοκρισία του ΚΗ  II) και Cooper - Morris 

1990, 66-68.
548 Βλ. Bremmer 1990, 139. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη Μακεδονία, κατά την ελληνιστική τουλάχιστον εποχή, μπο

ρούσαν να δειπνήσουν ανακεκλιμενοι μόνο όσοι είχαν καταφε'ρει να σκοτώσουν έναν κάπρο χωρίς να χρησιμοποιήσουν δίχτυ, 
ένα έθιμο με καθαρά μυητική σημασία, βλ. σχετικά Bremmer, ό.π. και Hatzopoulos 1994, 93-94.

549 Για το σκεύος αυτό βλ. Schächter, CB 2, 76 και 77, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Η λεκάνη, που υποστηρίζεται ότι 
είχε σπονδική χρήση λόγω της οπής που έφερε κοντά στον πυθμένα της, τοποθετήθηκε κάτω από το δάπεδο του Κατώτερου Θόλου 
κατά την ανακατασκευή του στο γ' τέταρτο του 5ου αι, π.Χ.

55° ·ρην ερμηνεία της λέξης θαμάκης ως «σύζυγος» υποστήριξε ο Schächter, CB 2, 94 (βλ. και αργότερα Schächter 2003, 122), 
ακολουθούμενος από την Daumas 1998, 61-63 και 2000, 377. Οι δύο ερευνητές συνακόλουθα ερμήνευσαν τον Κατώτερο Θόλο ως 
το ιερό κτίσμα του «Συζύγου», η δε Daumas ειδικότερα υπέθεσε ότι κάποιος άλλος Θόλος του ιερού θα ήταν αφιερωμένος στη 
«Σύζυγο». Όμως, η αποδεδειγμένη χρήση των Θόλων για δείπνα εξασθενεί τις απόψεις αυτές. Για τις σημασίες της λέξης θαμά
κης (σύντροφος ή σύζυγος) βλ. Schächter, CB 2, 94.

551 ΚΗ I, 96 αρ. Κ 1, πίν. 5 και 44,1. ΚΗ IV, 62 αρ. 302, πίν. 22,1-2. Λεμπέση 1992, 6-7, εικ. 1-2. LIMC  VIII (1997), λ. Megaloi 
Theoi, αρ. 25 [Vollkommer-Glökler]. Για τη σύνδεση της παράστασης στο θραύσμα αυτό με τα Μυστήρια των Ορφικών βλ. Kern 
1890 και Moret 1991, 232-236, 245-247, εικ. 6-10. Ο Schächter, CB 2, 93 σημ. 2, υποστήριξε, αντίθετα, ότι ο Μίτος, η Κράτεια και 
ο Πρατόλαος που απεικονίζονται στο θραύσμα μπορεί να είναι μια απλή οικογένεια λατρευτών, ενώ ο Wächter 2001, 21 αρ. ΒΟΙ 16, 
ότι αποτελούν τμήμα μιας θυσιαστήριας πομπής. Το γεγονός όμως ότι ενώ ο Μίτος και ο Πρατόλαος απεικονίζονται γελοιογρα-
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κεκλιμένο θεϊκό του πατέρα552, τον Κάβειρο, μπορεί, πιστεύω, να συσχετιστεί με τους αμύητους ακόμη 
νέους που οινοχοούσαν για τους πατέρες τους στα συμπόσια στην Κρήτη και τη Σπάρτη553, όπως γενικά 
και με τα νεαρά αγόρια που οινοχοούσαν για τους ενηλίκους στα συμπόσια354. Στο πρόσωπο λοιπόν του 
Παίδα, οινοχόου του πατέρα του στο θραύσμα, αναγνωρίζεται ένα σύμβολο ή ένα πρότυπο όλων των 
νέων που προσέρχονταν για μύηση στο ιερό.

Η θέση, εξάλλου, του Καβειρίου, ενός τόπου έξω από τα όρια της πόλης555, κλεισμένου ανάμεσα σε 
λόφους με ένα διερχόμενο ρυάκι556, πολλά νερά και δασώδη φύση557, το καθιστούσε ιδανικό όχι μόνο για 
κατοικία των θεών που προστάτευαν την ανάπτυξη ανθρώπων, φυτών και ζώων, αλλά και για τόπο παραμο
νής των νέων στην περίοδο της απομόνωσής τους από την κοινωνία της πόλης και χώρο εκτέλεσης των μυη- 
τικών δοκιμασιών τους και των διαβατήριων τελετών. Οι άφθονες παραστάσεις κυνηγιών558 αλεπούδων, 
λαγών, ελαφιών, τσακαλιού και ζαρκαδιού πάνω σε καβειρικά αγγεία πρέπει να ερμηνευθούν ως δηλωτικές 
των μυητικών δοκιμασιών των εφήβων559, όπως φαίνεται από τη γυμνότητα των απεικονιζόμενων, η οποία 
δεν παραπέμπει σε πραγματικό κυνήγι. Ακόμη και η εικόνα της μορφής που αντιμετωπίζει με ξύλο ένα

φικά, η Κράτεια έχει φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως και οι θεϊκές μορφές του Καβείρου και του ΓΙαιδός, οδηγεί στην απόρ
ριψη των ερμηνειών αυτών.

552 Πρβλ. επίσης τον καβειρικό σκΰφο που βρισκόταν κάποτε στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 3058 (Κ Η I, 115 αρ. 
S 16, πίν. 58,1-3- ΚΗ IV, 67 αρ. 404), όπου ένα γυμνό αγόρι οινοχοεί για τρεις γενειοφόρους ανακεκλιμένους άνδρες.

553 Βλ. σχετικά Bremmer 1990, 136-137.
554 Βλ. σχετικά Bremmer 1990, 139-140. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι στη Σπάρτη ο εϊρην, ο νέος που είχε ήδη μυηθεί, δει

πνούσε ανακεκλιμένος και υπηρετείτο στο δείπνο από τα αγόρια για τα οποία ήταν υπεύθυνος (Πλούτ.Λυκ. 17.2-3 και 18.2).
555 Το Καβείριο βρισκόταν ανάμεσα και πολύ κοντά στη Θήβα, τις Θεσπιές και την Ογχηστό.
556 Για τη σημασία του νερού ως μέσου καθαρμού στις μυστηριακές λατρείες βλ. Ginouvés 1962, 375 κ.ε. Τα ιερά των Μεγά

λων Θεών της Τμβρου και της Σαμοθράκης, αλλά και των Κάβειρων της Δήλου και της Θήβας βρίσκονταν κοντά σε ρυάκια ή ποτά
μια, βλ. σχετικά Hemberg 1950, 42,110, 151,199 και Ginouvés 1962, 399.

557 Για την πανίδα και τη χλωρίδα του Καβειρίου, όπως διαπιστώνονται από τα οστά tow ζώων που βρέθηκαν στις νεότερες 
ανασκαφές, βλ. Boessneck 1973. Δάσος πρέπει να ήταν η περιοχή γύρω από το ιερό, όπως φαίνεται από τα οστά ελαφιών, ζαρ- 
καδιών, λαγών και αλεπούδων που βρέθηκαν εκεί. Εξάλλου, η εύρεση οστών από αγριόπαπιες και υδρόρνιθες οδηγεί στη διαπί
στωση ότι το ρυάκι του Καβειρίου ήταν τόπος κατοικίας άγριων υδρόβιων πτηνών. Για τα οστά των ζώων από την πρώτη ανασκαφή 
του ιερού βλ. ΚΗ I, 3. Για τη σημερινή χλωρίδα και πανίδα του Καβειρίου βλ. ΚΗ II, 7.

558 Βλ. π.χ. τους καβειρικούς σκύφους στο ΕΑΜ 10530 (ΚΗ I, 76 αρ. 349, 115 αρ. S 13, πίν. 16,1 και 46,3- ΚΗ IV, 63 αρ. 326) 
και 12547 (ΚΗ I, 98 αρ. Κ 7, πίν. 26,1-2 και 50,8- ΚΗ IV, 62 αρ. 298), στη Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θ.Π. 570 (ΚΗ I, 99 αρ. Κ 14, 
πίν. 51,1-2- ΚΗ IV, 67 αρ. 413), στο Πανεπιστήμιο του Göttingen 5406 (ΚΗΙ,  116 αρ. S 18, πίν. 58,6-7- ΚΗ  IV, 66 αρ. 381), τα θραύ
σματα των καβειρικών σκύφων στο ΕΑΜ 10530 (ΚΗ I, 115 αρ. S 12, πίν. 45,1 Γ ΚΗ IV, 63 αρ. 325) και 10530 (ΚΗ I, 98 αρ. Κ 10, 
πίν. 16,2-3 και 44,7-9- ΚΗ IV, 63 αρ. 308), την κύλικα στο ΕΑΜ 12733 (ΚΗ I, 118, πίν. 59,3), αλλά και τα θραύσματα ενός κανθά
ρου του 6ου αι. π.Χ. στο ΕΑΜ χωρίς αρ. ευρ. (ΚΗ I, 82, πίν. 16,4-6). Κυνήγι αλεπούς απεικονίζεται και στον καβειρικό σκύφο στο 
ΕΑΜ 10429 (ΚΗ I, 98 αρ. Κ 9, πίν. 10, 11 και 44,4- ΚΗ IV, 63 αρ. 303), ο κυνηγός όμως εδώ είναι ο Κέφαλος, το αρχέτυπο του 
κυνηγού, που πιθανότατα λειτουργούσε ως πρότυπο για τους νέους. Σε κάποιες άλλες παραστάσεις κυνηγιών πρέπει να σημειω
θεί ότι οι πρωταγωνιστές δεν είναι έφηβοι, αλλά ώριμες γενειοφόρες μορφές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κυνήγι του 
κάπρου από μια γενειοφόρο μορφή στον καβειρικό σκύφο στο Πανεπιστήμιο της Χάίδελβέργης, Antikenmuseum S 152 (βλ. υπο- 
σημ. 306): στην περίπτωση αυτή είτε πρόκειται για μια γελοιογραφική απόδοση του Μελεάγρου, ενός άλλου κυνηγού-προτύπου, 
είτε για μια μορφή που, όπως φαίνεται από την ταινία που είναι δεμένη στο κλαρί μπροστά της, έχει επιτύχει το στόχο και άρα το 
επιτυχές πέρασμα στην ανδρική ηλικία. Κατά παρόμοιο τρόπο πρέπει να ερμηνευθεί και ο γενειοφόρος κυνηγός στον καβειρικό 
σκύφο του Μουσείου Κανελλοπούλου Δ 690 (Maffre 1975, 504 αρ. 26, εικ. 47a-c ΚΗ IV, 62 αρ. 301), όπως και οι γενειοφόροι που 
κυνηγούν το ζαρκάδι στον καβειρικό σκύφο της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum Β 2586 (ΚΗ I, 104 αρ. Κ 54, πίν. 31,1-4 
και 52,12- ΚΗ IV, 66 αρ. 388). Θραύσματα αγγείων με θέματα από τον κόσμο του κυνηγιού ήρθαν στο φώς και στις νεότερες ανα
σκαφές του Καβειρίου, βλ. ΚΗ IV, 25.

559 Για το κυνήγι ως πρωταρχικό στοιχείο της κλασικής παιδείας βλ. Schnapp 1997, 123 κ.ε. Για το κυνήγι ως μυητική δοκιμα
σία βλ. U. Hiibinger, On Pan’s Iconography and the Cult in the Sanctuary o f Pan on the Slopes of Mount Lykaion, στο R. Hägg 
(επιμ.), The Iconography o f Greek Cult in the Archaic and Classical Periods. Proceedings o f the First International Seminar on Ancient 
Greek Cult, Delphi, 16-18 November 1990, Kemos Suppl. 1, Athénes - Liege 1992, 204-205 και σημ. 30 με την παλαιότερη βιβλιο
γραφία- Vidal-Naquet 1991, 169 κ.ε.· Moreau 1992 A, 220-22L Schnapp, ό.π., 141 κ.ε.· Barringer 2001, 47 κ.ε.
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αγριόσκυλο οτον καβειρικό σκύφο της Δρέσδης, Staatliche Kunstsammlungen ZV 1210560, αλλά και του νέου 
που σπεύδει να επιτεθεί με μαχαίρι σε δύο πάπιες σε έναν άλλο καβειρικό σκύφο που βρισκόταν κάποτε στο 
Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3179561, πιθανότατα υποδηλώνουν τέτοιου είδους δοκιμασίες. Πιθανώς ως 
παρωδίες κυνηγιών πρέπει να ερμηνευθούν και οι εικονιζόμενες συγκρούσεις νεαρών μορφών με γιγαντό
σωμα πτηνά, που από τους περισσότερους ερευνητές ταυτίζονται με μάχες Πυγμαίων εναντίον Γερανών562.

Ως εφηβικές μυητικές δοκιμασίες ή έστω ως αθλητικές ασκήσεις ή επιδείξεις στο πλαίσιο των δοκιμα
σιών αυτών, πρέπει επίσης να ερμηνευθούν οι απεικονίσεις αθλητών σε ορισμένους καβειρικούς σκύ- 
φους563, αφού είναι γνωστό ότι ένας βασικός στόχος της άθλησης των νέων ήταν η προετοιμασία τους για 
τον πόλεμο'’64. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο καβειρικός σκύφος που βρισκόταν κάποτε στο 
Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3179565, στη μία όψη του οποίου απεικονίζεται ζεύγος νέων παγκρα- 
τιαστών, ζεύγος παλαιστών και ένας οπλιτοδρόμος, δύο καβειρικοί σκύφοι με παράσταση αγώνα δρό
μου566, ένας καβειρικός σκύφος με αγώνα πυγμής567, ένα θραύσμα καβειρικού σκύφου568 με παγκρατια- 
στές και τον παιδοτρίβη τους, καθώς και ένα άλλο με παράσταση οπλιτοδρόμου569.

Με τους νέους και το πέρασμά τους στην ενήλικη ζωή και τη συνακόλουθη ανάληψη των όπλων570 σχε
τίζονται πολλές από τις παραστάσεις στα αγγεία του Ζ. του Άργου. Η συνεργασία του αγγειογράφου με 
το κεραμικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών και γενικότερα η στενή του σχέση με το καβειρικό ιερό571 
μπορούν να δικαιολογήσουν την προτίμησή του προς τέτοιου είδους θέματα.

560 ΚΗ I, 98 αρ. Κ 11, πίν. 31,5-6. ΚΗ IV, 66 αρ. 379, πίν. 24,1-2.
561 ΚΗ I, 99 αρ. Κ 16, πίν. 29,1-2. ΚΗ IV, 64 αρ. 355.
562 Βλ. π.χ. τους καβειρικούς σκύφους στο ΕΑΜ 12880 και στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3159 (βλ. υποσημ. 308), καθώς 

και το σωζόμενο τμήμα της Β' όψης του καβειρικού σκύφου στο ΕΑΜ 10530 (ΚΗ 1 ,111 αρ. Μ 29, πίν. 12· ΚΗ  IV, 63 αρ. 324). Για 
θραύσματα αγγείων με παραστάσεις Πυγμαίων εναντίον Γ ερανών από τις νεότερες ανασκαφές του Καβειρίου βλ. ΚΗ IV, 25. Ο 
Hoffmann 1997, 28 κ.ε. και ιδιαίτ. 30-31, ενέταξε τις παραστάσεις Πυγμαίων εναντίον Γερανών που εικονίζονται πάνω στα πλα
στικά αγγεία του Σωτάδη στο διονυσιακό πλαίσιο και τις ερμήνευσε ως «σκωπτικε'ς αντιστροφές» (“parodistic reversals”) που 
είχαν σκοπό να εξυμνήσουν το δόγμα της πολιτείας για την αθανασία ως ανταμοιβή για τη μάχη και το θάνατο για την πατρίδα. 
Ως παρωδίες και «σκωπτικε'ς αντιστροφές» πιστεύω ότι μπορούν να ερμηνευθούν και οι γελοιογραφικά αποδοσμένες μορφές στα 
καβειρικό αγγεία που μας απασχολούν: άσχημες και κοντές σαν πυγμαίοι, πλαδαρές και ιθυφαλλικές -  άρα πολύ ταιριαστές με 
τη διονυσιακή ατμόσφαιρα του Καβειρίου -  οι μορφές αυτές είναι ακριβώς το αντίθετο από τον ιδεώδη τύπο του προς μύηση νέου, 
με το σώμα σφριγηλό από τις ασκήσεις στην παλαίστρα. Παράλληλα, όμως, ο τρόπος αυτός της απόδοσής τους μπορεί να αποτε
λεί και έκφραση της ταύτισής τους με τις μορφές και τα σχήματα του περιθωρίου μέσα στο οποίο καλούνταν να ζήσουν κατά την 
απομόνωσή τους από την κοινωνία και την παραμονή τους στο ιερό, ή ακόμη να υπονοεί και την επαφή τους με τους δαίμονες του 
τόπου, τους τόσο στενά δεμένους με τη γη και τις ζωτικές της δυνάμεις.

563 Σύμφωνα με τον Schächter, CB 2, 108, στο Καβείριο πρέπει να γίνονταν υπαίθριοι αθλητικοί αγώνες.
564 Βλ. π.χ. Πλάτ. Νόμ. 830a-e- Πλούτ. Ηθ. 639e- Αονχ.Ανάχ. 24-28' Αθήν. Δειπν. 629c- Φιλόστρ. Γνμν. 10.13-11.6. Για το θέμα 

αυτό βλ. επίσης Μ.Β. Poliakoff, Combat Sports in the Ancient World, New Haven - London 1987, 94 κ.ε. Ίσως μάλιστα να μην είναι 
τυχαίο ότι στους σωζόμενους καβειρικούς σκύφους απεικονίζεται ο δρόμος, η οπλιτοδρομία και βαρέα αγωνίσματα (πάλη, πυγ
μή, παγκράτιο), αθλήματα που θεωρούνταν ιδιαίτερα κατάλληλα για την πολεμική προετοιμασία.

565 Βλ. υποσημ. 561.
566 Berkeley, University of California, Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology 8.360 (ΚΗ 1 ,104 αρ. Κ 5l· ΚΗ IV, 64 

αρ. 353) και Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 301 (βλ. υποσημ. 316). Για τον τελευταίο αυτό σκύφο πρέπει να σημειωθεί ότι η 
πρώτη από τις δύο τρέχουσες μορφές, εκείνη που πλησιάζει το θάμνο που δηλώνει το τέρμα, είναι γενειοφόρος και στεφανωμέ
νη, υπαινισσόμενη πιθανώς την επιτυχή μύηση.

567 ΕΑΜ 22591, από τη Συλλογή Ρουσοπούλου. Το αγγείο θα πρέπει να αποδοθεί στον Ζ. του Καβείρου.
568 ΕΑΜ 10530 (ΚΗ I, 118, πίν. 15,1.3, και 45,17· ΚΗ  IV, 63 αρ. 329).
569 Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Antikenmuseum S 157 (ΚΗ I, 99 αρ. Κ 17, πίν. 50,10- ΚΗ IV, 66 αρ. 384). Για θραύσματα 

αγγείων με αθλητικές παραστάσεις από τις νεότερες ανασκαφές του Καβειρίου βλ. ΚΗ IV, 25.
:’7Ι) Ειδικά στην τελευταία 30ετία του 5ου αι. π.Χ., στην περίοδο δηλαδή κατά την οποία χρονολογούνται τα περισσότερα αγγεία 

του Ζ. του Άργου, η πολεμική προετοιμασία και ετοιμότητα έπαιζε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο λόγω των συνθηκών που είχαν 
δημιουργηθεί με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Εξάλλου, οι Θηβαίοι, μαζί με τους Κρήτες και τους Σπαρτιάτες, ήταν πασίγνωστοι 
στον ελληνικό κόσμο για την ανδρεία και την πολεμική τους αρετή, βλ. Πλούτ. Ηθ. 761 d και Vian 1963, 225 και σημ. 5.

571 Βλ. σχετικά σ. 95-97.
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Αξιοπρόσεκτο είναι ότι παραστάσεις που σχετίζονται με την εφηβική μύηση φέρουν οι περισσότεροι 
κάνθαροι τύπου 1 του Ζ. του Άργου. Η επιλογή του σχήματος αυτού, το οποίο φαίνεται να έχει ιδιαίτερα 
προτιμήσει ο αγγειογράφος, δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως θα δούμε στη συνεχεία, ο προστάτης της μύη
σης των νέων ήταν ο Διόνυσος ή ο Διόνυσος/Κάβειρος572, ιερό αγγείο του οποίου ήταν ο κάνθαρος, και 
μάλιστα του τύπου Ρ 73.

Κάνθαρος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1374 (αρ. κατ. 27 [Πίν. 39])
Στον κάνθαρο ΕΑΜ 1374 απεικονίζεται η προκαταρκτική και η καταληκτήρια φάση της μύησης του 

νέου: η άφιξή του στο ιερό ως εφήβου και η αναχώρησή του από αυτό ως ενηλίκου και οπλίτη. Στη μία 
όψη του αγγείου απεικονίζεται ως νεαρός ταξιδιώτης574, που βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας δύο δόρα- 
τα, ενώ στην άλλη, μετά τη μύησή του, παριστάνεται έχοντας ενδυθεί την πολεμική του εξάρτυση, το σύμ
βολο της ενηλικίωσής του: φορά το κωνικό κράνος575 και κρατά ασπίδα, θυμίζοντας έντονα τους εφορ- 
μώντες στις γνωστές βοιωτικές εγχάρακτες στήλες Μνάσωνα, Ρύγχωνα και Σαυγένη576.

Η ασπίδα που βρίσκεται ψηλά στο πεδίο και στις δύο όψεις του αγγείου και κοσμείται με σχηματο
ποιημένα κισσόφυλλα, εισάγει τη σκηνή στη διονυσιακή σφαίρα577 και τοποθετεί την υπονοούμενη μύη
ση του νέου κάτω από τη διονυσιακή προστασία578. Τέτοιες ασπίδες απαντούν και σε άλλους τρεις καν-

572 Ο θεός Κάβειρος λατρευόταν με τη μορφή και το χαρακτήρα του Διονύσου, βλ. σχετικά Harrison, Proleg., 653' W.K.C. Guthrie, 
Orpheus and Greek Religion. A Study o f the Orphic Movement, London 1935,124 · Hemberg 1950,193-194· Dentzer 1982,127’ KH III, 21 · 
Schächter, CB 2,93. Διάχυτη, εξάλλου, είναι η διονυσιακή ατμόσφαιρα στα αγγεία του Καβειρίου, αφού κλαδιά με κισσόφυλλα ή κλή
ματα με τσαμπιά σταφύλια βρίσκονται πολύ συχνά πάνω από τις παραστάσεις των καβειρικών σκύφων, ενώ μερικές φορές αποτελούν 
τη μοναδική τους διακόσμηση. Ο Διόνυσος/Κάβειρος στη Βοιωτία πρέπει να θεωρηθεί τοπική θεότητα που συνυπήρχε με τον πανελ
λήνιο Διόνυσο. Για τα δύο επίπεδα ύπαρξης των θεοτήτων, το τοπικό και το πανελλήνιο, βλ. Sourvinou-Inwood 1978,101-103.

573 Για τον κάνθαρο του τύπου 1 ως προσδιοριστικό σύμβολο του Διονύσου και της ακολουθίας του βλ. KH III, 2 και 3. Για τους 
κανθάρους που βρέθηκαν στο Καβείριο βλ. KH  III, 1 κ.ε.

574 Γ ια την περιβολή με πέτασο, χλαμύδα και κρηπίδες ως δηλωτική του κυνηγού, του ταξιδιώτη και του ιππέα, βλ. Σταμπολί- 
δης - Παρλαμά 2003, 361 αρ. 395 [Στούπα] με βιβλιογραφία. Για τις κρηπίδες και τη μορφή τους, ιδιαίτερα στη γλυπτική, βλ. Mor
row 1985, 46-48 (αυστηρός ρυθμός), 62-63 (5ος αι. π.Χ.), 73-75 (4ος αι. π.Χ.), 97 κ.ε. (ελληνιστική εποχή), 145-146 και 180 αρ. 46.

575 Για το κράνος του τύπου αυτού, που ονομάζεται πίλος λακωνικός ή άρκαόικός και λανθασμένα ταυτίστηκε με το βοιω- 
τιονργές κράνος, βλ. J.K. Anderson, Military Theory and Practice in the Age o f Xenophon, Berkeley - Los Angeles 1970, 29 κ.ε.· I. 
Βοκοτοπούλου, Πίλος λακωνικός, στο Στήλη. Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Αθήνα 1980, 236-24L Ρ. Dintsis, Helleni
stische Helme, Roma 1986, 57 κ.ε. και 75-76' G. Waurick, Helme der hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer, στο Antike Helme. 
Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin, Mainz 1988, 151 κ.ε.· T. Schäfer, Andres Agathoi. Studien 
zum Realitätsgehalt der Bewaffnung attischer Krieger auf Denkmälern klassischer Zeit, München 1997, 105 κ.ε. Το κράνος που απει
κονίζεται στους κανθάρους του Ζ. του Άργου, όπως και στις γνωστές βοιωτικές εγχάρακτες στήλες των πολεμιστών, ανήκει στον 
τύπο των σχετικά ψηλών πίλων, ο οποίος εμφανίζεται προς τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά Dintsis, ό.π., 62-65. Η απόδοσή 
του όμως είναι πολύ αμελής: ο κρίκος ανάρτησης στην κορυφή του απεικονίζεται σαν φυλλαράκι που κρέμεται προς τα πίσω, ενώ 
τα κορδόνια του, όταν αποδίδονται (βλ. π.χ. τον κάνθαρο ΕΑΜ 1373 [Πίν. 36β και 38]), μοιάζουν σαν να αποτελούν ένα τριγωνι
κό τμήμα υφάσματος που έχει διπλωθεί. Για το πραγματικό βοιωτιονργές κράνος βλ. Ο. Αλεξανδρή, Κράνος «βοιωτιουργές» εξ 
Αθηνών, Α Ε  1973, 93-105 και Waurick, ό.π., 159 κ.ε.

576 Για βιβλιογραφία για τις στήλες αυτές βλ. Daumas 1998,195 σημ. 25. Για τη νεότερη σχεδιαστική αποκατάσταση της στήλης 
του Σαυγένη βλ. A.G. Kalogeropoulou, Nuovo aspetto della stele di Saugenes, AAA, A  (1968), 92-96.

577 Πρβλ. Πλίν., H.N. 16.144, όπου αναφέρεται η διακόσμηση του κράνους και των ασπίδων των θρακικών λαών με κισσό στις 
θρησκευτικές πανηγυρικές εορτές του θεού Liber, δηλαδή του Διονύσου.

578 Ο Διόνυσος παίζει συχνά το ρόλο του προστάτη στις διαβατήριες τελετές. Αρκεί να θυμηθεί κανείς το ρόλο του στα Ανθεστή- 
ρια, που σχετίζονταν με το πέρασμα από τη νηπιακή στην παιδική ηλικία, αλλά και στα Απατούρια, που σηματοδοτούσαν για τα αγό
ρια της Αθήνας το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Για τη σύνδεση του Διονύσου με τα Απατούρια βλ. Jeanmaire 1939, 
382- Spieß 1992, 148 και σημ. 432· Knauer 1996, 234 και σημ. 49. Ο Διόνυσος όμως και σε άλλες περιοχές αλλά και εποχές συνδέεται 
με τις διαβατήριες τελετές αγοριών και κοριτσιών, βλ. σχετικά Caíame 1977, 244-245 και Hatzopoulos 1994, 63 κ.ε. Πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι η προαγωγή της ευφορίας των καρπών και της γονιμότητας ανθρώπων και ζώων, που εθεωρείτο ο πρωταρχικός σκοπός 
των Καβειρικών Μυστηρίων (βλ. Hemberg 1950,196 και Παπαχατζής 1988,11), είναι απόλυτα συμβατή με τη μύηση των νέων και το 
πέρασμά τους στην ενήλικη ζωή, καθώς αυτά συνεπάγονται όχι μόνο την ανάληψη των όπλων αλλά και την ωριμότητά τους για γάμο.
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θάρους του αγγειογράφου οτην Αθήνα, ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β και 38]), 1419 (αρ. κατ. 22 [Πίν. 
33]) και 1420 (αρ. κατ. 23 [Πίν. 34]), όπου τα κισσόφυλλα αποδίδονται φυσιοκρατικά. Μολονότι είναι 
γνωστό ότι ασπίδες αφιερώνονταν στα ιερά και τους ναούς, συχνά μάλιστα κρέμονταν μέσα σε αυτούς579, 
ο προσδιορισμός του χώρου ως υπαίθριου από τους βράχους στους οποίους κάθονται οι νέοι στον κάν
θαρο ΕΑΜ 1420 (Πίν. 34), αποκλείει την υπόθεση ότι οι σκηνές των κανθάρων του Ζ. του Αργού δια
δραματίζονται σε ναό μέσα στον οποίο είναι κρεμασμένες ασπίδες. Οι ασπίδες στο πεδίο των παραστά
σεων αυτών, αντίθετα, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν διττό ρόλο: αφενός υποδηλώνουν τον οπλισμό των 
νέων, αποτελώντας έτσι σύμβολα της μύησής τους, και αφετέρου με τα κισσόφυλλά τους τοποθετούν τη 
μύηση αυτή στο διονυσιακό πλαίσιο.

Τον Διόνυσο, και μάλιστα τον χθόνιο, πιθανότατα συμβολίζει και το φίδι που κοσμεί ως επίσημα580 την 
ασπίδα του νέου στον κάνθαρο ΕΑΜ 1374 (Πίν. 39), αλλά και όλες τις ασπίδες των νέων στους κανθά
ρους του αγγειογράφου: γνωστή είναι η σχέση του φιδιού με τον Διόνυσο και το θίασό του581, όμως μία 
φράση του Κλήμεντα του Αλεξανδρέα, που επαναλαμβάνεται από τον Ευσέβιο, συνδέει σαφώς το φίδι 
και με τα Διονυσιακά Μυστήρια: καί σημεϊον οργίων βακχικών δ φις έστί τετελεσμένος582. Δεν αποκλεί
εται, εξάλλου, ο χθόνιος χαρακτήρας του απεικονισμένου πάνω στις ασπίδες φιδιού583 να τονίζεται ακό
μη περισσότερο από το γεγονός ότι φέρει υπογένειο584. Έτσι, το φίδι στις ασπίδες των νέων του Ζ. του 
Αργού μπορεί να ερμηνευθεί ως έμβλημα του ίδιου του χθόνιου Διονύσου/Καβείρου, φορτισμένο με 
μυστηριακή σημασία. Φίδι, άλλωστε, κοσμεί και την ασπίδα του οπλιτοδρόμου στον καβειρικό σκύφο που 
βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3179585 του Ζ. του Καβείρου, ενισχύοντας έτσι 
τη σύνδεση των ερυθρόμορφων κανθάρων του Ζ. του Αργού με το ιερό και τις μυητικές δοκιμασίες που 
ελάμβαναν χώρα σε αυτό586.

Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να συσχετίσει κανείς και την επιλογή των ενδυμάτων του νέου στην Α  όψη 
του κανθάρου ΕΑΜ 1374 (Π ίν. 39) με την πιθανή υποδήλωσή του ως εφήβου, αφού είναι γνωστό ότι, στην 
Αθήνα τουλάχιστον, το ένδυμα των εφήβων ήταν η χλαμύδα και ο πέτασος587.

Κάνθαρος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β και 38])
Στο ίδιο πλαίσιο ερμηνείας πρέπει να ενταχθούν και οι παραστάσεις του κανθάρου ΕΑΜ 1373. Στην 

Α' όψη απεικονίζεται ένας νέος, γυμνός και ανυπόδητος, που στέκει κρατώντας δόρυ μπροστά από ώρι

579 Για την αφιέρωση ασπίδων σε ναούς και ιερά βλ. Rouse 1902, 95 κ.ε.
580 Για τα επισήματα των ασπίδων βλ. G.H. Chase, The Shield Devices ofthe Greeks in Art and Literature, Cambridge, Mass. 1902 

και L. Lacroix, Les «blasons» des villes grecques, EtACl 1 (1955-1956), 94 κ.ε. Γ ια τα φίδια ως επισήματα ασπίδων βλ. Chase, ό.π., 
63 κ.ε. και Grabow 1998, 170 κ.ε.

581 Για τη σχέση του ψιδιού με τον Διόνυσο, το διονυσιακό θίασο και τη διονυσιακή λατρεία βλ. Küster 1913, 118-119’ Schauen
burg 1953,65-66’ J.N. Bremmer, Greek Maenadism Reconsidered, ZPE 55 (1984), 268-269’ Carpenter 1986, 71-73,84’ Schöne 1987, 
28-29, 92· Carpenter 1997, 64, 110-111’ Grabow 1998, 222 κ.ε.’ Moraw 1998, 170-172.

582 Κλήμ. Αλεξ. Προτρ. II 12.2. Ευσ. Ευ. Προπ. II 3.8. Πρβλ. Κλήμ. Αλεξ. Προτρ. II 22.4 και Ευσ. Εν. Προπ. II 3.39: καί δρά
κων, δργιον Διονύσου Βασσάρον.

583 Για τις ιδιότητες και το συμβολισμό του φιδιού βλ. Küster 1913, 56 κ.ε. και Bodson 1978, 68 κ.ε.
584 Το φίδι με το υπογένειο θεωρείται δάνειο από την Αίγυπτο, όπου σχετιζόταν με την προστασία και την ανάσταση του Όσι- 

ρι και των νεκρών, βλ. Ε. Guralnick, The Chrysapha Relief and its Connection with Egyptian Art, JEA 60 (1974), 183-186, καθώς 
και Carpenter 1986, 71 σημ. 78 και 1997, 111. Για τα φίδια με το υπογένειο και τις διάφορες ερμηνείες που τους έχουν δοθεί βλ. 
Harrison, Proleg., 326-328’ Küster 1913, 50, 76 σημ. 2· Μ. Bock, Die Schlange im Traum der Klytaimestra, Hermes 71 (1936), 234’ 
Bodson 1978, 73-74’ Grabow 1998, 229-230. Χθόνιο χαρακτήρα υποστηρίχθηκε ότι έχει το φίδι με το υπογένειο στη βοιωτική λεκα- 
νίδα του Βρετανικού Μουσείου Β 80 (Schächter, CB 1, 117 και 119’ Schächter, CB 3, 104 και 105 με βιβλιογραφία).

585 Βλ. υποσημ. 561.
586 Για τον καβειρικό σκύφο που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3179 και τη σχέση του με τις μυητι

κές δοκιμασίες των νέων στο Καβείριο βλ. σ. 102. Εξάλλου, στο ίδιο το ιερό βρέθηκε μεγάλο τμήμα ενός πήλινου φιδιού (Wolters 
1890 Α, 358) και ένας κρατηρίσκος, τμήμα κέρνου, με δύο περιελισσόμενα φίδια (ΕΑΜ 10488: Κ Η I, 92, πίν. 43,2).

587 Βλ. σχετικά Pelekidis 1962, 86, 115-116 και Pekridou-Gorecki 1989, 88-90.
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μη γενειοφόρο μορφή με κωνικό κράνος588 καθισμένη σε κλισμό. Στη Β' όψη, όπου οι θέσεις των δύο προ
σώπων έχουν αντιστραφεί, ο νέος φορά πλέον κρηπίδες και κρατά την ασπίδα, δηλαδή φέρει τουλάχιστον 
ένα μέρος της πολεμικής του εξάρτυσης589, η δε ώριμη καθιστή μορφή τον χαιρετά590. Η προτεινόμενη 
από την ϋ θ ΐ ιπ ^ 591 ταύτιση της καθιστής γενειοφόρου μορφής με τον Κάβειρο δεν ευσταθεί, καθώς ο 
θεός απεικονίζεται στη βοιωτική κεραμική πάντα ανακεκλιμένος592 και ποτέ με πίλο ή κράνος, ενώ τα 
προσδιοριστικά του σύμβολα είναι ταυτόσημα με αυτά του Διονύσου: κάνθαρος, ρυτό ή κύλικα, αυγό593, 
μίτρα στα μαλλιά. Ο γενειοφόρος άνδρας και στις δυο όψεις του αγγείου -  με διαφορετική την κίνηση των 
χεριών του κάθε φορά -  είναι μια σεβάσμια καθιστή μορφή, που έρχεται σε αντίθεση με τον αγένειο 
όρθιο νέο και θυμίζει έντονα τη μορφή του «πατέρα» στις σκηνές αναχώρησης πολεμιστών ή εφήβων594. 
Το κράνος που φορά οδηγεί στο χαρακτηρισμό του ως εκπροσώπου μιας παλαιότερης γενιάς πολεμιστών, 
σαν ένα πρότυπο ανδρείας και πολεμικής αρετής595, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως εγγυητής της εκπλή
ρωσης των καθηκόντων του νέου οπλίτη. Θα μπορούσε κανείς να τον ταυτίσει με τον πατέρα ή τον εκπαι
δευτή του596, ή ακόμη και με τον «εραστή» του -  υποκατάστατο του πατέρα597 -  εκείνον που στη Βοιωτία 
χάριζε στον ερώμενο έναν πλήρη πολεμικό εξοπλισμό όταν ο τελευταίος εγγραφόταν στην τάξη των ενη
λίκων πολιτών598.

588 Για το κράνος αυτό, τον λεγόμενο λακωνικό ή άρκαόικό πίλο, βλ. υποσημ. 575.
589 Η απουσία του κράνους καθιστά θελκτική την υπόθεση ότι ίσως δεν έχει ακόμη τελειώσει η μυητική διαδικασία, την οποία 

βλέπουμε ολοκληρωμένη στη Β' όψη του κανθάρου ΕΑΜ 1374, όπου ο νέος φέρει ασπίδα, δόρυ, αλλά και κράνος (Πίν. 39). Αξί
ζει να θυμηθεί κανείς ότι και στην αθηναϊκή εφηβεία οι νέοι μετά τον πρώτο χρόνο άσκησης και την επίδειξη των πολεμικών γνώ
σεων και ικανοτήτων που είχαν αποκτήσει, ελάμβαναν ασπίδα και δόρυ (Αριστ. Αθ. Πολ. 42.4).

590 Για την ύψωση του χεριού σε χειρονομία χαιρετισμού βλ. Neumann 1965, 41 κ.ε.
591 Daumas 1998, 96, η οποία μάλιστα υποστήριξε ότι η σκηνή διαδραματίζεται σε έναν από τους Θόλους του Καβειρίου! Οι 

Θόλοι όμως προορίζονταν για τελετουργικά δείπνα, βλ. σ. 100 και υποσημ. 547.
592 Βλ. π.χ. τα καβειρικά αγγεία και θραύσματα στο ΕΑΜ 10426 (βλ. υποσημ. 551 και Πίν. 77α), 10466 (KH I, 96 αρ. Κ 2, πίν. 

6-7 και 17,3- KH IV, 62 αρ. 297· LIMC VIII (1997), λ. Megaloi Theoi, αρ. 26 [Vollkommer-Glökler]) και 10530 (KH I, 97 αρ. Κ 3, 
πίν. 8,1· KH  IV, 63 αρ. 305), στο Πανεπιστήμιο του Tübingen 5481 (KH  I, 97 αρ. Κ 4, πίν. 50,7’ CVA Tübingen 1, πίν. 50,6), αλλά 
και τον ερυθρόμορφο κωδωνόσχημο κρατήρα στο ΕΑΜ 1393 (βλ. υποσημ. 10 και Πίν. 77β), τους ερυθρόμορφους κανθάρους στο 
ΕΑΜ 1372 (βλ. υποσημ. 8 και Πίν. 78α) και 12487 (βλ. υποσημ. 117 και Πίν. 78β), το θραύσμα του ερυθρόμορφου κωδωνόσχη- 
μου κρατήρα στο ΕΑΜ 28248 (KH  I, 66 αρ. 264, 88), καθιός και ένα ακόμη ερυθρόμορφο θραύσμα στη Θήβα, Αρχαιολογικό Μου
σείο Κ 3051 από τις νεότερες ανασκαφές στο ιερό (KH  IV, 82 αρ. R 22, πίν. 27,16). Για θραύσματα καβειρικών αγγείων με πιθα
νές παραστάσεις του ανακεκλιμένου θεού από τις νεότερες ανασκαφές του Καβειρίου βλ. KH  IV, 24. Εξάλλου, και το ίδιο το 
λατρευτικό άγαλμα του θεού στο Καβείριο πρέπει να τον παρίστανε ανακεκλιμένο, όπως φαίνεται από το μεγάλο μήκος και πλά
τος της βάσης του, βλ. KH 1 ,14.

593 Για τη σχέση του αυγού με τον χθόνιο Διόνυσο βλ. υποσημ. 713.
594 Για τη μορφή του πατέρα στις σκηνές αναχώρησης πολεμιστών βλ. Spieß 1992, 124-127. Για τους πατέρες στα αθηναϊκά 

Απατούρια βλ. Ξεν. Ελλ. 1.7.8-9 και Πλάτ. Τίμ. 21b. Για μια πιθανή παράσταση πομπής πατέρων ή κηδεμόνων με τους γιους τους 
στα Απατούρια, και μάλιστα στην Κουρεώτιδα, βλ. Knauer 1996, 221-239.

595 Ο Himmelmann 1990, 100, αναγνώρισε στη μορφή αξιωματούχο ή διοικητή που δίνει διαταγές στους στρατιώτες του, χωρίς 
να δώσει προσοχή στο ότι στην A  όψη του κανθάρου ο νέος δεν είναι οπλίτης. Εξάλλου, επισφαλής είναι η ταύτιση κάθε ανδρι
κής μορφής που φορά ιμάτιο και κράνος με τον τύπο του «στρατηγού», όπως παρατηρεί μεταξύ άλλων ο Τ. Hölscher στην κριτική 
του για το βιβλίο του Himmelmann στο Gnomon 65 (1993), 524.

596 Είναι γνωστό ότι στην Αθήνα η πολιτεία παρείχε στους εφήβους παιδοτρίβες για τις αθλητικές ασκήσεις και δασκάλους για 
την εκμάθηση της χρήσης των όπλων (Αριστ. Αθ. Πολ. 42.3). Εξάλλου, ένας νόμος του Βοιωτικού Κοινού της ελληνιστικής εποχής 
όριζε στις πόλεις να παρέχουν δασκάλους στους εφήβους για να τους διδάξουν την τέχνη των όπλων και του πολέμου, βλ. P. Roesch, 
Une loi fédérale béotienne sur la préparation militaire, στο Acta o f the Fifth International Congress o f Greek and Latin Epigraphy, 
Cambridge 1967, Oxford 1971, 81-88.

597 Για τον εραστή ως υποκατάστατο του πατέρα βλ. G. Devereux, Pseudo-Homosexuality and the “Greek Miracle”, SymbOslo 
42 (1968), 78.

598 Πλούτ. ΗΘ. 761b. Ενεργό ρόλο στην εφηβική μύηση έπαιζε ο εραστής ή φιλήτωρ και στην Κρήτη, παραμένοντας μαζί με τον 
νέο στην ύπαιθρο ως καθοδηγητής ή διδάσκαλος κατά την περίοδο της απομόνωσής του από την κοινωνία της πόλης και των μυη- 
τικών δοκιμασιών του, βλ. Στράβ. X 4.21. Η παιδεραστία, που έπαιζε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μύηση των νέων, πρέπει
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Σαφές είναι πάντως ότι, όπως στον καβειρικό σκΰφο που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche 
Museen V.I. 3286599 και στο θραύσμα του καβειρικού σκυφου ΕΑΜ 1Θ426600 (Πίν. 77α), έτσι και στον 
ερυθρόμορφο κάνθαρο ΕΑΜ 1373 (Πίν. 36β και 38) τονίζεται η σημασία της σχέσης του ώριμου άνδρα 
με τον νέο (ή του πατέρα με το γιο) στις μυητικές ιεροπραξίες που διεξάγονταν στο καβειρικό ιερό.

Οι ασπίδες με τα κισσόφυλλα στο πεδίο των παραστάσεων του αγγείου, όπως σημειώθηκε προηγου
μένως, συμβολίζουν τη μύηση, αφού παραπέμπουν στον οπλισμό του νέου, και συγχρόνως την τοποθετούν 
υπό τη σκέπη του Διονύσου601.

Προβληματική παραμένει η ερμηνεία της ταινίας στα μαλλιά του νέου και στις δύο όψεις του κανθάρου 
ΕΑΜ 1373 (Π ίν. 36β και 38) αλλά και στον κάνθαρο του Πανεπιστημίου του Mainz 23 (αρ. κατ. 25 [Π ίν. 36α 
και 37]), που είναι πολύ φαρδύτερη στο πίσω μέρος από ό,τι μπροστά, θυμίζοντας τη γυναικεία σφενδόνη ή 
οπισθοσφενδόνη. Θελκτική θα ήταν η υπόθεση ότι σχετίζεται με τη μύηση602, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να μπο
ρεί να υποστηριχθεί από τις γραπτές πηγές και από τις σχετικές εικονιστικές μαρτυρίες. "Ισως θα μπορούσε 
να ταυτιστεί με ταινία που συγκρατεί τα μαλλιά για να τοποθετηθεί στη συνέχεια από πάνω τους το κράνος603, 
μολονότι στην εικονογραφία οι ταινίες αυτές είναι συνήθως ισοπλατείς μπρος και πίσω604.

Κάνθαρος στο Mainz, Universität, Antikensammlung 23 και θραύσμα στην Αθήνα, ΕΑΜ 29692 
(αρ. κατ. 25 [Πίν. 36α και 37] και 33 [Πίν. 40β])

Στην Α  όψη του κανθάρου του Mainz απεικονίζεται η αναχώρηση νεαρού πολεμιστή: ο αγένειος νέος, 
γυμνός, κρατώντας ασπίδα και δόρυ, έρχεται από τα αριστερά προτείνοντας τη φιάλη για τη σπονδή της 
αναχώρησης605 σε γυναικεία μορφή που κάθεται σε κλισμό. Η γυναίκα, στεφανωμένη, έχει καλυμμένο το 
ένα χέρι με το ιμάτιό της, ενώ με το άλλο κρατά ψηλά, σχεδόν τελετουργικά, έναν κάλαθο. Στην άλλη όψη 
του αγγείου απεικονίζεται πιθανότατα η επιστροφή του νέου, καθώς οι θέσεις των μορφών έχουν αντι- 
στραφεί: ο νέος έρχεται τώρα από τα δεξιά, φανερώνοντας πλέον το επίσημα της ασπίδας του, ενώ η 
γυναικεία μορφή που κρατά ακόμη τον κάλαθο, υψώνει το χέρι χαιρετώντας τον. Η προτεινόμενη από την 
Daumas606 ταύτισή της με τη Δήμητρα Καβειραία, πιθανότατα λόγω του καλάθου που κρατά αλλά και 
κατ’ αναλογία με την υποστηριχθείσα ταύτιση της αντίστοιχα καθισμένης ανδρικής μορφής στον κάνθα
ρο ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β και 38]) με τον θεό Κάβειρο, δεν ευσταθεί: παρ’ όλο που ο κάλαθος

να γίνει κατανοητή μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της προαγωγής της πολεμικής αρετής τους, βλ. ενδεικτικά Caíame 1977, 421 κ.ε.· 
Moreau 1992 A, 230 κ.ε.- Bremmer 1990, 142 σημ. 39, με περαιτέρω βιβλιογραφία. Ο εραστής αποτελείτο πρότυπο το οποίο πρέ
πει να μιμηθούν οι νέοι, είναι εκείνος που τους διδάσκει τις ηθικές, πνευματικές και πολεμικές αρετές που θα πρέπει να αποκτή
σουν ως ενήλικοι. Ειδικότερα για το ρόλο της παιδεραστίας στο αθηναϊκό σύστημα εκπαίδευσης βλ. τη βιβλιογραφία στον Καβ- 
βαδία 2000, 117 σημ. 802.

599 Βλ. υποσημ. 306. Για την ερμηνεία της παράστασης βλ. Λεμπέση 1992, 7-8.
600 Βλ. υποσημ. 551.
601 Βλ. σ. 103-104. Για το φίδι με το υπογένειο στην ασπίδα του νέου ως πιθανό σύμβολο του θεού βλ. σ. 104.
602 Βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για το στρόφιον. Για το στρόφων βλ. Μπεζαντάκος 1987, 101, 108, 116-117.
603 Βλ. π.χ. τον καλυκωτό κρατήρα στη Γενεύη, Musée d’Art et d’Histoire MF 238 (ARV2 615,1· Para 397' Add2 269), την κύλι

κα στη Βιέννη, Kunsthistorisches Museum 3694 (ARV2 427,3' Para 374· Add2 235· Buitron-Oliver 1995, 73 αρ. 11, πίν. 6-7 και 143), 
τον κωδωνόσχημο κρατήρα στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 2394 (ARV2 1145,28· Para 456· Matheson 1995, 412 αρ. 
KL 33) και την πελίκη στη Βοστιόνη, Museum of Fine Arts 03.793 (ARV2 1145,37· Para 456- Add2 335· Matheson 1995, 414 αρ. KL 
43' Miller 1997, 179 και σημ. 181, εικ. 104). Τέτοιου τύπου ταινία συγκρατεί επίσης τα μαλλιά των ηθοποιών για να τοποθετηθεί 
από πάνω η μάσκα, βλ. π.χ. την πελίκη στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 98.883 (ARV2 1017,46' Para 440-Add2 315' Oakley 1990, 
73 αρ. 46, πίν. 26Α και 35F).

604 Πλατύτερη στο πίσω μέρος είναι η ταινία στα μαλλιά του πεσμένου πολεμιστή στον προαναφερθέντα καλυκωτό κρατήρα 
της Γενεύης (βλ. υποσημ. 603), αν και όχι τόσο πολύ όσο στους κανθάρους του Ζ. του Αργού.

605 Γ ια τις σπονδές στις σκηνές των αναχωρήσεων και τη χρήση της φιάλης σε αυτές βλ. Η. Gericke, Gefässdarstellungen au f grie
chischen Vasen, Berlin 1970, 27-28 και Spieß 1992, 83-84, 172-174. Για τη φιάλη βλ. Η. Luschey, Die Phiale, Bleicherode am Harz 
1939 και Lissarague 1995,133.

606 Daumas 1998, 96 σημ. 20.
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είναι πράγματι σύμβολο της Δήμητρας607, όπως και της Κόρης, καμιά από τις δύο θεές δεν απεικονίζεται 
στην αγγειογραφία να τον κρατά στα χέρια της, και μάλιστα υψωμένο. Καθιστές γυναικείες μορφές, 
εξάλλου, που κρατούν ψηλά τον κάλαθο είναι εντελώς άγνωστες στις σκηνές αναχωρήσεων (ή επιστρο
φών608) πολεμιστών ή εφήβων, όπου οι γυναίκες απεικονίζονται συνήθως όρθιες609, διακονώντας τη 
σπονδή των αναχωρούντων610 ή βοηθώντας στον οπλισμό τους. Αντίθετα, οι γυναικείες μορφές που κρα
τούν ψηλά τον κάλαθο, όρθιες ή καθιστές, ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά σε γαμήλιες σκηνές611 ή σκηνές 
γυναικωνίτη612, με τον κάλαθο ως προσδιοριστικό σύμβολο των οικιακών τους ασχολιών613. Οι εικονο- 
γραφικές αναλογίες με τον κάνθαρο ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Π ίν. 36β και 38]) ως προς την τοποθέτηση 
των μορφών, η γυμνότητα του νέου614 και, στη Β' όψη, η αποκάλυψη του χεριού της γυναικείας μορφής615 
και του επιθήματος της ασπίδας του νέου -  που είναι το φίδι με το υπογένειο616 -  καθιστά θελκτικό το 
συσχετισμό των παραστάσεων και του κανθάρου αυτού με τη μύηση617: έτσι, η Α' όψη μπορεί να ερμη- 
νευθεί ως αναχώρηση του νέου -  όπως φαίνεται από τη φιάλη για τη σπονδή -  για κάποια τελετή σχετι- 
ζόμενη με τη μύηση ή για την επίδειξη των πολεμικών του ικανοτήτων618, ενώ η Β' πλευρά ως απεικόνιση

607 Βλ. Daremberg - Saglio I 2 (1887), λ. calathus, 813 [Saglio]· Nilsson 1906, 350-352· ΕΛΑ IV (1961), λ. Kalathos, 295 [Longo]· 
Sourvinou-Inwood 1978, 110 σημ. 80.

608 Για τον προβληματισμό αν οι λεγόμενες «αναχωρήσεις» πολεμιστών ή εφήβων είναι πράγματι αναχωρήσεις ή επιστροφές 
βλ. Lissarague 1995, 140· Matheson 1995, 271 και σημ. 14· Oakley 1997, 58 σημ. 234.

609 Καθιστή είναι η γυναικεία μορφή στην ερυθρόμορφη πελίκη του Λοΰβρου Ν 3344 (CVA Louvre 8, III I d, πίν. 49,1-3) και 
στους ερυθρόμορφους καλυκωτούς κρατήρες στην Troy (Νέα Υόρκη), Hyatt (Oakley 1997,124 αρ. 75, εικ. 22Α, πίν. 39Α και 51D) 
και στον Ακράγαντα, Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” 1606 (P. Orlandini, Vassallaggi. Scavi 1961:1. La necropoli méridio
nale, NSc Suppl. XXV (1971), 40 αρ. 1, εικ. 49), όπου απεικονίζεται αναχώρηση εφήβου, με ασπίδα όμως ψηλά στο πεδίο, που συμ
βολίζει τον οπλισμό του. Πιθανώς καθιστή είναι η γυναικεία μορφή και σε θραύσμα σκύφου στη Φλωρεντία, Museo Archeologi
co Nazionale 19 Β 29 (ARV2 930,98).

610 Στις σκηνές αναχωρήσεων η σπονδή του αναχωροΰντος πάντα διακονείται από μια γυναικεία μορφή, βλ. Lissarague 1995, 
140 και σημ. 50.

611 Βλ. π.χ. τις ερυθρόμορφες λουτροφόρους στο Cambridge (Mass.), Πανεπιστήμιο Harvard, Α.Μ. Säckler Museum 1960.353 
(CVA Baltimore, Robinson Collection 2, πίν. 49· Sabetai 1993, 26) και στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen 9493 (Pando
ra, 332 αρ. 102· F.W. Hamdorf, Neuerwerbungen. Glyptothek und Antikensammlungen, MüJb 45 (1994), 206, εικ. 15).

612 Βλ. π.χ. τις ερυθρόμορφες υδρίες στην Capua, Museo Provinciale Campano 206 (CVA Capua 2, III I, πίν. 8,3 και 9,2.8) και 
στο Vico Equense, Antiquarium χωρίς αρ. ευρ. (S. Ferraro, Osci, Etrusci e Greci della penisola sorrentina. Vico Equense Preromana, 
Napoli 19772, πίν. 9), μια ερυθρόμορφη κύλικα στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας 142317 (ARV1 821,6' Η. Metzger, Beazley 
et l’image, AntK  30 (1987), 111, πίν. 15,3-4· Dobrowolski 1999, 130, εικ. 10), καθώς και τις ερυθρόμορφες πυξίδες στο Leiden, 
Rijksmuseum van Oudheden Ro II 94 (CVA Leiden 4, πίν. 199), στο Παρίσι, Μουσείο Rodin TC 922 (CVA Musée Rodin, πίν. 26,4-5), 
στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Α.Μ. Säckler Museum 1925.30.39 (ARV2 963,92) και μία ακόμη που κάποτε βρισκόταν στο εμπό
ριο αρχαιοτήτων του Λονδίνου (ARV2 1296,25).

613 Για τον κάλαθο, τη χρήση και το συμβολισμό του βλ. Η. Cassimatis, Propos sur le calathos dans la céramique italiote, στο J.-P. 
Descoeudres (επιμ.), Ενμονσία. Ceramic and Iconographie Studies in Honour o f Alexander Cambitoglou, Sydney 1990, 195-196 και 
Sabetai 1993, 127-128 και σημ. 501, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

614 Για τη γυμνότητα ως χαρακτηριστικό της μύησης των εφήβων βλ. υποσημ. 633.
615 Η κάλυψη του χεριού της γυναικείας μορφής στην A  όψη του αγγείου δεν φαίνεται να έχει τη συμβολική σημασία της «αι- 

δούς» μπροστά σε ιερά πρόσωπα ή αντικείμενα και της αποφυγής να τα αγγίξει κανείς με ακάθαρτα χέρια (για το συμβολισμό της 
κάλυψης των χεριών, που μαρτυρείται από τα ελληνιστικά χρόνια, βλ. Α. Dieterich, Der Ritus der verhüllten Hände, στο Kleine 
Schriften, Leipzig - Berlin 1911, 440-448). Εξάλλου, πολλές από τις γυναικείες μορφές σε γαμήλιες παραστάσεις ή σκηνές γυναι- 
κωνίτη έχουν το ένα τους χέρι καλυμμένο με το ιμάτιό τους (για παραδείγματα βλ. υποσημ. 611 και 612, σποράδην), μοτίβο που 
δεν μπορεί να συσχετιστεί με κάποιο τελετουργικό ή λατρευτικό συμβολισμό.

616 Για το φίδι με το υπογένειο στο επίσημα της ασπίδας ως πιθανό σύμβολο του χθόνιου Διονύσου και σχετιζόμενο με τη μύη
ση βλ. σ. 104.

617 Αντίστοιχοι συσχετισμοί έχουν γίνει και σε παραστάσεις αναχωρήσεων της αττικής αγγειογραφίας, βλ. Lissarague 1995,140 
και Matheson 1995, 271.

618 Πιθανώς πρόκειται για κάποια χρονική φάση πριν από την τελική του μύηση και για το λόγο αυτό ο νέος δεν απεικονίζεται 
με κράνος, παρά μόνο με ασπίδα και δόρυ. Και στην αθηναϊκή εφηβεία, εξάλλου, οι νέοι μετά τον πρώτο χρόνο άσκησης έκαναν

107



της επιστροφής του, όπως φαίνεται από την αποκάλυψη του επιθήματος της ασπίδας του και το χαιρετι
σμό της γυναίκας, ίσως της μητέρας619, κατ’ αναλογία με το χαιρετισμό του ώριμου άνδρα στη Β' όψη του 
κανθάρου ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Π ίν. 36β και 38]).

Η ταινία στα μαλλιά του νέου και στις δύο όψεις του αγγείου παραμένει αβέβαιο αν πρέπει να θεω
ρηθεί σύμβολο σχετιζόμενο με τη μύηση ή αν αποτελεί ένδειξη της τοποθέτησης του κράνους μετά το 
πέρας των μυητικών δοκιμασιών, εκδοχή που ίσως είναι πιθανότερη620.

Περισσότερες ερμηνευτικές δυσκολίες παρουσιάζει το θραύσμα του κανθάρου ΕΑΜ 29692 (αρ. 
κατ. 33 [Πίν. 40β]), που λόγω των έντονων ομοιοτήτων που παρουσιάζει με τη Β' όψη των κανθάρων στο 
ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β και 38]) και στο Mainz (αρ. κατ. 25 [Πίν. 36α και 37]), φαίνεται να 
εντάσσεται στον ίδιο εικονογραφικό κύκλο με αυτούς. Και εδώ ο νέος οπλίτης (που όμως φορά κράνος) 
βρίσκεται στα δεξιά της παράστασης και απλώνει το δεξί χέρι προς τη μορφή που κάθεται απέναντι του. 
Αντί όμως για τον ώριμο άνδρα με το κράνος ή τη γυναικεία μορφή με τον κάλαθο που προϋπαντούν τον 
νέο στους προαναφερθέντες κανθάρους, εδώ η καθιστή μορφή φορά ψηλό πόλο στο κεφάλι και τείνει τα 
χέρια προς αυτόν, σαν να κρατά στεφάνι (που όμως δεν αποδίδεται).

Είναι γνωστό ότι ο πόλος, εκτός από κάλυμμα κεφαλής θεοτήτων με χθόνιο χαρακτήρα, φοριόταν και από 
θνητές στη γαμήλια εικονογραφία και στη χθόνια λατρεία, από λατρεύτριες και ιέρειες ως ένδειξη της εξο- 
μοίωσής τους με τη θεότητα, αλλά και από αφηρωισμένες νεκρές621. Η καθισμένη γυναίκα της παράστασης στο 
θραύσμα του Εθνικού Μουσείου δεν φαίνεται να είναι θεά, τόσο λόγω της απουσίας άλλων προσδιοριστικών 
συμβόλων622 όσο και λόγω της εικονογραφικής της αναλογίας με τις μη θεϊκές μορφές των κανθάρων στο ΕΑΜ 
1373 και στο Mainz, που υποδέχονται τους νέους οπλίτες. Πρόκειται όμως για μια μορφή σεβάσμια, όπως και 
αυτές, με ρόλο τελετουργικό-ιερατικό, που επιτείνεται από το γεγονός ότι είναι και αυτή καθισμένη623.

Κάνθαρος στο Belfast, Ulster Museum 1334 (αρ. κατ. 24 [Πίν. 35])
Στην Α  όψη του κανθάρου του Belfast απεικονίζεται μια αναχώρηση παρόμοιου τύπου με αυτήν των 

προηγούμενων αγγείων: αριστερά ανδρική μορφή, γυμνή, με δόρυ και ασπίδα, της οποίας δεν φαίνεται 
το επίσημα αφού απεικονίζεται από το εσωτερικό της, κρατά τη φιάλη για τη σπονδή της αναχώρησης. 
Η ανδρική μορφή που στέκει απέναντι της και ίσως διακονούσε τη σπονδή της, φορά ζωσμένο χιτωνί- 
σκο, κρατά ανεστραμμένο δόρυ που διασταυρώνεται με αυτό του συντρόφου της και ασπίδα με επίση
μα φίδι με υπογένειο624. Φαίνεται λοιπόν πιθανό η γυμνή μορφή με τη φιάλη να είναι ένας έφηβος 
που αναχωρεί για κάποια μυητική δοκιμασία ή επίδειξη με όπλα ή για την ίδια την τελετή της μύη
σης, όπως στον κάνθαρο του Mainz, ενώ η μορφή με το χιτωνίσκο θα πρέπει να ταυτιστεί με κάποιον 
ήδη μυημένο, ή καλύτερα με έναν πολεμιστή625, εκπρόσωπο της παλαιάς γενιάς και θεματοφύλακα των

επίδειξη των πολεμικών γνώσεων και ικανοτήτων που είχαν αποκτήσει, και μάλιστα στο θέατρο του Διονύσου, και στη συνέχεια 
ελάμβαναν την ασπίδα και το δόρυ, βλ. και υποσημ. 589.

619 Για την ταύτιση της γυναικείας μορφής στις σκηνές αναχωρήσεων της αττικής αγγειογραφίας με τη μητέρα, τη σύζυγο ή την 
αδερφή του αναχωρούντος βλ. Spieß 1992, 122 και Καββαδίας 2000, 109.

620 Για την ταινία αυτή βλ. σ. 106.
621 Για μια συνοπτική αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία βλ. Ι.Κ. Λεβέντη, Περσεφόνη και Εκάτη στην Τεγέα, ΑΔ  49-50 (1994- 

1995), Μελέτες, 84 σημ. 5.
622 Όπως σωστά σημείωσε ο Sguaitamatti 1984, 54, η συχνή απουσία του πόλου ή η αντικατάστασή του από άλλα είδη κόμμω

σης σε μορφές του ίδιου τύπου περιορίζει πολύ τον προσδιοριστικό χαρακτήρα που κάποιοι θέλουν να του αποδώσουν. Τίποτα 
δεν δικαιολογεί να του προσδώσουμε, a priori, την αξία ενός θεϊκού προσδιοριστικού συμβόλου με την αυστηρή έννοια του όρου 
και να οδηγηθούμε σε μια ταύτιση μόνο και μόνο βάσει της παρουσίας του.

623 Κατά τον Graepler 1997, 213, ο πόλος γενικά τοποθετεί τις μορφές σε μια «υψηλή σφαίρα», στην οποία ταιριάζει το ιερατι
κό μοτίβο του καθίσματος.

624 Για το φίδι με το υπογένειο στο επίσημα της ασπίδας ως πιθανό σύμβολο του χθόνιου Διονύσου και σχετιζόμενο με τη μύη
ση βλ. σ. 104.

625 Για το χιτωνίσκο ως ένδυμα πολεμιστών, κυνηγών ή χειρωνακτών βλ. Μ. Bieber, Entwicklungsgeschichte der griechischen 
Tracht. Von der vorgriechischen Zeit bis zum Ausgang der Antike, Berlin 19672, 29, 32 και A. Pekridou-Gorecki 1989, 87.
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αξιών της πολεμικής αρετής, όπως ο καθιστός άνδρας του κανθάρου ΕΑΜ 137 3626 (αρ. κατ. 26 [Πίν. 36β 
και 38]).

Η αποσπασματική διατήρηση της Β' όψης του αγγείου δεν επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων για 
την ερμηνεία της παράστασης, μολονότι ίσως εδώ, κατ’ αναλογία με τον κάνθαρο ΕΑΜ 1373 (αρ. κατ. 26 
[Πίν. 36β και 38]) και εκείνον στο Πανεπιστήμιο του Mainz (αρ. κατ. 25 [Πίν. 36α και 37]) να απεικονί
ζεται η επιστροφή του εφήβου.

Κάνθαροι στην Αθήνα, ΕΑΜ 1419 και 1420 (αρ. κατ. 22 [Πίν. 33] και 23 [Πίν. 34])
Νέοι που κρατουν κανά627 ανήκουν εικονογραφικά628 σε παραστάσεις οικογενειακών θυσιών μικρής 

κλίμακας629. Εικονίζονται κατά την προετοιμασία της θυσίας και την προσαγωγή του θυσιαζόμενου ζώου, 
κάποτε οδηγώντας το οι ίδιοι, κι άλλοτε κρατώντας μαζί με το κανουν και χέρνιβα για το πλύσιμο των 
χεριών ή οινοχόη για τη σπονδή και το ράντισμα του ζώου. Τα κανά περιείχαν όλάς, στέμμα καί μάχαι- 
ραν, άλλοτε πόπανα, ενώ στις μυστηριακές λατρείες τα άρρητα. Μετά τη θυσία, με το κάνουν μεταφερό
ταν το κομμάτι του ζώου που ήταν προορισμένο για τον θεό ή τα θνλήματα στο βωμό630.

Οι νεαρές αυτές ανδρικές μορφές που κρατούν τα κανά στα αττικά αγγεία έχουν σωστά ταυτιστεί με 
βοηθητικά πρόσωπα631, δούλους ή και μέλη των οικογενειών που πραγματοποιούσαν τη θυσία. Η ταύτι
ση αυτή επιβεβαιώνεται από το ένδυμά τους: περίζωμα, εξωμίδα, χιτωνίσκος, ή ιμάτιο δεμένο γύρω από 
τη μέση τους ώστε να μοιάζει με περίζωμα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι μορφές αυτές φορούν ιμάτιο ή 
είναι γυμνές. Η δευτερεύουσα θέση τους, εξάλλου, φαίνεται και από το νεαρό της ηλικίας τους σε σχέση 
με τους ιερουργούντες, που είναι γηραιότερες, ως επί το πλείστον γενειοφόρες μορφές, ή νεαροί άνδρες 
πάντα ενδεδυμένοι και ιστάμενοι ακριβώς δίπλα στο βωμό. Στους κανθάρους ΕΑΜ 1419 και 1420 του Ζ. 
του Αργού, όμως, οι απεικονιζόμενοι γυμνοί και στεφανωμένοι νέοι δεν είναι βοηθητικές μορφές, ούτε 
φαίνεται να αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης νοούμενης σκηνής θυσίας: όχι μόνο ένας, αλλά όλοι κρατούν 
κανά632, καθιστώντας φανερό τον ομαδικό χαρακτήρα της λατρευτικής πράξης τους. Εξάλλου, ο ένας από 
τους δύο νέους της κάθε πλευράς κρατά στο άλλο χέρι του τη φιάλη, και μάλιστα στη Β' όψη του κανθά
ρου ΕΑΜ 1419 (Πίν. 33) σπένδει με αυτήν πάνω σε ένα βωμό-πεσσό: έτσι οι μορφές αυτές πρέπει να ταυ
τιστούν με πρωταγωνιστές της παράστασης που έχει ως επίκεντρο μια προσφορά ή μια επικείμενη θυσία 
συνοδευόμενη από σπονδή. Το τελετουργικό θέμα των δύο αυτών αγγείων, η γυμνότητα633 των νέων, οι 
ασπίδες με τα κισσόφυλλα στο πεδίο των παραστάσεων634, αλλά και το ίδιο το σχήμα του κανθάρου, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Ζ. του Αργού ως επί το πλείστον για την απεικόνιση θεμάτων σχετιζό- 
μενων με τη μύηση των νέων, οδηγούν στην ταύτιση και των σκηνών αυτών ως απεικονίσεων κάποιων από 
τις ιεροπραξίες που διεξάγονταν κατά τις διαβατήριες τελετές των νέων, πριν ενδυθούν τον οπλισμό που 
σηματοδοτεί το πέρασμά τους από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Αυτή την ανάληψη των όπλων υποδη

626 Για την ταύτιση του καθισιού γενειοφόρου άνδρα στον κάνθαρο ΕΑΜ 1373 (Πίν. 36β και 38) βλ. σ. 104-106.
627 Για τα κανά βλ. Schelp 1975 και van Straten 1995,10-12, 31-43 και 162-164. Για τα βοιωτικά κανά στην αρχαϊκή και την κλα

σική εποχή βλ. Schelp 1975, 37-38 και 44-45 αντίστοιχα.
628 Για παραστάσεις με κανά βλ. Schelp 1975, 86-90 και van Straten 1995, 194 κ.ε. σποράδην.
629 Οι πομπές των δημοσίων εορτών είχαν μπροστά κοπέλες κανηφόρους, βλ. σχετικά Schelp 1975, 15 κ.ε.· van Straten 1995, 

13· Neils 2003,158.
630 Για τα περιεχόμενα των κανών βλ. Schelp 1975, 2Γ van Straten 1995, 31 κ.ε., 162-164· P. Bonnechere, «La μάχαιρα était dis

simulée dans le κάνουν»: quelques interrogations, REA 101 (1999), 23-24’ Neils 2003, 158.
631 Van Straten 1995, 168-170.
632 Οι νέοι των κανθάρων ΕΑΜ 1419 και 1420 κρατούν το κανούν στο αριστερό τους χέρι, όπως όλοι οι άνδρες κανηφόροι. Βλ. 

σχετικά Schelp 1975, 67 σημ. 48.
633 Για την τελετουργική γυμνότητα ως χαρακτηριστικό των τελετών της μύησης των εφήβων, αλλά και γενικότερα των μυστη- 

ριακών λατρειών, βλ. Η. Leisegang, The Mystery of the Serpent, στο J. Campbell (επιμ.), The Mysteries. Papers from the Eranos Year
books 2, New York 1955, 236-240· Hatzopoulos 1994, 88‘ Lada-Richards 1999, 75 κ.ε. Η απογύμνωση συμβολίζει την εγκατάλειψη 
της παιδικής τους ηλικίας και η συνακόλουθη απόκτηση του οπλισμού το πέρασμα στην ενήλικη ζωή.

634 Για το συσχετισμό των ασπίδων με τα κισσόφυλλα στο πεδίο των παραστάσεων με τη μύηση βλ. σ. 103-104.
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λώνουν οι ασπίδες που κρέμονται στο πεδίο, παρ’ όλο που η σκηνή, τουλάχιστον στον κάνθαρο ΕΑΜ 1420 
(Πίν. 34), διαδραματίζεται στο ύπαιθρο, όπως φαίνεται από τους βράχους πάνω στους οποίους κάθονται 
οι δυο από τους απεικονιζόμενους νέους.

Οι πεσσοί στον κάνθαρο ΕΑΜ 1419635 (Πίν. 33), που παραπέμπουν σε σκηνές παλαίστρας και εφηβι
κής εκγύμνασης636, αποτελούν μία ακόμη ένδειξη για τη σύνδεση των παραστάσεων με την εφηβεία και 
τις διαβατήριες τελετές637. Η παρουσία τους πλάι στους νέους που κρατούν τα κανά και τις φιάλες και 
ιδιαίτερα η σπονδή που πραγματοποιείται πάνω στον πεσσό στη Β' όψη του κανθάρου αυτού, οδηγεί στην 
εξομοίωσή τους με βωμούς638, ενώ η παράλληλη ερμηνεία τους ως τερμάτων639 παραπέμπει μεταφορικά 
στην έννοια της επίτευξης του στόχου, δηλαδή της μύησης. Ο θύρσος που κρατά ο ένας από τους νέους 
στον κάνθαρο ΕΑΜ 1420 (Πίν. 34), τα κισσόφυλλα που κοσμούν τις ασπίδες στο πεδίο, αλλά και τα στε
φάνια κισσού που φορούν στο κεφάλι οι έφηβοι και στα δύο αγγεία, συμβολίζουν τον Διόνυσο ως απο
δέκτη και προστάτη της σπονδής και της μύησής τους.

Το κεφάλι που είναι σχεδιασμένο στο άνω μέρος του μηρού του όρθιου νέου στην Α  όψη του καν
θάρου ΕΑΜ 1420 και θυμίζει είδωλο σε καθρέφτη (Πίν. 79α), φέρει τα στυλιστικά χαρακτηριστικά του 
Ζ. του Αργού κι έτσι μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι δικό του δημιούργημα και όχι «παιχνίδι» 
κάποιου άλλου αγγειογράφου του εργαστηρίου του640. Καθώς δεν διακρίνεται προσχέδιο στο σημείο όπου 
έχει σχεδιαστεί και η θέση του είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με το συνολικό ύψος του πεδίου της παράστα
σης, μπορεί κανείς με ασφάλεια να αποκλείσει την πιθανότητα ότι αρχική πρόθεση του αγγειογράφου 
ήταν να αποδώσει κάποιο διαφορετικό θέμα. Το μεγάλο μέγεθος του, εξάλλου, μάλλον αποκλείει την ταύ
τισή του με τατουάζ, εφόσον μάλιστα ούτε στην αγγειογραφία υπάρχει ούτε στις γραπτές πηγές αναφέρε- 
ται τατουάζ που να παριστάνει ανθρώπινο πρόσωπο641. Μια πιθανή σύνδεση του ζωγραφισμένου αυτού 
κεφαλιού με τις δοξασίες της μύησης φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική, στερείται όμως στοιχείων που να μπο
ρούν να τη στηρίξουν. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η εκδοχή ο αγγειογράφος να σχεδίασε το 
κεφάλι αυτό μηχανικά ή περιπαικτικά πάνω στο πόδι του νέου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη 
συνέχεια τόνισε τις γραμμές του οσχέου της μορφής, ώστε να παίξουν το ρόλο των μαλλιών στο σκίτσο του.

Κωδωνόσχημος κρατήρας στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 49.94.2 (αρ. κατ. 2 [Πίν. 15])
Σε μύηση που τελείται υπό την προστασία του Διονύσου αναφέρονται επίσης οι παραστάσεις του 

κωδωνόσχημου κρατήρα της Νέας Υόρκης, με τους γυμνούς642 στεφανωμένους νέους. Στο αγγείο αυτό 
είναι ιδιαίτερα έντονο το διονυσιακό στοιχείο, αφού οι τρεις από τους τέσσερις απεικονιζόμενους νέους 
κρατούν θύρσο. Η φιάλη που κρατά ο τέταρτος προσδίδει στη σκηνή λατρευτικό χαρακτήρα.

635 Στον κάνθαρο ΕΑΜ 1420 (Πίν. 34) απεικονίζεται μόνο ένας μικρός τετράγωνος βωμός κάτω από τα πόδια του δεξιού νέου 
της Α' όψης. Για τους βωμούς βλ. C.G. Yavis, Greek Altars. Ongins and Typology, Saint Louis, Missouri 1949. Για παραστάσεις 
βωμών βλ. Aktseli 1996.

636 Για τους πεσσούς ως εικονογραφικά σύμβολα της παλαίστρας βλ. Moret 1979, 5 και σημ. 9· Paul-Zinserling 1994, 65· Κεφα- 
λίδου 1996, 30 σημ. 6, 40.

637 Πρβλ. μια σειρά παραστάσεων κατωιταλιωτικών αγγείων με εφήβους που κρατούν στλεγγίδες πλάι σε βωμούς-πεσσούς, 
που συσχετίστηκαν και αυτές με την εφηβεία και τις διαβατήριες τελετές, βλ. σχετικά Cassimatis 1991.

638 Για την υπόθεση ότι οι αφέσεις και τα τέρματα στις παλαίστρες, τα γυμνάσια και τα στάδια μπορούν να θεωρηθούν και 
βωμοί, βλ. F. Chamoux, L’Athéna mélancolique, BCH  81 (1957), 157 και Cassimatis 1991, 35.

639 Για τις παραστάσεις ιματιοφόρων νέων ή γυμνών εφήβων στην κατωιταλιωτική αγγειογραφία πλάι σε τέρματα, τα οποία 
φέρουν μάλιστα την επιγραφή τέρμων, και τις ερμηνείες τους, βλ. Moret 1979, 3-13.

640 Παρ’ όλο που η Ure 1958, 392, αναγνώρισε τις στυλιστικές ομοιότητες του πρόχειρου αυτού σχεδίου με τα έργα του Ζ. του 
Άργου, θεώρησε πιθανό το πρόσωπο που ζωγραφίστηκε πάνω στο μηρό της ανδρικής μορφής να ήταν έργο κάποιου «σκανταλιά
ρη» αγγειογράφου που δούλευε στο ίδιο εργαστήριο με αυτόν.

641 Για τα τατουάζ βλ. Τσιαφάκη 1998, 37 σημ. 119, στη βιβλιογραφία της οποίας πρέπει να προστεθεί: Μ. Gärtner, Le tatou
age dans l’Antiquité grecque, στο M.-M. Mactoux - E. Geny (επιμ.), Mélanges Pierre Lévêque 5, Besançon 1990, 101-115.

642 Για τη γυμνότητα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της μύησης βλ. υποσημ. 633.
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Κωδωνόσχημος κρατήρας στην Αθήνα, ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14])
Στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 12270 απεικονίζονται δύο στεφανωμένοι νέοι με λύρες643: ο δεξιός, 

που είναι όρθιος, πάλλει τις χορδές με το αριστερό χέρι και στο δεξί κρατά το πλήκτρο, ενώ ο σύντροφός 
του, καθιστός, δεν φαίνεται να παίζει, καθώς κρατά το πλήκτρο στο κατεβασμένο του χέρι644. Η παρά
σταση δεν μπορεί να συσχετιστεί με μουσικό αγώνα, αφού απουσιάζει το βήμα, ο κριτής ή οι θεατές, που 
μεμονωμένα ή μαζί απαντούν στις σχετικές σκηνές645. Επιπλέον, στις παραστάσεις μουσικών αγώνων, μία 
μόνο μορφή κρατά μουσικό όργανο, ο διαγωνιζόμενος646. Εξάλλου, περισσότεροι του ενός νέοι που κρα
τούν λύρες απαντούν μόνο σε παραστάσεις μουσικής διδασκαλίας, όπως γίνεται φανερό από την παρου
σία είτε παιδαγωγού είτε αντικειμένων που σχετίζονται με σχολείο. Με μάθημα μουσικής σχετίζονται και 
οι δύο μοναδικές παραστάσεις της αττικής αγγειογραφίας με έναν καθιστά και έναν όρθιο νέο που κρα
τούν λύρα, η μία στον κωδωνόσχημο κρατήρα στο Chiusi, Museo Archeologico Nazionale C 1827647, και 
η άλλη στην υδρία στο Salerno, Museo Archeologico Provinciale 1132648, στις οποίες όμως οι όρθιοι νέοι 
δεν παίζουν, παρά κρατούν τη λύρα στο κατεβασμένο χέρι τους.

Οι νέοι στον κωδωνόσχημο κρατήρα του Ζ. του Αργού φέρνουν στο νου τα ειδώλια των νέων με τις λύρες 
που βρέθηκαν στο Καβείριο649, οδηγώντας σε μια ερμηνεία της σκηνής ως μουσικής παράστασης, επίδειξης 
της μουσικής δεξιοτεχνίας των εφήβων στο πλαίσιο των μυητικών δοκιμασιών τους650. Το στεφάνι στο βάθος 
πάνω από τις μορφές είναι πανομοιότυπο με αυτά που τοποθετεί ο Ζ. των Μυστών στο πεδίο των παραστά
σεων και των δύο όψεων του ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 1393651 (Πίν. 77β), οι οποίες 
διαδραματίζονται σε ναό ή ιερό. Θα ήταν παράτολμο, ωστόσο, να υποθέσει κανείς ότι η σκηνή που απεικο
νίζεται στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 12270 του Ζ. του Αργού διεξάγεται σε έναν τέτοιο χώρο.

Σκύφος στη Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο 13560 (αρ. κατ. 10 [Πίν. 23α])
Στο σκύφο του Ζ. του Άργου από το νεκροταφείο της Ακραιφίας απεικονίζονται εφηβικές μορφές που 

αθλούνται: δύο οπλιτοδρόμοι στη μία όψη, ενώ στην άλλη ένας άλτης και ένας ακοντιστής. Το φίδι με το

643 Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, Φαίό. 73d, η λύρα ήταν το χαρακτηριστικό όργανο των νέων. Για τη λύρα και την κιθάρα βλ. 
Maas - Snyder 1989 και Landeis 1999, 47-68. Για την κιθάρα βλ. επίσης Nordquist 1992, 146 και σημ. 15, όπου και η παλαιότερη 
βιβλιογραφία.

644 Η Pelagatti 1995, 48 σημ. 43, ταύτισε τους δύο νέους με τον Αμφίονα και τον Ζήθο!
645 Συχνά όμως ο διαγωνιζόμενος, κιθαρωδός τις περισσότερες φορές, απεικονίζεται μόνος του. Για απεικονίσεις μουσικών 

παραστάσεων και αγώνων βλ. Τιβέριος 1989,19 κ.ε. και Kotsidu 1991, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
646 Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελούν οι παραστάσεις «συναυλίας», βλ. π.χ. τα ζεύγη των αυλητών σε έναν αμφορέα στη 

Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale Stg. 225 (ARV2 553,32- Para 388- Add2 257- Vos 1986, 129 αρ. 29- Kotsidu 1991, 307 αρ. 
56) και σε μια πελίκη στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1910.6-15.1 (ARV2 1123,2- Vos 1986, 130 αρ. 30- Kotsidu 1991, 311 αρ. 92- 
Mannack 2001, 123 αρ. Α.2, πίν. 43). Και στις παραστάσεις αυτές όμως οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται πάνω στο βήμα, ενώ παρό- 
ντες στον αμφορέα της Νεάπολης είναι επίσης ένας κριτής και ένας θεατής, και στην πελίκη του Λονδίνου δύο Νίκες.

647 ARF2 1054,60. Add2 322. Matheson 1995, 460 αρ. PGU 71.
648 ARV2 263,50. Add2 205. G. Greco - A. Pontrandolfo, Fratte. Un insediamento etrusco-campano, Modena 1990, 199 αρ. 23, εικ. 

322. Σε μια κύλικα στη Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery 48.93 (ARV2 960,23- CVA Walters Art Gallery 1, πίν. 48,1-2 και 49,1-2) απα
ντούν καθιστός νέος με βάρβιτο και όρθιος με λύρα, την οποία κρατά στο απλωμένο και τεντωμένο μπροστά χέρι του. Η απεικόνι
ση ενός καθισιού νέου με ραβδί ανάμεσά τους, εν είδει δασκάλου, οδηγεί στην ταύτιση και της σκηνής αυτής με μάθημα μουσικής.

649 Για τα ειδώλια αυτά βλ. KH  V, 39 κ.ε., 153-155. Για το συσχετισμό τους με τη μύηση βλ. παραπάνω σ. 99.
650 Για τη μουσική, τη διδασκαλία της και τη σημασία της στην αγωγή των παιδιών και των εφήβων βλ. Pélékidis 1962, 266-267- 

F.A.G. Beck, Greek Education, 450-350 B.C., London 1964,126-129- A. Sendrey, Music in the Social and Religious Life o f Antiquity, 
Rutherford 1974, 334-339- F.A.G. Beck, Album o f Greek Education. The Greeks at School and at Play, Sydney 1975, 23-24- D.S. Ale- 
xandrakis, The Education o f Children from Birth to Age Fourteen in Classical Athens (500-300 B.C.) (διδ. διατριβή), Boston College 
1987,188-195- R.W. Hibler, Life and Learning in Ancient Athens, Lanham - New York - London 1988, 66-68- A.B. Γιαννικόπουλος, 
Η  εκπαίδευση στην κλασική και προκλασική αρχαιότητα, Αθήνα 1989, 88-93. Για την επίδειξη της μουσικής αγωγής των εφήβων 
στα Απατούρια βλ. Scheibler 1987, 108 και σημ. 183 με τη σχετική βιβλιογραφία.

651 Βλ. υποσημ. 10.
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υπογένειο που κοσμεί τις ασπίδες των οπλιτοδρόμων, ένα επίσημα που ξανασυναντήσαμε στους σχετιζό- 
μενους με τη μύηση κανθάρους του αγγειογράφου652, αλλά και το γεγονός ότι οι αθλητές της άλλης όψης 
του αγγείου αγωνίζονται στεφανωμένοι653, καθιστούν θελκτική τη σύνδεση και των παραστάσεων του 
βοιωτικοΰ σκυφου με τις μυητικές δοκιμασίες των νέων ή με τις επιδείξεις των αθλητικών ικανοτήτων που 
απέκτησαν κατά την περίοδο της εφηβείας τους.

Έτσι, ο ερυθρόμορφος σκΰφος του Ζ. του Άργου θα μπορούσε να συνδεθεί με τις ήδη μνημονευθείσες 
αθλητικές παραστάσεις σε καβειρικους σκΰφους που συσχετίζονται κι αυτές με μυητικές δοκιμασίες654, 
και ιδιαίτερα με εκείνη του καβειρικού σκυφου που βρισκόταν κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen 
V.I. 3179655, όπου απεικονίζεται οπλιτοδρόμος με ασπίδα που έχει ως επίσημα φίδι. Είναι γνωστό, εξάλ
λου, ότι γυμνικοί αγώνες διεξάγονταν σε πολλές εορτές που σχετίζονταν με τις διαβατήριες τελετές των 
νέων656, όπως π.χ. στα αθηναϊκά Θησεία657. Ιδιαίτερης σημασίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θεω
ρηθεί η οπλιτοδρομία, αφενός γιατί αποτελεί έναν αγώνα δρόμου, μία από τις σημαντικότερες μυητικές 
δοκιμασίες στις διαβατήριες τελετές αγοριών και κοριτσιών658, και αφετέρου γιατί ο ένοπλος χαρακτή
ρας της την καθιστά ιδανική ευκαιρία επίδειξης των πολεμικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εφήβων659.

Σκΰφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 12266 (αρ. κατ. 11 [Πίν. 24])
Μολονότι η έρευνα ομόφωνα αναγνώρισε στις μορφές της Α' όψης του σκυφου ΕΑΜ 12266 τον Διό

νυσο και τον Απόλλωνα660, μια περισσότερο προσεκτική εξέταση του αγγείου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
οι απεικονιζόμενοι στεφανωμένοι νέοι δεν πρέπει να ταυτιστούν με τους θεούς αυτοΰς. Ο Ζ. του Άργου 
παριστάνει τον Διόνυσο γενειοφόρο, με χιτωνίσκο και εμβάδες661, ενώ η θυρσοφόρος μορφή του σκυφου 
είναι αγένεια και ιματιοφόρος. Εξάλλου, γυμνός Απόλλων κιθαρωδός ή λυριστής δεν απαντά ούτε στην

652 Για το ψίδι με το υπογένειο στο επίσημα της ασπίδας ως πιθανό σύμβολο του χθόνιου Διονύσου και σχετιζόμενο με τη μύη
ση βλ. σ. 104.

653 Για τη δυσκολία ερμηνείας των παραστάσεων στεφανωμένων γυμνών αθλητών βλ. Κεφαλίδου 1996, 40 σημ. 92.
654 Βλ. σχετικά σ. 102.
655 Βλ. υποσημ. 561.
656 Για τη σύνδεση αθλητικών αγώνων και ενηλικίωσης βλ. Johnston 2003, 162-163, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
657 Βλ. σχετικά Jeanmaire 1939, 278-279, 338 κ.ε.
658 Για τη σημασία των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο της μύησης αγοριών και κοριτσιών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας βλ. 

Caíame 1977, 338 κ.ε.· Dowden 1989, 31 κ.ε.· Hatzopoulos 1994, 27, 45 κ.ε., 59-61. Στην Κρήτη, άλλωστε, δρομείς ονομάζονταν οι 
έχοντεςτο δικαίωμα του πολίτη ενήλικοι, σε αντίθεση με τους άποόρόμονς που ήταν ακόμη έφηβοι, βλ. σχετικά Hatzopoulos 1994, 
59 και σημ. 1, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

659 Στους Νόμους του Πλάτωνα, μάλιστα (832e-833b), η οπλιτοδρομία αναφέρεται ως το σημαντικότερο άθλημα σε σχέση με 
την πολεμική προετοιμασία και ετοιμότητα. Έ να ενδιαφέρον παράλληλο αποτελούν οι διάδρομοί της ελληνιστικής εποχής στη 
Μακεδονία, ένοπλοι αγώνες δρόμου, όπου οι έφηβοι έδειχναν τις αγωνιστικές τους ικανότητες και τις στρατιωτικές τους γνώσεις, 
βλ. σχετικά Hatzopoulos 1994, 90. Για την οπλιτοδρομία βλ. Τιβέριος 1989, 36 κ.ε. με εκτενή βιβλιογραφία.

660 Βλ. τη βιβλιογραφία για το αγγείο, σ. 42 αρ. κατ. 11.
661 Βλ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα που βρισκόταν κάποτε στο Μουσείο του Rochdale (αρ. κατ. 3 [Πίν. 16]) και τον καβειρικό 

σκύφο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]). Για το χιτωνίσκο ως ένδυμα του Διονύσου βλ. D.M. Haubner, Die Tracht des Gottes Dio
nysos in der griechischen Kunst (διδ. διατριβή), Wien 1971, 56, που δεν μπόρεσα να συμβουλευθώ, και J.D. Beazley, Some Attic Vases 
in the Cyprus Museum, Oxford 19892, 32-33, όπου απαριθμούνται τα ερυθρόμορφα αγγεία που απεικονίζουν τον Διόνυσο με χιτω
νίσκο. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν: η στάμνος στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Ε 443 (ARV2 292,29 και 1642· Para 356‘ Add2 
210· Carpenter 1997, 17 κ.ε., 24, πίν. 2Α-Β), ο κιονωτός κρατήρας στη Φλωρεντία, Museo Archeologico Nazionale 92106 (LIMC  
VIII (1997), λ. Silenoi, αρ. 150 [Simon], όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία), ο κάνθαρος στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 
98.932 (ARV2 482,34 και 832,36· Para 422), ο αμφορέας στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 41.162.21 (ARV2 646,1), μια 
πελίκη που κάποτε βρισκόταν στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Λουκέρνης (ARV2 1075,12), καθώς και η κύλικα στο Λονδίνο, Βρε
τανικό Μουσείο Ε 102 (ARV2 1253,70· Lezzi-Hafter 1988, 312 αρ. 15, εικ. 18e, πίν. 10, 53c). Ο Carpenter 1997, 18, συνέδεσε τις 
απεικονίσεις του Διονύσου με χιτωνίσκο με τις παραστάσεις της Γιγαντομαχίας, κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται πιθανό αν κρίνει 
κανείς από τις προαναφερθείσες παραστάσεις. Γ ια τις εμβάδες, την καταγωγή τους και τη σχέση τους με τον Διόνυσο βλ. Morrow 
1985, 65-66, 87, 148, 149, 178 αρ. 26 και Carpenter 1997, 18-20.
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αττική αλλά ούτε και στην κατωιταλιωτική εικονογραφία662. Έτσι, οι δύο απεικονιζόμενες μορφές θα 
πρέπει να είναι νεαρά θνητά αγόρια.

Η μετωπική663 απεικόνιση του προσώπου του κιθαρωδού664 δηλώνει την εξέχουσα σημασία του μέσα 
στην παράσταση: αυτή, σε συνδυασμό με τη γυμνότητά του665, με το θέμα της Β' όψης του αγγείου, αλλά 
και με τα πολυάριθμα ειδώλια των νέων που βρέθηκαν στο Καβείριο και κρατούν λύρα666, οδηγεί στην 
ταύτισή του με ένα από τα αγόρια που προσέρχονταν στο ιερό για να μυηθούν. Ο θύρσος που κρατά ο 
ιματιοφόρος νέος που τον συνοδεύει, αναφέρεται στον Διόνυσο ή τον Διόνυσο/Κάβειρο ως προστάτη της 
μύησης.

Στη Β' όψη του αγγείου δύο γυμνά στεφανωμένα αγόρια, το ένα από τα οποία θα μπορούσε να είναι ο 
κιθαρωδός της μπροστινής όψης, στέκουν μπροστά σε βωμούς κάνοντας τη χειρονομία της προσευχής με 
το δεξί χέρι υψωμένο και την παλάμη να κοιτά προς τα έξω667. Η συνοπτική και πρόχειρη απόδοση των 
αριστερών χεριών τους δεν επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων για την ακριβή κίνησή τους. Πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι η χειρονομία του αριστερού νέου, με τον αντίχειρα να πιέζεται τεντωμένος πάνω 
από τα υπόλοιπα λυγισμένα δάκτυλα, θυμίζει το λεγόμενο κρατεΐν τον άντίχείρα {ρτεεπετεροΙΙίοβτη): πρό
κειται για μια κίνηση668 γνωστή μόνο από ανάγλυφα (στα οποία οι αντίστοιχες «σεβίζουσες» μορφές 
έχουν παρόμοια στάση και ίδια θέση χεριών με τους νέους στην παράσταση του βοιωτικού αγγείου), που 
έχει μαγική σημασία και λειτουργεί ως τρόπος «εξαναγκασμού» της θεότητας, συνδυάζεται δε πάντα με 
το άλλο χέρι υψωμένο στη χειρονομία της προσευχής. Όπως παρατήρησε ο Όυιιδηυι·669, τα παραδείγμα
τα όπου απεικονίζεται η χειρονομία αυτή συνδέονται με την ηρωολατρεία ή το χθόνιο βασίλειο. Έτσι λοι
πόν, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι δύο ομήλικοι νέοι προσεύχονται στον χθόνιο Διόνυσο/Κάβει- 
ρο, η παρουσία του οποίου έχει ήδη γίνει εμφανής από το θύρσο που κρατά ο ιματιοφόρος νέος στην άλλη 
όψη του αγγείου, πριν ενδυθούν τον οπλισμό τους και ενταχθούν στον κόσμο των ενηλίκων.

Σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 12589 (αρ. κατ. 17 [Πίν. 29])
Με τη μύηση πρέπει να σχετίζεται και η παράσταση της Α' όψης του σκύφου ΕΑΜ 12589: ο νέος με τη 

λύρα και τη φιάλη, αντίθετα απ’ ό,τι έχει υποστηριχθεί670, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον Απόλλωνα, αφού 
η εικονογραφία θέλει τη σπονδή του θεού να διακονείται μόνο από τη θεά Άρτεμη, με τη συχνή παρου

662 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ερυθρόμορφη υδρία του Dunedin, Otago Museum Ε 48.266 (ARV2 1114,1' Add2 339" LIMC  
II (1984), λ. Apollon, αρ. 871 [Palagia]· Τσιαφάκη 1998, 64-65 και σημ. 245). Όμως, το ίδιο το θέμα της υδρίας (Απόλλωνας και 
χρησμοδοτούσα κεφαλή του Ορφέα), αλλά και το γεγονός ότι ο θεός κρατά τη λύρα στο κατεβασμένο του χέρι, δεν επιτρέπουν 
την κατάταξή της στα αγγεία με τυπικές παραστάσεις Απόλλωνα λυριστή ή κιθαρωδού.

663 Για τη μετωπική απεικόνιση των προσώπων και τη σημασία της βλ. Lullies 1940, 3 σημ. 1 (με παλαιότερη βιβλιογραφία)· G. 
Müller, Das en face in der griechischen Vasenmalerei (διδ. διατριβή), Wien 1951 · T. Banndorf, Die Frontalität in der griechischen Flä
chenkunst (διδ. διατριβή), Wien 1969' Y. Korshak, Frontal Faces in Attic Vase Painting o f the Archaic Period, Chicago 1987· F. Fron- 
tisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l ’identité en Grèce ancienne, Paris 1995, 79 κ.ε.· F. Frontisi-Ducroux, Eros, Desire, and 
the Gaze, στο N.B. Kämpen (επιμ.), Sexuality in Ancient Art. Near East, Egypt, Greece and Italy, Cambridge 1996, 85-89. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι στη βοιωτική ερυθρόμορφη αγγειογραφία παριστάνονται συχνά μετωπικά πρόσωπα, βλ. σχετικά Sabetai 1998, 326 
σημ. 18.

664 Για την κιθάρα βλ. υποσημ. 643.
665 Για τη γυμνότητα στη μύηση των εφήβων βλ. υποσημ. 633.
666 Για τα ειδώλια αυτά βλ. υποσημ. 649. Για το συσχετισμό τους με τη μύηση βλ. σ. 99.
667 Για τη χειρονομία της προσευχής βλ. Neumann 1965, 78 κ.ε.· van Straten 1981, 82-83' Η. Demisch, Erhobene Hände. Geschi

chte einer Gebärde in der bildenden Kunst, Stuttgart 1984,123 κ.ε.· D. Aubriot-Sévin, Prière et conceptions réligieuses en Grèce ancien
ne jusqu’à la fin du Ve siècle av. J.-C., Lyon 1992, 125 κ.ε. Αντίθετα, η Pelagatti 1995, 43 αρ. 14, υποστήριξε ότι οι νέοι στο βοιωτι- 
κό σκύφο παίζουν σφαίρα.

668 Για τη χειρονομία αυτή βλ. Deubner 1943· U. Hausmann, Kunst und Heiltum. Untersuchungen zu den griechischen Asklepios
reliefs, Potsdam 1948, 97· van Straten 1981, 83.

669 Deubner 1943, 92.
67u Βλ. τη βιβλιογραφία για το αγγείο, σ. 44 αρ. κατ. 17.
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σία και της Λητούς. Η γυναίκα που εγχέει το περιεχόμενο της φιάλης της671 στη φιάλη του νέου, αντίθε
τα, κρατά το θύρσο, κι έτσι ταυτίζεται με Μαινάδα, μια μορφή που δεν απαντά ποτέ στις παραστάσεις του 
σπένδοντος Απόλλωνα. Η παρουσία της όμως στο βοιωτικό αγγείο τοποθετεί τη λατρευτική πράξη, που 
υποδηλώνεται από τη φιάλη, στη διονυσιακή σφαίρα. Συγχρόνως οδηγεί στην ταύτιση του νέου με λάτρη 
του θεού και στο συσχετισμό του τόσο με τα πήλινα ειδώλια των νέων με τις λύρες και τις φιάλες που βρέ
θηκαν σε μεγάλους αριθμούς στο Καβείριο672, όσο και με τους νέους με τις λύρες στον κωδωνόσχημο κρα
τήρα ΕΑΜ 12270 (αρ. κατ. 1 [Πίν. 14]) και τον κιθαρωδό στο σκύφο ΕΑΜ 12266 (αρ. κατ. 11 [Π ίν. 24]), 
που πιθανότατα συνδέονται και εκείνοι με τη μύηση673.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί παρενθετικά ότι η γυναικεία μορφή της Α' όψης του σκύφου ΕΑΜ 12589, 
τόσο ως προς τη στάση όσο και ως προς τα αντικείμενα που κρατά, ανήκει στο αττικό εικονογραφικό 
θεματολόγιο, όπως το διδάχθηκε ο Ζ. του Αργού μέσα στο εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη: έντονες είναι 
οι ομοιότητές της π.χ. με τις Μαινάδες στις ερυθρόμορφες ληκύθους του Ζ. του Αισχίνη στο Schwerin, 
Staatliches Museum 709674 και στο εμπόριο αρχαιοτήτων του Παρισιού675.

Σκύφος στην Bologna, Museo Civico Archeologico G 302, Συλλογή Palagi 736 (αρ. κατ. 6 [Πίν. 19])
Στη μύηση των νέων υπό την προστασία του Διονύσου αναφέρονται πιθανότατα και οι παραστάσεις 

του σκύφου της Bologna: στην Α  όψη ένας γυμνός νέος υποδέχεται χαιρετώντας676 έναν άλλο γυμνό νέο 
που στέκει απέναντι του με το ένα χέρι στην οσφύ677, κρατώντας στο άλλο δόρυ. Και οι δύο φορούν κρη
πίδες. Στην άλλη όψη του αγγείου, η γυναικεία μορφή που κάθεται πάνω στο βράχο και καλωσορίζει το 
γυμνό νέο που πλησιάζει από τα αριστερά, υψώνοντας κι αυτή το χέρι σε χειρονομία χαιρετισμού, κρατά 
το θύρσο, εκπροσωπώντας τον θεό της, τον Διόνυσο. Το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά ο νέος δεν φορά 
κρηπίδες ίσως υποδηλώνει μια διαφορετική χρονική στιγμή από αυτήν που απεικονίζεται στην Α  όψη του 
αγγείου.

Κύλικα-σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31])
Για τις μυθολογικές παραστάσεις της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 και το συσχετισμό τους με τη μύηση 

των νέων, βλ. παρακάτω σ. 122 κ.ε.

2. Η διονυσιακή μύηση

Σκύφοι στο Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187, στη 
Ferrara, Museo Archeologico Nazionale “A. Salinas” 2734 και καβειρικός σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 
10423 (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18], 7 [Πίν. 20] και 18 [Πίν. 30])

Με τη μύηση στα Βακχικά Μυστήρια συνδέονται οι παραστάσεις στους σκύφους του Palermo, Fonda
zione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187 (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]) και της Fer
rara, Museo Archeologico Nazionale 2734 (αρ. κατ. 7 [Πίν. 20]): η στάση των απεικονιζόμενων γυμνών 
νέων με τα ανοιχτά πόδια, το ισχυρό λύγισμα των γονάτων, τα απλωμένα δεξιά κι αριστερά χέρια και τους

671 Πρόκειται για άλλη μία εικονογραφική ιδιορρυθμία του αγγειογράφου, αφού στις σκηνές σπονδής για το σκοπό αυτό χρη
σιμοποιούνται συνήθως οινοχόες. Παρ’ όλα αυτά ίσως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να κάνουν και οι δύο σπονδή.

672 Για τη σειρά των ειδωλίων αυτών βλ. υποσημ. 649. Για το συσχετισμό τους με τη μύηση βλ. σ. 99.
673 Βλ. σχετικά σ. 111 και 112-113.
674 Βλ. υποσημ. 399.
675 ARV1 710,28bis.
676 Για τη χειρονομία του χαιρετισμού βλ. υποσημ. 590.
677 Για το χέρι στην οσφύ ως στοιχείο της στάσης του ακροατή ή του ομιλούντος, αλλά και ως ένδειξη προσοχής ή αναμονής, 

βλ. McNiven 1982, 97 κ.ε. Η στάση με το χέρι στην οσφύ είναι από τις συνηθέστερες στο έργο του Ζ. του Άργου, βλ. αρ. κατ. 2 
(Πίν. 15), 6 (Πίν. 19), 11 (Πίν. 24), 12 (Πίν. 25), 16 (Πίν. 28), 22 (Πίν. 33), 23 (Πίν. 34) και 26 (Πίν. 38).
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καρπούς που σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία με τους πήχεις, είναι ένα σχήμα κίνησης678 που ανήκει σε 
εκστατικούς και οργιαστικούς χορούς679, όπως είναι κατεξοχήν οι διονυσιακοί680 και οι χοροί των Μυστη
ρίων681. Στην αναγνώριση του χορού αυτού ως διονυσιακού συνηγορεί τόσο το γεγονός ότι τον χορεύει ο 
ίδιος ο Διόνυσος μαζί με τις Μαινάδες του στον ήχο διπλού αυλού682 και τυμπάνου683 στον καβειρικό σκύ- 
φο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 30]) και ο Σάτυρος στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Π ίν. 
31]), όσο και τα κισσόφυλλα που επιστέφουν τις ταινίες στα μαλλιά των απεικονιζόμενών νέων στο σκύ- 
φο της Banco di Sicilia (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]) και ο θύρσος που κρατά ο ένας από αυτούς.

Το είδος του χορού αυτού, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τη σικίννιόα684, το γρή
γορο χορό του σατυρικού δράματος, όπως κατέδειξε βάσει γραπτών πηγών o Brommer685. Στα αγγεία του Ζ. 
του Άργου, εξάλλου, ο χορός αυτός δεν χορεύεται μόνο από Σατύρους, αλλά και από τον ίδιο τον Διόνυσο, 
τις Μαινάδες686 της ακολουθίας του και νεαρά γυμνά αγόρια, πράγμα που αποκλείει το συσχετισμό του με 
το σατυρικό δράμα. Πάνες επίσης τον χορεύουν σε δύο καβειρικούς σκύφους του Ζ. των Σατύρων687.

Η αναστροφή του θύρσου688 που κάνει ο γυμνός νέος στο σκύφο του Palermo (Πίν. 18), αλλά και ο 
ίδιος ο Διόνυσος στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 10423 (Πίν. 30), είναι μια κίνηση συμβολικής σημασίας 
που πιθανότατα σχετίζεται με τη βακχική μύηση689: σε ένα χωρίο του Κλήμέντα του Αλεξανδρέα690, που 
αντιγράφει ο Ευσέβιος691, και το οποίο συνδέεται με το ορφικό δόγμα της γέννησης της Περσεφόνης από 
την ένωση του Διός-ταύρου με τη Δήμητρα και στη συνέχεια της γέννησης του ταυρόμορφου Διονύσου692

678 Όπως σωστά παρατήρησε η Schöne 1987, 114, στα αγγεία όπου απεικονίζονται διονυσιακοί χοροί παριστάνονται γενικά 
σχήματα κίνησης που δεν επιτρέπουν να αναγνωριστούν συγκεκριμένα είδη χορών.

679 Για το λύγισμα των γονάτων και το άπλωμα των χεριών ως χαρακτηριστικά των οργιαστικών χορών βλ. Daremberg - Saglio 
IV 2 (1909), λ. Saltatio, 1039· Lawler 1927, 88' Schöne 1987, 146 κ.ε. και 152 κ.ε. σποράδην.

680 Για τους οργιαστικούς και τους διονυσιακούς χορούς βλ. Daremberg - Saglio IV 2 (1909), λ. Saltatio, 1038-1041 [Séchan]· 
Séchan 1930, 151-182· Schöne 1987, 146 κ.ε.

681 Για το ρόλο της μουσικής και του χορού στις μυστηριακές τελετές βλ. Lawler 1927 και Hardie 2004.
682 Για τον αυλό και τη σχέση του με τη Βοιωτία βλ. υποσημ. 803.
683 Για το τύμπανο βλ. RE  VII A 2 (1948), λ. Tympanum, 1749-1752 [Reuther] και Landeis 1999, 81-82. Για το ρόλο του τυμπά

νου στη διονυσιακή εκστατική λατρεία βλ. RE, ό.π., 1750-1751· Bron 1987,149· Bélis 1988, 13-14- Hardie 2004, 16 σημ. 29.
684 Το χορό του Σατύρου στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 αναγνώρισε ως σικίννιόα ο Lullies 1940, 17. Η Pelagatti 1962, 32 και 

σημ. 20, απέρριψε την ταύτιση αυτή ακολουθώντας την άποψη της L. Lawler, της κατεξοχήν ειδικής πάνω στον αρχαίο ελληνικό 
χορό. Για τις σχετικές με τη σικίννιόα φιλολογικές πηγές βλ. Prudhommeau 1965, 319-320 και Brommer 1989, 490-491.

685 Brommer, ό.π.
686 Γυναίκες δεν χόρευαν τη σικίννιόα, βλ. και Brommer, ό.π., 491. Παρ’ όλα αυτά η Paul-Zinserling 1994, 37 κ.ε., ταύτισε 

κάποιες γυναικείες μορφές με περίζωμα ως χορεύτριες σικίννιόος.
687 ΕΑΜ 545 (KH 1 ,114 αρ. S 6, πίν. 32,1-2 και 57,2· KH  IV, 62 αρ. 296) και Πανεπιστήμιο Χάίδελβέργης, Antikenmuseum S 151 

(KH I, 114 αρ. S 5, πίν. 32,3-4 και 57,3· KH IV, 66 αρ. 382).
688 Για το θύρσο βλ. F.G von Papen, Der Thyrsos in der griechischen und römischen Literatur und Kunst, Berlin 1905 και RE  XI 1 

(1936), λ. Thyrsos, 747-752 [Lorentz], Για το θύρσο στην καβειρική λατρεία βλ. von Papen, ό.π., 36-37.
689 Η αναστροφή της δάδας που συχνά κάνουν η Εκάτη, η Περσεφόνη, ο Ίακχος ή ο Δαδούχος των Ελευσινίων Μυστηρίων, 

δεν πρέπει να σχετίζεται με την αναστροφή του θύρσου στις βοιωτικές παραστάσεις, αφού εντάσσεται εικονογραφικά στο πλαί
σιο μιας κίνησης «ανεβοκατεβάσματος» δύο δαδών εναλλάξ. Για την κίνηση αυτή, το συσχετισμό της με τον καθαρμό και τις σχε
τικές παραστάσεις βλ. Parisinou 2000, 62-65. Εξάλλου, η ανεστραμμένη δάδα που κρατούν ή πάνω στην οποία στηρίζονται οι 
Έρωτες της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής, κάποτε με νεκρική σημασία, ανήκει σε παραστάσεις με μεγάλη χρονολογική 
απόσταση από τα βοιωτικά παραδείγματα για να μπορεί να συσχετιστεί με αυτά. Για παραστάσεις Ερώτων με ανεστραμμένη δάδα 
και το συμβολισμό τους βλ. Cumont 1942,341 και 409 L IM C III (1986), λ. Eros, 931, 939,941-942 [Hermary - Cassimatis - Vollkom- 
mer] και λ. Eros /Amor, Cupido, 976-977, 1047 [Blanc - Gury]- Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Τραπεζοφόρα με πλαστική όιακόσμηση. Η  
αττική ομάδα, Αθήνα 1993, 201 κ.ε.· EIMC VII (1994), λ. Thanatos, 907-908 [Bazant]. Άλλωστε, ο ίδιος ο θύρσος στα βοιωτικά 
αγγεία τοποθετεί τις παραστάσεις στη διονυσιακή σφαίρα.

690 Προτρ. II 16.3. Ο Κλήμης ήταν μύστης πριν από τη μεταστροφή του στον Χριστιανισμό, βλ. Riedweg 1987, 120-121.
691 Εν. Προπ. II 3.21.
692 Για τη σχέση του Διονύσου με τον ταύρο βλ. Bodson 1978, 149-151. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι τα χάλκινα και μολύ- 

βδινα ειδώλια ταύρων που έχουν βρεθεί σε μεγάλες ποσότητες στο Καβείριο συνδέονται με το διονυσιακό χαρακτήρα της τιμώ
μενης θεότητας, βλ. σχετικά KH VI, 16Γ van Straten 1995, 54-55' Daumas 1998, 40, 118.
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από την ένωση του Διός-φιδιού με την Περσεφόνη693, αναφέρονται σύμφωνα με τις νεότερες εκδόσεις694 
τα εξής:

κνεϊ καί ή Φερέφαττα παϊόα τανρόμορφον άμέλει, φησί τις ποιητής είδωλικός, 
ταϋρος πατήρ όράκοντος καί πατήρ ταύρον δράκων, 

εν δρει τό κρυφών, βουκόλος, τό κέντρον,
βουκολικόν, οίμαι, κέντρον τον νάρθηκα επικαλών, ον όή άναστέφονσιν οι βάκχοι695.

Αταίριαστη φαίνεται μέσα στο χωρίο η παρουσία του ρήματος άναστέφω, δηλαδή «στεφανώνω»696, 
αφού στεφάνωμα697 των θύρσων από τους βάκχονς, δηλαδή τους μύστες του Διονύσου, δεν μαρτυρείται 
ούτε από τις γραπτές πηγές ούτε από την εικονογραφία. Στην αρχική ανάγνωση όμως του κύριου και 
αρχαιότερου χειρογράφου698 του Προτρεπτικού, του Parisinus Graecus 451, και στο χειρόγραφο Muti- 
nensis III D.7 (τώρα αρ. 126) της Modena, όπως επίσης και στο χειρόγραφο της Ευαγγελικής Προπαρα- 
σκευής του Ευσεβίου Marcianus Graecus 341 της Βενετίας, αντί του ρήματος άναστέφω  υπάρχει το άνα- 
στρέφω699. Αν αποδεχθεί κανείς την ορθότητα της εκδοχής αυτής, μπορεί τότε να ερμηνεύσει τις παρα
στάσεις με τον ανεστραμμένο θύρσο ως δηλωτικές μυστηριακού περιεχομένου και σχετιζόμενες με τον 
χθόνιο Διόνυσο700, προς τιμήν του οποίου τελούνταν τα Βακχικά Μυστήρια701. Ως εικονογραφική από
δειξη γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η παράσταση σε έναν κάνθαρο του Ζ. του Σωτάδη που βρι
σκόταν κάποτε στο Goluchow, Συλλογή Czartoryski 76702: από τις τέσσερις γυναικείες μορφές που απει
κονίζονται σε ζεύγη μαζί με ισάριθμους Σατύρους, οι δύο, τυλιγμένες σφιχτά μέσα στο ιμάτιό τους και 
χωρίς να κρατούν θύρσο, έχουν ερμηνευθεί ως αμύητες, ενώ οι άλλες δύο, με τα λυτά μαλλιά και το θύρ
σο ως μύστιδες703. Καθώς όμως ναρθηκοφόροι μεν πολλοί, βάκχοι δε τε παϋροι704, πραγματική βάκχη 
δεν πρέπει να θεωρηθεί η θυρσοφόρος μορφή της Α  όψης που φορά ακόμη το χιτώνα και το ιμάτιο, αλλά 
η μορφή της Β' όψης που έχει πλέον την όψη των μελών της ακολουθίας του θεού με τα χέρια καλυμμένα

693 Για την ένωση της Περσεφόνης με τον πατέρα της Δία πρβλ. Kern 1922, απόσπ. 58, 153 και 303.
694 Βλ. π.χ. για τον Κλήμεντα G.W. Butterworth, Clement o f Alexandria, London - New York 1919 και Mondésert 1949, και για 

τον Ευσέβιο Κ. Mras, Die Praeparatio Evangélica, Berlin 1954 και des Places 1976.
695 Για τη συνωνυμία των λέξεων δράκων και δφις βλ. Bodson 1978, 71-72. Για το στίχο ταϋρος πατήρ δράκοντος καί πατήρ 

ταύρου δράκων, που επαναλαμβάνεται ελαφρώς παραλλαγμένος από τον Αρνόβιο,ΑΑ. Ναι. 5.21 και τον Firmicus Maternus, De 
err. prof. rel. 26.1, και την πιθανή του πατρότητα, βλ. R. Turcan, Firmicus Maternus. L ’erreur des religions païennes, Paris 1982, 329- 
331. Για την ταύτιση των βάκχων με τους μύστες του Διονύσου βλ. Cole 1980, 226-234.

696 Η λέξη άναστέφω  χρησιμοποιείται πάντα με την έννοια του «στεφανώνω», βλ. π.χ. Πλούτ. Πύρρ. 11.5' Πομπ. 41.3' Ηθ. 676d' 
Παρ. Ανθ. I 272.4' και μάλιστα και από τον ίδιο τον Κλήμεντα, Παιό. II 8.75.2: ο Κύριοςμνστικώς ανθις άναστέφεται άκάνθμ.

697 Ο Mondésert 1949, ακολουθούμενος από τον des Places 1976, σε μια προσπάθεια να ταιριάξει το ρήμα μέσα στο χωρίο, 
μετέφρασε αυθαίρετα το άναστέφω  ως «κοσμώ με ταινίες».

698 Για τα χειρόγραφα του Προτρεπτικού βλ. Stählin 1905, XVI-XXXII και Mondésert 1949, 45-48.
699 Η παραλλαγή με το ρήμα άναστρέφω  ακολουθήθηκε στις παλαιότερες εκδόσεις των έργων του Κλήμεντα και του Ευσεβί

ου, βλ. π.χ. Ρ. Migne, Patrología Graeca VIII, Paris 1857, που ακολουθεί την έκδοση του J. Potter, αρχιεπισκόπου του Canterbury 
(Οξφόρδη 1715), και R. Klotz, Titi Flavi dementis Alexandrini Openim Omnium, Lipsiae 1831 για τον Κλήμεντα, καθώς και Ρ. 
Migne, Patrología Graeca XXI, Paris 1857 και G. Dindorf, Eusebii Caesariensis Opera I, Lipsiae 1867 για τον Ευσέβιο. Πρέπει να 
σημειωθεί εδώ ότι ενώ ο Stählin 1905 ακολουθεί την παραλλαγή με το ρήμα άναστέφω, αναφέρει και τα χειρόγραφα που διασώ
ζουν το άναστρέφω.

700 Για τον χθόνιο Διόνυσο βλ. Metzger 1944-45, ιδιαίτ. 314-323' Jeanmaire 1951, 268 κ.ε.' Schauenburg 1953, 62 κ.ε.- Nilsson 
1957,118 κ.ε.· West 1983, 140 κ.ε.' Burkert 1987, 73 και σημ. 38.

701 Για τα Βακχικά Μυστήρια, που μαρτυρούνται από τον 6ο αι. π.Χ., βλ. Cole 1980' Cole 1984, 42 κ.ε.' H.S. Versnel, Inconsist
encies in Greek and Roman Religion, I. Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, Leiden - New York 1990,150- 
155' W. Burkert, Bacchic Teletai in the Hellenistic Age, στο T.H. Carpenter - C.A. Faraone (επιμ.), Masks o f Dionysus, Ithaca - Lon
don 1993, 259-260.

702 ARE2 764,7. Dobrowolski 1999, 130 αρ. 5, εικ. 5.
703 Bron 1987, 150, εικ. 9. Hoffmann 1997,153 αρ. D l, εικ. 82-83.
704 Πλάτ. Φαίδ. 69c.
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από τις χειρίδες του χιτώνα της, τη νεβρίδα και το φίδι που τυλίγεται γύρω από το χέρι της705. Αυτή η μορ
φή είναι που κρατά το θύρσο της ανεστραμμένο, οδηγώντας στην αναγνώρισή του ως ενός ακόμη συμβό
λου της μύησής της706.

Η αναστροφή λοιπόν του θύρσου ίσως να συμβολίζει το χθόνιο χαρακτήρα του λατρευόμενου θεού ή 
και την κάθοδο, το συμβολικό θάνατο του υποψήφιου μύστη707, προκειμένου να αναγεννηθεί ως βάκ- 
χος708, ευδαίμων και μακάριος στο Εντεύθεν και το Επέκεινα. Έτσι, η εύρεση του σκύφου της Banco di 
Sicilia (αρ. κατ. 5 [Πίν. 18]) στον Σελινούντα, σ’ ένα περιβάλλον όπου ο ορφισμός και η μύηση στα 
Μυστήρια του Βάκχου είχαν εξαπλωθεί από τον 5ο αι. π.Χ.709, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ταιριαστή.

Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο ότι ο χθόνιος Διόνυσος, τον οποίο πιθανότατα συμβολίζει ο ανε
στραμμένος θύρσος, και ο οποίος σχετίζεται και με ορφικές αντιλήψεις710, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη 
Βοιωτία711, όπως γίνεται φανερό από τις πολλές προτομές του θεού712, συνήθως με αυγό713 και κάνθα-

705 Για τα εικονογραφικά στάδια μεταβολής μιας γυναίκας σε Μαινάδα βλ. Bérard - Bron 1984, 141-142 και Bron 1987.
706 Ο ανεστραμμε'νος θύρσος απαντά και σε αρκετά αττικά αγγεία, χωρίς όμως να πρέπει αυτά να συσχετιστούν πάντα με τη 

μύηση, αφού κάποτε η αναστροφή του θύρσου εξυπηρετεί λόγους αμυντικούς, είναι δηλαδή μέσο απώθησης των Σατύρων, όπως 
π.χ. στον καλυκωτό κρατήρα της Συλλογής Robinson που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Mississippi 1977.3.89 (.ARV2 597· LIMC  
IV (1988), λ. Hephaistos, αρ. 149 [Hermary]) ή σε μια κύλικα στην Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum 59/72 (ARV1 883,60 και 
1673 'A dd2 30l· CVA Karlsruhe 3, εικ. 20, πίν. 35-36). Πιθανιός με μυητικό συμβολισμό απεικονίζεται ο ανεστραμμένος θύρσος στα 
χέρια των Μαινάδων στον ώμο της ληκύθου στο Cleveland, Museum of Art 1978.59 (CVA Cleveland 2, πίν. 70,2-3 και 71,1-3), στο 
μετάλλιο της κύλικας του Δούριδος στο Fort Worth, Kimbell Art Museum 2000.02 (Buitron-Oliver 1995, 80 αρ. 121, πίν. 73, κάπο
τε στη Συλλογή Borowski στο Τορόντο- Carpenter 1997, 106, πίν. 42Α-Β- Christie’s Cat., 12 June 2000, 82-84 αρ. 81) και σε έναν 
απουλικό κωδωνόσχημο κρατήρα στο Lecce, Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” 747 (RVAp 1,127 αρ. 237). Πρέπει ακό
μη εδώ να προστεθούν η Μαινάδα με τον ανεστραμμένο θύρσο στη λήκυθο της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη από το εμπόριο 
αρχαιοτήτων του Παρισιού, στην οποία έγινε αναφορά προηγουμένως (βλ. σ. 92 και Πίν. 68γ) αφού αποτέλεσε πιθανότατα το 
άμεσο εικονογραφικά πρότυπο για τον Ζ. του Αργού, η πεπλοφόρος γυναικεία μορφή με ανεστραμμένο θύρσο και δάδα στη λήκυ
θο του Μουσείου Μπενάκη 35259 του ίδιου του Ζ. του Αισχίνη (υπό μελέτη και δημοσίευση από τη Β. Σαμπετάι), καθώς και η 
γυναικεία μορφή με ανεστραμμένο θύρσο και φιάλη σε μια λήκυθο στο Κυότο, Συλλογή Hashimoto 136 (ARV1 731,24 (;)· Add2 
283) του Ζ. της Καρλσρούης, ενός αγγειογράφου με στενές εργαστηριακές σχέσεις με τον Ζ. του Αισχίνη (για τις σχέσεις των 
αγγειογράφων αυτών με το εργαστήριο του Ζ. της Μέγαιρας βλ. υποσημ. 473). Πολύ θελκτικό θα ήταν, εξάλλου, να συσχετιστεί 
με τη μύηση και ο ανεστραμμένος θύρσος που κρατά μία από τις Μαινάδες σε τμήμα οινοχόης του Ζ. του Καβείρου στο ΕΑΜ 
10530 (KH I, 104 αρ. Κ 52, πίν. 8,3 και 45,5). Είναι όμως εξίσου πιθανό η αναστροφή του θύρσου της, όπως και των Μαινάδων 
στον καβειρικό σκύφο του ίδιου αγγειογράφου στο Αούβρο CA 444 (KH I, 104 αρ. Κ 53, πίν. 53,1· KH IV, 67 αρ. 408), να είναι 
απλώς στιγμιαία χορευτική στάση.

707 Για τις πραγματικές καταβάσεις σε άντρα, μάγαρα  ή ψαλιδες των υποψήφιων μυστών του Διονύσου κατά τις τελετουργίες 
μύησής τους βλ. Lada-Richards 1999, 78-80.

708 Για την ερμηνεία της λέξης βάκχος βλ. υποσημ. 695.
709 Βλ. σχετικά Cole 1980· Cole 1984, 43- Burkert 1987, 22-23, 38, 105. Για τη σχέση του Διονύσου με τον Σελινούντα βλ. Held

ring 1981, 83 και σημ. 49.
710 Για το ρόλο του Διονύσου στην ορφική λατρεία βλ. Τσιαφάκη 1998, 42 και σημ. 138, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία, 

και Robertson 2003, 218-220. Για την εισαγωγή ορφικών αντιλήψεων στο Καβείριο βλ. Kern 1890· RE  X 2 (1919), λ. Kabeiros und 
Kabeiroi, 1440-1441 [Kern]· Lapalus 1930, 68, 82-83, 87- Lapalus 1935, 9-15· Hemberg 1950, 203-204· Schwartz 1984, 144· Moret 
1991. Είναι γνωστή, εξάλλου, η ορφική μεταρρύθμιση της θηβάίκής λατρείας των Κάβειρων που αποδίδεται στον Μέθαπο (Παυσ. 
IV 1.7) και χρονολογείται πιθανότατα στον 4ο αι. π.Χ., βλ. σχετικά Kern 1890, 11-12· RE, ό.π., 1441 · Lapalus 1930, 82· Lapalus 
1935, 11 σημ. L Hemberg 1950, 34-35, 125 σημ. 1 και 203 σημ. 3· KH  VI, 162-163· Λεμπέση 1992, 1 και 6. Αντίθετος στην επικρα
τούσα χρονολόγηση της μεταρρύθμισης του Μεθάπου στον 4ο αι. π.Χ. είναι ο Schächter, CB 2, 105-106, που τη χρονολογεί στον 
Ιο αι. μ.Χ. (βλ. και τελευταία Schächter 2003, 134). Για τον Μέθαπο βλ. RE  XV 2 (1932), λ. Methapos, 1379 [Kern]. Για τη σχέση 
του ορφισμού με τα Βακχικά Μυστήρια βλ. F. Graf, Dionysian and Orphic Eschatology: New Texts and Old Questions, στο T.H. 
Carpenter - C.A. Faraone (επιμ.), Masks o f Dionysus, Ithaca - London 1993, 239-258.

711 Για τον Διόνυσο στη Βοιωτία βλ. Schächter, CB 1,172 κ.ε. και ειδικότερα στη Θήβα 185 κ.ε.
712 Για τις προτομές και τη σημασία τους βλ. Metzger 1944-45, 316-317· Nilsson 1951, 10-14· Schauenburg 1953, 63-64· Nilsson 

1957, 118-120· Bianchi 1976, IL LIMC  III (1986), λ. Dionysos, 428-429 αρ. 56-61 [Gasparri],
713 Για τη χθόνια σημασία του αυγού και τη σχέση του με τις εσχατολογικές αντιλήψεις των ορφικών βλ. Metzger 1944-45, 317 

σημ. L Nilsson 195L Schauenburg 1953, 63-64 και σημ. 138, 66-67- Nilsson 1957,136,139 κ.ε.· Κ. Schauenburg, Dionysiaka, στο Κ.
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ρο714, που έχουν βρεθεί εκεί. Στενή, εξάλλου, ήταν η σχέση του χθόνιου Διονύσου και με το Καβείριο, 
όπως φαίνεται από την εύρεση στο ιερό τέτοιων προτομών715, αλλά και από την απεικόνιση του θεού 
Καβείρου στο γνωστό ερυθρόμορφο κωδωνόσχημο κρατήρα της Αθήνας, ΕΑΜ 1393716 του Ζ. των Μυ
στών με τη μορφή του χθόνιου Διονύσου717, δηλαδή κρατώντας αυγό και κάνθαρο, από τον οποίο πίνει 
φίδι (Πίν. 77β). Έ χει άλλωστε υποστηριχθεί718 ότι το χθόνιο χαρακτήρα των θεοτήτων του Καβειρίου 
φανερώνουν και οι δύο λάκκοι προσφορών πίσω από το σηκό του ναού.

Τη βακχική μύηση υποδηλώνει ίσως και η ταινία με το κισσόφυλλο πάνω από το μέτωπο, η οποία σφίγ
γει τα κοντά μαλλιά των νέων που χορεύουν και στις δύο όψεις του σκύφου της Banco di Sicilia (Π ίν. 18). 
Αποτελεί πιθανόν ελεύθερη απόδοση των ταινιών εκείνων με το κορυφαίο φύλλο πάνω από το μέτωπο719, 
που είναι χαρακτηριστικές των νέων, κυρίως σε σκηνές παλαίστρας και γυμνασίου720, και έτσι συνδέει 
ταυτόχρονα τους απεικονιζόμενους με αθλητές και με διονυσιακές μορφές. Πολλές είναι οι γραπτές μαρ
τυρίες που παραβάλλουν την προσπάθεια του αθλητή με τον κοπιαστικό δρόμο της προετοιμασίας του 
υποψήφιου μύστη και τη νίκη του με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μύησης και την ευδαιμονία που 
αυτή συνεπάγεται στο Εντεύθεν και το Επέκεινα721. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί η παράσταση του σκύ
φου της Banco di Sicilia ως υπαινικτική της μύησης των απεικονιζόμενων νεαρών μορφών, που τονίζεται 
ακόμη περισσότερο από τον τύπο του χορού τους αλλά και από το θύρσο που αναστρέφει ο ένας από 
αυτούς.

Σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27 και 75-76])
Η Α  όψη του σκύφου ΕΑΜ 1406 του Ζ. του Αργού, που απεικονίζει τον Έρωτα να κρατά ταινία, σχε

τίζεται άμεσα με την παράσταση της άλλης όψης του αγγείου, που διακοσμήθηκε με την τεχνοτροπία του 
Ζ. των Μυστών. Δυσκολίες στην ερμηνεία δημιουργεί η εικόνα αυτή λόγω της παρουσίας των τριών Σατύ- 
ρων που παρακολουθούν τη γυναικεία μορφή που εσοπτρίζεται μπροστά από το λουτήριο. Προτάθηκε η 
ταύτιση της μορφής αυτής με την Αφροδίτη722 και η αναγωγή της έμπνευσης της παράστασης στο σατυρι
κό δράμα723, όμως, όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί, είναι επισφαλής η σύνδεση με το σατυρικό δρά-

Schauenburg (επιμ.), Charités. Studien zur Altertumswissenschaft. Festschrift für E. Langlotz, Bonn 1957, 172-173' G. Roux, L ’archi
tecture de lArgolide aux IVe et Ille siècles avant J.-C., Paris 1961, 195' H. Metzger, Ôon à figures rouges, ατο Collection Hélène Sta- 
thatos III, Strasbourg 1963, 166-167' H. Gallet de Santerre, Sur quelques sépultures et rites funéraires d’Ensérune, στο Mélanges 
d ’archéologie et d ’histoire offerts à André Piganiol II, Paris 1966,1030-1032' Ph. Bruneau, Tombes d'Argos, BCH  94 (1970), 529. Αυγό 
κρατά και ο ένας από τους τρεις συμποσιαστε'ς στον καβειρικό σκύφο που βρισκόταν κάποτε στο Μόναχο, Staatliche Antiken
sammlungen 3058 (βλ. υποσημ. 552).

714 Σπανιότερα με κόκορα και αυγό.
715 Μία τέτοια ολόκληρη προτομή και θραύσματα άλλων βρέθηκαν στο Καβείριο (KH V, 130-131,180 αρ. 349 και 350, πίν. 28). 

Για άλλες, πρωιμότερες, προτομές από το Καβείριο και την πιθανή τους ταύτιση με τον Διόνυσο, βλ. KH  V, 126 κ.ε. και 131.
716 Βλ. υποσημ. 10. Για την ταύτιση της ανακεκλιμένης μορφής στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1393 με τον χθόνιο Διόνυσο 

βλ. Schauenburg 1953, 64-65.
717 Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο Κάβειρος λατρευόταν και παριστανόταν με το χαρακτήρα και τη μορφή του Διονύσου, βλ. υπο

σημ. 572. Για τους εικονογραφικούς τύπους της απεικόνισής του βλ. σ. 105.
718 RE  X 2 (1919), λ. Kabeiros und Kabeiroi, 1443 [Kern], Hemberg 1950, 197.
719 Για τον τύπο αυτό της ταινίας βλ. Krug 1968, 34-37, 94-97,132 (τύπος 10). Για τη χρήση του όρου τέττιξ για το φυλλόσχημο 

προσάρτημα της ταινίας αυτής βλ. Schäfer 1996, 130-133.
720 Βλ. σχετικά Α. Παπαϊωάννου, Ο Έφηβος του Μαραθώνος, Α Ε  1984, 191-215' Schäfer 1996, 127-128' F. Chamoux, Hermès 

à la tortue, στο Α γαθός δαίμων. Mythes et cultes. Etudes d ’iconographie en l ’honneur de Lily Kahil, BCH  Suppl. 38, Athènes - Paris 
2000, 97-98. Για την εικονογραφική χρήση του τεττιγα  σε έναν ευρύτερο κύκλο παραστάσεων και το συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για σύμβολο των αυτοχθόνων επιφανών Αθηναίων πολιτών βλ. Schäfer 1996, 123-133.

721 Βλ. σχετικά Lada-Richards 1999, 251 και σημ. 68 με την παλαιότερη βιβλιογραφία και R. Triomphe, Promethée et Dionysos 
ou la Grèce à la lueur des torches, Strasbourg 1992, 218-219.

722 Müller 1915, 58. Lullies 1940, 23. Ure 1940-45, 25. Ure 1958, 390. LIMC  III (1986), λ. Eros, αρ. 514 [Hermary].
723 Lullies 1940, 23. Jucker 1956,102. Brommer 1959, 73 αρ. 25. Durand - Lissarague 1981,146 σημ. 45. Baiensiefen 1990, 30.
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μα όλων των αγγειογραφιών όπου απεικονίζονται Σάτυροι, οι οποίοι είτε κάνουν κάτι ασυνήθιστο είτε 
δεν σχετίζονται άμεσα με τον απεικονιζόμενο μύθο ή με τις υπόλοιπες μορφές της παράστασης724. Εξάλ
λου, η ταύτιση της εσοπτριζόμενης με την Αφροδίτη λόγω του Έρωτα που στέκει απέναντι της δεν μπο
ρεί να γίνει άκριτα αποδεκτή725, αφού είναι γνωστό ότι από τα μέσα περίπου του 5ου αι. π.Χ. ο Έρωτας 
παύει να είναι το αποκλειστικό προσδιοριστικό συνοδευτικό πρόσωπο της Αφροδίτης, αποκτά αυθύπαρ
κτη οντότητα και μπορεί να εμφανίζεται πλάι και σε άλλες γυναίκες, και μάλιστα νύφες, προσωποποιώ
ντας την έννοια της αγάπης και της ερωτικής επιθυμίας726.

Νύφη πρέπει να είναι και η γυναικεία μορφή στην παράσταση του βοιωτικού αγγείου: φορά τον 
κλειστό δωρικό πέπλο, ενώ ανασύρει την καλύπτρα που πέφτει πάνω από την ψηλή νυφική της στεφά
νη727 κάνοντας τη χειρονομία της άνακάλνψης728. Ο εσοπτρισμός της τονίζει την ομορφιά και τη νιότη 
της729, ταυτόχρονα όμως φέρει έντονα τα στοιχεία του γαμήλιου συμβολισμού, αφού το κάτοπτρο είναι 
ένα σκεύος που χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα στις παραστάσεις στολισμού της νύφης. Εξάλλου, 
το λουτήριο730 που βρίσκεται μπροστά της αναφέρεται κι αυτό στο γάμο, καθώς ανήκει σε μια προγενέ
στερη χρονική του στιγμή, αυτή του προγαμιαίου λουτρού731. Σχετικό με το στολισμό της νύφης είναι επί
σης και το στεφάνι που κρατά ο Έρωτας πάνω από το λουτήριο732.

Οι τρεις Σάτυροι πίσω από το ύψωμα είναι εκείνοι που δίνουν το διονυσιακό χαρακτήρα στη σκηνή: η 
χειρονομία του χαιρετισμού733 που κάνει ο δεξιός Σάτυρος και, κυρίως, εκείνη του άποσκοπεΐν που κάνει 
ο σύντροφός του στα αριστερά της παράστασης, υποδηλώνουν την προσδοκία της Έλευσης του Διονύ
σου, της θεϊκής του επιφάνειας734. Έτσι λοιπόν, η παράσταση του αγγείου θα πρέπει να ερμηνευθεί ως 
συμβολική της ιερογαμίας του θεού με τη γυναικεία μορφή και άρα της μύησής της στα Βακχικά Μυστή-

724 D.A. Amyx, A New Pelike by the Geras Painter, AJA 49 (1945), 516-517. Schauenburg 1953, 61. M. Steinhart, Die Kunst der 
Nachahmung. Darstellungen mimetischer Vorführungen in der griechischen Bildkunst archaischer und klassicher Zeit, Mainz am Rhein 
2004, 101-104. Σύμφωνα μάλιστα με τον Schauenburg, ό.π., αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αγγεία του 4ου αι. π.Χ. και μάλιστα για 
εκείνα που δεν ανήκουν στο αττικό εργαστήριο.

725 Αμφιβολίες για την ταύτιση της μορφής με την Αφροδίτη εξέφρασαν οι Durand - Lissarague 1981, 146 σημ. 45 και η Baien
siefen 1990, 30.

726 Βλ. σχετικά Sabetai 1993, 92.
727 Για τη νυφική στεφάνη βλ. Müller 1915, 85-88· A. von Salis, Die Brautkrone, RhM  73 (1920-1924), 199-215' Blech 1982, 75- 

81. Για τον πόλο ως νυφική στεφάνη βλ. Ε. Simon, Hera und die Nymphen. Ein böotischer Polos in Stockholm, RA 1972, 213-214.
728 Για τη χειρονομία της άνακάλν ψης, δηλαδή της αποκάλυψης της νύφης, και τα A νακαλυπτήρια, βλ. τη βιβλιογραφία στους 

Sabetai 1993, 91 σημ. 368 και McNiven 1982, 103 κ.ε., και ακόμη Vérilhac - Vial 1998, 304-312' Ferrari 2003, 32-35' L. Llewellyn- 
Jones, Aphrodite’s Tortoise. The Veiled Woman o f Ancient Greece, Swansea 2003, 98 κ.ε.

729 Για τη σημασία του εσοπτρισμού βλ. Baiensiefen 1990, 28 κ.ε. Για τις παραστάσεις με απεικονίσεις του γυναικείου ειδώλου 
μέσα στο δίσκο του κατόπτρου βλ. Baiensiefen 1990, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία, και Μ.Ι. Πωλογιώργη, Παιδική ταφή 
στην Ηλιούπολη, Α Ε  1995, 237-239.

730 Για το λουτήριο βλ. Ginouvès 1962, 77-99- Durand - Lissarague 1981' Η. Pimpl, Perirrhanteria und Louteria. Entwicklung und 
Verwendung großer Marmor- und Kalksteinbecken auf figürlichem und säulenartigem Untersatz in Griechenland, Berlin 1997.

731 Σύμφωνα με τη Sabetai 1993, 193, οι γυμνές λουόμενες που απεικονίζονται πλάι σε λουτήρια στην αττική αγγειογραφία ήδη 
από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. προσδίδουν στις παραστάσεις γαμήλιες προεκτάσεις. Για το συχνό (αλλά όχι αποκλειστικό) γαμήλιο 
συμβολισμό του λουτηρίου στην αττική και την κατωιταλιωτική αγγειογραφία βλ. Paul-Zinserling 1994, 114-115. Ενδεδυμένες 
νύφες κοντά σε λουτήριο απαντούν στα κατωιταλιωτικά αγγεία μετά το 330 π.Χ., βλ. σχετικά Schneider-Herrmann 1970,109-110, 
111 και 116.

732 Στην αττική αγγειογραφία από το 440 π.Χ. περίπου ο Έρωτας κρατά πολύ συχνά στεφάνι πάνω από το κεφάλι της νύφης 
σε παραστάσεις σχετιζόμενες με το στολισμό της, βλ. σχετικά Sutton 1981, 186-187. Για τα γαμήλια στεφάνια βλ. Blech 1982, 75 
κ.ε. και Reilly 1989, 419-420. Για τα στεφάνια ως δώρα βλ. Sutton 1981, 308 κ.ε.

733 Για τη χειρονομία του χαιρετισμού βλ. υποσημ. 590. Η κίνηση αυτή του Σατύρου ανήκει στον τύπο L31B9,1 b του McNiven 
1982, 82.

734 Για τη χειρονομία του άποσκοπεΐν και τις ερμηνείες της βλ. Jucker 1956. Η χειρονομία αυτή του Σατύρου δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί έκφραση φιληδονίας και πόθου προς τη γυναικεία μορφή, αφού αυτή δεν είναι ούτε Νύμφη ούτε Μαινάδα, αλλά σεβα
στή νύφη.
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ρια735. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το λουτήριο, που φαίνεται χρονικά ασύνδετο με την απεικόνιση της νυφι
κής άνακάλνψης, φορτίζεται με νέα σημασία, καθώς υποδηλώνει όχι μόνο τη σωματική αλλά και την 
ψυχική κάθαρση736 της νύφης του Διονύσου737.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Έρωτας με την ταινία στη λεγόμενη Α' όψη του αγγείου που έχει διακοσμηθεί 
από τον Ζ. του Αργού, πρέπει να συσχετιστεί με το γαμήλιο θέμα της άλλης πλευράς, αφού οι ταινίες, και 
μάλιστα του τύπου I738, όπως αυτή που κρατά, είναι αναπόσπαστα στοιχεία της γαμήλιας εικονογραφί
ας739. Η μακριά αυτή ταινία που κρατά ο Έρωτας έχει ταυτιστεί με τη ζώνη της νύφης, που ο γαμπρός 
έλυνε το βράδυ του γάμου740. Ο γαμήλιος συμβολισμός της ταινίας και στη βοιωτική εικονογραφία επι
βεβαιώνεται από την παράσταση στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 427741 του Ζ. των Μυστών, όπου απεικονί
ζεται γυναίκα με ταινία του τύπου 1 προοριζόμενη για τη νύφη ή για την ντυμένη σαν νύφη μορφή, αλλά 
και από μια σειρά βοιωτικών ειδωλίων γυναικείων μορφών που κρατούν κιβωτίδιο μέσα από το οποίο 
τραβούν μια τέτοια ταινία· οι μορφές αυτές ταυτίστηκαν από τον Higgins742 με νύφες ή ννμφοκόμονς που 
φέρουν γαμήλια δώρα.

Μολονότι στις αττικές γαμήλιες παραστάσεις ο Έρωτας κρατά συνήθως με το ένα χέρι ταινία του 
τύπου 7743, μερικές φορές απεικονίζεται και με ταινία του τύπου I744. Η εικόνα, εξάλλου, του μετωπικά 
αποδοσμένου Έρωτα που κρατά και με τα δύο χέρια ταινία του τύπου 1, της οποίας κρέμονται οι άκρες, 
δεν είναι άγνωστη στην αττική εικονογραφία, όπως βλέπουμε π.χ. στη λήκυθο του Ζ. του Βρύγου στη 
Βοστώνη, Museum of Fine Arts 10.180745 ή σε μια υδρία του Ζ. του Νάνου στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Μαδρίτης 11128746.

735 Για τη σύνδεση μύησης και γάμου, και μάλιστα ιερού γάμου με τον Διόνυσο, στα Διονυσιακά Μυστήρια βλ. Μ.Ι. Rostovtzeff, 
Mystic Italy, New York 1927, 46· Lohmann 1979,135 σημ. 1113' Paul-Zinserling 1994, 52, 56. Για το συσχετισμό και τη χρήση παρό
μοιας ορολογίας στα τελετουργικά της μύησης και του γάμου βλ. Lada-Richards 1999, 85 και σημ. 156, όπου και η παλαιότερη 
βιβλιογραφία.

736 Για το λουτρό ως μέσο κάθαρσης του σώματος και της ψυχής στις μυστηριακές τελετές βλ. Ginouvès 1962, 375-428' Scheib- 
ler 1987, 113 και σημ. 198' Paul-Zinserling 1994,114.

737 Για τις παραστάσεις λουσμένων γυναικών παρουσία Σατύρων ως συμβόλων της διονυσιακής μύησης βλ. Paul-Zinserling 
1994, 114. Ο Ginouvès 1962, 114-117, αντίθετα, είχε θεωρήσει τις σκηνές αυτές «ερωτικούς πίνακες», όπου οι αγγειογράφοι με 
αφορμή την απεικόνιση του λουτρού είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τη σαγήνη του γυμνού γυναικείου κορμιού.

738 Για την ταινία του τύπου 1, σύμφωνα με την τυπολογία της Krug, βλ. Krug 1968, 3-9, 60-68 και 114 κ.ε. σποράδην.
734 Για το συσχετισμό των ταινιών με το γάμο και το συμβολισμό τους βλ. Reilly 1989, 418-419 και Sabetai 1993,122. Για τις ποι

κίλες χρήσεις των ταινιών του τύπου 1 στο γάμο και την εικονογραφία του βλ. Reilly, ό.π. Για τις ταινίες σε σκηνές αρπαγής ως 
συμβολικές του γάμου βλ. Sourvinou-Inwood 1991, 80 και J.H. Oakley, CVA Baltimore, Walters Art Gallery 1, 3.

740 Durand - Lissarague 1981, 139. Daumas 1998, 297. Για την παρθενική αυτή ζώνη βλ. Ρ. Schmitt, Athéna Apatouria et la cein
ture: les aspects féminins des Apatouries à Athènes, AnnEconSocCiv 32 (1977), 1071 σημ. 42 με τις σχετικές φιλολογικές πηγές· 
Μπεζαντάκος 1987, 166-179' S. Blundell, Clutching at Clothes, στο L. Llewellyn-Jones (επιμ.), Women’s Dress in the Ancient Greek 
World, London - Swansea 2002,156-158. Για την αφιέρωση της ζώνης πριν από το γάμο στην Άρτεμη και την Αθηνά βλ. επίσης Véril- 
hac - Vial 1998, 289-291. Για το ρόλο της ζώνης στη γυναικεία ζωή και στις μεταβάσεις στα διάφορα στάδιά της βλ. Schmitt, ό.π., 
1062-1065 και Μπεζαντάκος, ό.π., 166-182. Για τη χρήση της ταινίας του τύπου 1 ως ζώνης βλ. Krug 1968, 131 και Reilly 1989, 418.

741 Βλ. υποσημ. 306.
742 R.A. Higgins, Catalogue o f the Terracottas in the Department o f Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1954, 

226 αρ. 849, πίν. 118. Βλ. επίσης Daumas 1998, 71.
743 Για την ταινία του τύπου 7 βλ. Krug 1968, 25-28, 86-88.
744 Έρωτας που κρατά με το ένα χέρι ταινία του τύπου 1 απαντά π.χ. σε μια ερυθρόμορφη πυξίδα στο Leiden, Rijksmuseum 

van Oudheden Ro II 94 (βλ. υποσημ. 612). Πρβλ. επίσης και την παράσταση μιας απουλικής αρυβαλλοειδούς ληκύθου στο Παρί
σι, Μουσείο Λούβρου G 588 (CVA Louvre 25, πίν. 49).

745 ARV2 384,218.
746 AR\A  1011,17. Add1 314. D. Vanhove (επιμ.), Le sport dans la Grèce antique. Du jeu à la compétition, 23 janvier - 19 avril 1992, 

Palais des Beaux Arts, Bruxelles, Bruxelles 1992, 179 αρ. 37. Πρβλ. επίσης τον Έρωτα με την ταινία σε έναν απουλικό κωδωνόσχη- 
μο κρατήρα στο Cleveland, Museum of Art 24.534 (RVAp I, 161 αρ. 216' Moret 1979, 29 αρ. 17, 33-34, εικ. 22' Brümmer 1985,136 
και σημ. 674), ο οποίος όμως εικονίζεται σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά.
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3. Λοιπές λατρευτικές παραστάσεις

Σκύφοι στην Αθήνα, ΕΑΜ 25656 και 12589, και στην Καολσοούη, Badisches Landesmuseum Β 157 
(αρ. κατ. 12 [Πίν. 25], 17 [Πίν. 29] και 8 [Πίν. 21]).

Τόσο οι παραστάσεις των σκύφων του ΕΑΜ 25656 και της Καρλσρούης όσο και η Β' όψη του σκύφου 
του ΕΑΜ 12589 πρέπει να σχετίζονται με το χώρο της λατρείας.

Στο σκύφο ΕΑΜ 25656 (Πίν. 25) οι λατρευτικές πράξεις που υποδηλώνονται από τις φιάλες που κρα
τουν οι απεικονιζόμενες γυναικείες μορφές εντάσσονται στη διονυσιακή σφαίρα. Αυτό γίνεται φανερό 
από το θύρσο που κρατά τόσο ο νέος της μπροστινής όψης747 όσο και η αριστερή γυναικεία μορφή στην 
πίσω πλευρά του αγγείου, οι οποίοι πρέπει να ταυτιστούν με θιασώτες του Διονύσου748. Αξίζει, εξάλλου, 
να τονιστεί ότι μόνο οι θυρσοφόρες αυτές μορφές είναι στεφανωμένες, πιθανή ένδειξη της εισόδου τους 
στο διονυσιακό κόσμο.

Στο σκύφο της Καρλσρούης (Πίν. 21) οι φιάλες και το κανούν749 που κρατούν οι δύο από τις απεικο- 
νιζόμενες γυναικείες μορφές υποδηλώνουν και πάλι τη λατρευτική πρακτική, παρ’ όλο που δεν γίνεται 
φανερή η ταυτότητα του λατρευόμενου θεού, όπως στο προηγούμενο αγγείο.

Τέλος, η Β' όψη του σκύφου ΕΑΜ 12589 (Πίν. 29) απεικονίζει μια τυπική σκηνή σπονδής δύο γυναι
κείων μορφών, η οποία λαμβάνει χώρα σε ιερό, όπως φαίνεται από το βωμό ανάμεσά τους και από το 
βουκράνιο στο πεδίο.

Παρενθετικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις μορφές στα προαναφερθέντα αγγεία, ως 
προς τη στάση και τα αντικείμενα που κρατούν, ανήκουν στο αττικό εικονογραφικό θεματολόγιο, όπως 
το διδάχθηκε ο Ζ. του Αργού μέσα στο εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη: η γυναικεία μορφή στη Β' όψη του 
σκύφου της Καρλσρούης με τη φιάλη και το κανούν (αρ. κατ. 8 [Πίν. 21]) μιμείται εκείνες που απεικονί
ζονται στις ληκύθους της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη στο Βρετανικό Μουσείο 1973.6-4.1750 (Πίν. 
62β) και (κάποτε) στο εμπόριο αρχαιοτήτων των Αθηνών751 752, καθώς και τη γυναικεία μορφή στη λήκυθο 
του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας 1980587r>2 του Ζ. της Βαρσοβίας 198057 (Πίν. 65β). Εξάλλου, στον 
ίδιο σκύφο η αριστερή μορφή της Α  όψης και λιγότερο η αντίστοιχη της Β' πλευράς θυμίζουν γυναικείες 
μορφές του Ζ. του Αισχίνη που κρατούν στεφάνια753. Τέλος, η μορφή που κρατά τις φιάλες στη Β' όψη του 
σκύφου ΕΑΜ 25656 (αρ. κατ. 12 [Πίν. 25]) μοιάζει να αντιγράφει τις σπεύδουσες μορφές τόσο των ληκύ
θων της τεχνοτροπίας του Ζ. του Αισχίνη στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Βασιλείας754, στο ΕΑΜ 1625755 
(Πίν. 62α) και στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 2214756 (Πίν. 63β), όσο και του μικκύλου λέβητα του 
Μουσείου του Κεραμεικού 3989757 (Πίν. 69β, δ).

747 Ο θύρσος δεν συνηγορεί στην ταύτισή του με τον Διόνυσο, του οποίου είναι διαφορετικός ο εικονογραφικός τύπος στα 
αγγεία του Ζ. του Άργου, βλ. σχετικά σ. 112 και υποσημ. 661.

748 Για την ταύτιση των θυρσοφόρων με λατρευτές ή μύστες του Διονύσου βλ. Paul-Zinserling 1994, 63 κ.ε.
749 Για τα κανά βλ. υποσημ. 627.
750 Βλ. υποσημ. 397.
751ARV1 719,8. Para 410.
752 Βλ. υποσημ. 420.
753 Βλ. π.χ. τις ληκύθους στο ΕΑΜ 1501 (AR.V2 715,177) και στο Μουσείο του Κεραμεικού 995 (βλ. υποσημ. 401). Πρβλ. επίσης και 

κάποιες από τις Νίκες του αγγειογράφου που κρατούν στεφάνια, π.χ. στις ληκύθους του ΕΑΜ 1506 (ARV2 709,11), του Altenburg, 
Lindenau-Museum 302 (βλ. υποσημ. 411) και των Συρακουσών, Museo Archeologico Regionale “Ρ. Orsi” 22827 (ARV1714,171). Θελ
κτική θα ήταν η υπόθεση ότι και οι γυναικείες μορφές στο σκύφο της Καρλσρούης κρατούν στεφάνια από (εξίτηλο τώρα) επίθετο 
λευκό χρώμα, όπως εκείνες του Ζ. του Αισχίνη, η σχετική με το αγγείο βιβλιογραφία όμως δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.

754 Βλ. υποσημ. 442.
755 Βλ. υποσημ. 396.
756 Βλ. υποσημ. 407. Πρβλ. επίσης τη σπεύδουσα Νίκη της ληκύθου στο Μουσείο της Ελευσίνας 6661 (βλ. υποσημ. 398, Πίν. 

63α).
757 Βλ. υποσημ. 445.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Η παράδοση του νεογέννητου Διονύσου στις Νύμφες

Κύλικα-σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31])
Στην A  όψη της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 ο Ερμής φέρνει τον Διόνυσο, κισσοστεφανωμένο βρέφος, 

στις Νύμφες, που τον υποδέχονται χαιρετώντας τον758. Πρόκειται για ένα θέμα που πρωτοαπαντά στην 
αττική κεραμική γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.759, είναι όμως ιδιαίτερα ταιριαστό στο βοιωτικό χώρο 
αφού ο Διόνυσος είναι Θηβαίος, γιος της Σεμέλης, της κόρης του Κάδμου. Η παράσταση στην κύλικα- 
σκύφο ακολουθεί σε γενικές γραμμές το σύγχρονο αττικό εικονογραφικό τύπο, ως προς το αγένειο πρό
σωπο του Ερμή, τη βιαστική του κίνηση, το ένδυμα και τα προσδιοριστικά του σύμβολα760. Αξίζει ακόμη 
να σημειωθεί ότι το πλάτος του αγγείου επιτρέπει στις Νύμφες να είναι τρεις, σε αντίθεση με τα αττικά 
αγγεία όπου είναι συνήθως λιγότερες (μία ή δύο).

Η αποδεδειγμένη κατασκευή του αγγείου σε καβειρικό εργαστήριο761 επιτρέπει να ερμηνευθεί η 
παράσταση στο πλαίσιο των συμβολικών απεικονίσεων των διαβατήριων τελετών που διεξάγονταν στο 
καβειρικό ιερό762. Ο Διόνυσος, «le nourri par excellence»763, απεικονίζεται σαν το Ιερό Παιδί, το πρότυ
πο εκείνων που προσέρχονταν για μύηση στο Καβείριο764. Η παράδοσή του στις Νύμφες αντιστοιχεί στην 
απομάκρυνση των εφήβων από την οικογένεια και την κοινωνία, την απομόνωσή τους στην ύπαιθρο και 
τη ζωή τους για ένα χρονικό διάστημα κοντά στη φύση, προκειμένου να προετοιμαστούν για την ενηλικί- 
ωση, την ανάληψη των όπλων και την επιστροφή στην πόλη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε έναν άλλο 
καβειρικό σκύφο του ίδιου εργαστηρίου, αυτού του Ζ. των Μυστών, απεικονίζεται με την ίδια συμβολι
κή σημασία η παράδοση στον κένταυρο Χείρωνα ενός άλλου θεϊκού παιδιού, του Αχιλλέα765. Έτσι λοι
πόν, στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 ο Ερμής εμφανίζεται όχι μόνο με την ιδιότητα του κομιστή θεϊκών 
παιδιών766, αλλά και ως προστάτης των παιδιών και των νέων767 και καθοδηγητής των ιεροπραξιών της 
ενηλικίωσής τους768, όπως ακριβώς και στο χαμένο καβειρικό σκύφο του Βερολίνου, Staatliche Museen

758 Είναι εμφανές ότι οι χειρονομίες των δύο μορφών πίσω από τον Ερμή δεν δηλώνουν έκπληξη, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει 
ο Loeb 1979, 46. Για τη χειρονομία του χαιρετισμού βλ. υποσημ. 590.

759 Για βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό και την εικονογραφία του βλ. Α. Kossatz-Deissmann, Die Übergabe des Diony
soskindes in der unteritalischen Vasenmalerei, στο J.-P. Descoeudres (επιμ.), Ενμουσία. Ceramic and Iconographie Studies in Hon
our o f Alexander Cambitoglou, Sydney 1990, 204 σημ. 4 και L. Beaumont, Mythological Childhood: A Male Preserve?, BSA 100 
(1995), 341 σημ. 7. Βλ. επίσης LIMC  V (1990), λ. Hermes, αρ. 365 κ.ε. [Siebert].

760 Πρβλ. π.χ. τον καλυκωτό κρατήρα στο Λούβρο G 478 (ARC2 1156,17· Add2 337' Schöne 1987,274 αρ. 202· Matheson 1995,395 
αρ. DM 21, πίν. 154), που μαζί με την πελίκη που βρισκόταν κάποτε στη Συλλογή Reuß στη Βιέννη (Schöne, ό.π., 274 αρ. 203) είναι 
τα μόνα αγγεία από αυτά που απεικονίζουν το θέμα όπου ο θεός και το παιδί κοιτάζονται, όπως στη βοιωτική κύλικα-σκύφο.

761 Για την κατασκευή της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 στο εργαστήριο του Ζ. των Μυστών βλ. σ. 77-78. Για την πιθανολογού
μενη εύρεσή της στο Καβείριο βλ. υποσημ. 480.

762 Για τις διαβατήριες τελετές που διεξάγονταν στο Καβείριο της Θήβας βλ. σ. 98 κ.ε.
763 Jeanmaire 1939, 288.
764 Για τη συμβολική σημασία των αφηγήσεων για την παιδική ηλικία του Διονύσου και άλλων θεών και ηρώων σε σχέση με τη 

μύηση των νέων και τις διαβατήριες τελετές βλ. Jeanmaire 1939, 283 κ.ε. και 1951, 73-78.
765 Βρετανικό Μουσείο Β 77 (βλ. υποσημ. 493). Για την ανατροφή του Αχιλλέα και άλλων ηρώων από τον Χείρωνα ως «συμ

βολικά μυητικά σχήματα» βλ. Jeanmaire 1939, 290-291 ■ Moreau 1992 A, 197· Waldner 2000, 92-93. Για τα μυητικά θέματα στο μύθο 
του Αχιλλέα βλ. Burkert 1975, 19 και Bremmer 1978, 7.

766 Για τον Ερμή ως κομιστή παιδιών θεϊκής καταγωγής βλ. Zänker 1965, 77 και Schöne 1987, 83 και σημ. 278.
767 Για τον Ερμή προστάτη των παιδιών και των νέων βλ. Zänker 1965, 77, 94-95, 99-100 και Λεμπέση 1985, 181-183,193.
768 Τέτοιο ρόλο καθοδηγητή είχε ο Ερμής και στις διαβατήριες τελετές που διεξάγονταν στην Τανάγρα, αλλά και στην Κρήτη, 

στο ιερό του Ερμή Κεδρίτη και της Αφροδίτης στη Σύμη της επαρχίας Βιάννου, βλ. Costa 1982, 284-286" Λεμπέση 1985, σπορά
δην Schächter, CB 2, 48-49· Λεμπέση 1992, 9 κ.ε. Για τον Ερμή ως θεό προστάτη της μύησης των νέων βλ. Costa 1982· Λεμπέση 
1992, 9-10' Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike 5 (1998), λ. Hermes, 428-429 [Baudy]· Marinatos 2003.
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ν.Ι. 3286769, του ίδιου και πάλι εργαστηρίου, όπου ο Ερμής εικονίζεται ως πατέρας και καθοδηγητής του 
Πάνα στις μυητικές τελετουργίες770.

2. Ο φόνος του Αργού

Κΰλικα-σκυφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31])
Ο φόνος του Άργου από τον Ερμή που απεικονίζεται στη Β' όψη της κύλικας-σκυφου ΕΑΜ 1407 έδω

σε στον αγγειογράφο το όνομά του771. Η δημοτικότητα του μύθου της Ιούς κατά τον 5ο αι. π.Χ. και η μετα
τροπή του σε πανελλήνιο μύθο772 δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν την παράσταση του φόνου του Άργου 
σε ένα θηβαϊκό αγγείο. Ο μύθος της Ιούς, όμως, συνδέεται πολλαπλά με τη Θήβα: σύμφωνα με τον ποιη
τή του Αιγίμίον773 μητέρα του Άργου Πανόπτη ήταν η Θηβαία νύμφη Ισμήνη, κόρη του Ασωπού774, η 
οποία κατ’ άλλους εθεωρείτο γιαγιά της Ιούς, αφού ο πατέρας της Ιούς, ο Τάσος, ήταν γιος της Ισμήνης 
και του Άργου775. Εξάλλου, ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. ο Κάδμος εθεωρείτο απόγονος της Ιούς776, και οι από
γονοι του γιου της Έπαφου ιδρυτές της Θήβας777.

Στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 ο Άργος απεικονίζεται αμφιπρόσωπος, αποτελώντας μία από τις ελά
χιστες εξαιρέσεις στον εικονογραφικό τύπο778 του αγένειου Άργου, που επικράτησε στην αγγειογραφία 
από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.779. Η αμφιπροσωπία780 του Άργου, τέτρασι όφθαλμοϊσιν όρώ- 
μενον ένθα καί ένθα, αντικατοπτρίζει την επίδραση των επικών ποιημάτων του 6ου αι. π.Χ., και ειδικό
τερα του ησιοδικού Αιγίμίον781, ενός ποιήματος που σχετίζεται με τη Βοιωτία782. Το ένδυμα του Άργου

769 Βλ. υποσημ. 306.
77(1 Βλ. σχετικά Λεμπέση 1992, 7-8 και 9-10.
771 Βλ. και υποσημ. 177.
772 Βλ. σχετικά LIMC  V (1990), λ. Io I, 673 και 676 [Yalouris].
773 Για την πατρότητα τον Αιγίμίον βλ. υποσημ. 781.
774 Για τις γενεαλογίες του Άργου βλ. RE  II 1 (1895), λ. Argos, 791 [Wernicke], Για το θηβαϊκό όνομα της Ισμήνης, που συνη

γορεί στην ταύτιση του Ασωπού με το βοιωτικό και όχι με τον πελοποννησιακό ποταμό, βλ. Dowden 1989, 121.
775 Για τις γενεαλογίες της Ιούς βλ. Dowden 1989,118-124.
776 Βακχυλ. 19.37 κ.ε. Ο Κάδμος απείχε πέντε γενιές από την Ιώ: Ιώ, Έπαφος, Λιβύη, Αγήνωρ, Κάδμος. Πρβλ. επίσης και το 

Ίοϋς τής θυγατρός ΚάόμονΙ, Ε.Μ. 205,36-37, λ. Βόσπορος.
777 Ευρ. Φοίνισ. 676-682.
778 Για την εικονογραφία του μύθου της Ιούς βλ. LIMC  V (1990), λ. Ιο I  [Yalouris], όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Βλ. 

επίσης Moret 1990 και Halra-Tisserant 1994.
779 Εξαίρεση στον εικονογραφικό αυτό τύπο αποτελεί επίσης ο ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας στη Γένοβα, Museo 

Cívico di Archeologia Ligure 1145 (ARV2 1054,48 Add2 322’ LIMC  (1990), λ. Io I, αρ. 34 [Yalouris]· Halm-Tisserant 1994, 376 εικ. 
1, 380), όπου ο Άργος απεικονίζεται με ένα γενειοφόρο και ένα αγένειο πρόσωπο. Αμφιπρόσωπος, αλλά με τα δύο του πρόσωπα 
γενειοφόρα, απεικονίζεται ο Άργος στην αρχαϊκή εποχή, βλ. π.χ. το μελανόμορφο αμφορέα στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 
1848.6-19.4 (Β 164) (ABV  148,2’ Add2 41· LIMC, ό.π., αρ. Γ Τ.Η. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece. A  Handbook, London 
1991, 45, εικ. 77) και τη μελανόμορφη λήκυθο λευκού βάθους στο New Haven, Yale University Art Gallery 1913.116 (A B V 550,317’ 
Add2 135’ LIMC, ό.π., αρ. 2’ Moret 1990, 4, 6, εικ. 6-8).

780 Υποστηρίχθηκε (J. Burns, Boreas and Oreithyia in Greek Vase Painting, ZivaAnt 31 (1981), 220-221) ότι η αμφιπροσωπία 
του Άργου αντικατοπτρίζει τις δύο φύσεις του, την άγρια και την ήμερη, η οποία καθιστά δυνατή την αποκοίμισή του από τον Ερμή. 
Σύμφωνα με άλλες απόψεις, τα δύο πρόσωπα και συνακόλουθα οι δύο ηλικίες του Άργου Πανόπτη ίσως συμβολίζουν την ικανό
τητά του να βλέπει τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον (Halm-Tisserant 1994, 377) ή ακόμη την κυκλική του όραση, δηλαδή τη 
δυνατότητα να βλέπει παντού (F. Frontisi-Ducroux, Face et profil: les deux masques, στο Images et société 1987, 93).

781 Απόσπ. 188 Rzach (ή απόσπ. 294 Merkelbach/West). Για την πατρότητα τον Αιγίμίον βλ. F. Wehrli, Io, Dichtung und Kult
legende, στο Gestalt und Geschichte. Lestschrift Karl Schefold zu seinem sechzigsten Geburtstag am 26. Januar 1965, AntK  Beih. 4, Bern 
1967,196 σημ. 9’ G.L. Huxley, Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, London 1969, 107-108’ D.F. Sutton, Sophocles’Inachus, 
Meisenheim am Gian 1979, l· Yalouris 1986, 3.

782 Σύμφωνα μάλιστα με τον Αιγίμιο, η μεταμόρφωση της Ιούς σε αγελάδα από τον Δία έγινε στη γειτονική της Βοιωτίας
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στο βοιωτικό αγγείο (χιτωνίσκος, δορά ζώου, πίλος και κρηπίδες), όπως επίσης και η στάση του (είναι 
πεσμένος γονατιστός783 στο έδαφος με το χέρι απλωμένο ικετευτικά784 προς τον Ερμή), ακολουθουν τα 
εικονογραφικά πρότυπα της απεικόνισης του θέματος στην αττική αγγειογραφία. Πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι μολονότι το ρόπαλο απαντά στην εικονογραφία ως προσδιοριστικό σύμβολο του Άργου785, 
δεν το συναντούμε ποτέ στα παραδείγματα όπου παριστάνεται γονυκλινής να απλώνει το χέρι προς τον 
θεό786. Τις επιταγές της αττικής εικονογραφίας ακολουθεί επίσης και η μορφή του Ερμή, αγένειου, σε 
ορμητική κίνηση προς τα δεξιά, με χλαμύδα787, ξίφος, φτερωτό πίλο788 και κρηπίδες789.

Η κατασκευή της κύλικας-σκύφου ΕΑΜ 1407 στο καβειρικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών790, σε συν
δυασμό με την ερμηνεία του θέματος της άλλης όψης του αγγείου και με τον πρωταγωνιστικό και πάλι 
ρόλο του Ερμή791, οδηγούν στο συσχετισμό της παράστασης του φόνου του Άργου με τη μύηση και στην 
ερμηνεία της ως συμβολικής απεικόνισης των μυητικών δοκιμασιών των νέων. Ο δόλος, άλλωστε, που 
χρησιμοποίησε ο Ερμής για να σκοτώσει τον Άργο, που αποτελεί και ένα από τα κύρια γνωρίσματα του 
χαρακτήρα του792, μπορεί να παραβληθεί με το δόλο και την πανουργία που έπρεπε να επιδείξουν οι νέοι 
στην περίοδο της απομόνωσής τους από την κοινωνία και των μυητικών τους δοκιμασιών, με απώτερο 
στόχο την απόκτηση της ανδρείας και της πολεμικής αρετής793. Η επιλογή του φόνου του Άργου από τον 
Ερμή ως παραδειγματικού μύθου πρέπει να είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Βοιωτούς, καθώς με την πρά
ξη του αυτή ο Ερμής-«πρότυπο» επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η προδιαγεγραμμένη ίδρυση της Θήβας 
από τους απογόνους της Ιούς. Πρέπει εδώ συμπληρωματικά να τονιστεί, εκτός από την ιδιαίτερη σχέση 
του θεού με τη Βοιωτία794 -  και ειδικότερα με τη Θήβα795 -  η στενή του σύνδεση με το Καβείριο796.

Εύβοια, που πριν από αυτό ονομαζόταν Αβαντίς (απόσπ. 186 Rzach ή απόσπ. 296 Merkelbach/West). Πρβλ. Ε.Μ. 389,2-6, 
λ. Εύβοια. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, X 1.3, εξάλλου, στην Αβαντίδα/Εύβοια γέννησε η Ιώ τον Έπαφο (πρβλ. και Ευστ. Παρ. εις 
Ομήρ. Ιλ. 1.427.17-23), ενώ κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, 113.19-114.2, λ. Ά ργονρα , στην Εύβοια φονεύθηκε ο Άργος από τον Ερμή.

783 Για το μοτίβο της γονυπετούς μορφής βλ. Moret 1975, 127 κ.ε.
784 Για τη χειρονομία της ικεσίας βλ. Neumann 1965, 67 κ.ε.
785 Π.χ. στην ερυθρόμορφη υδρία της Βοστώνης, Museum of Fine Arts 08.417 (ARV2579,84· Para 39Γ Add1262 LIM C V  (1990), 

λ. Io I, αρ. 8 [Yalouris]· Halm-Tisserant 1994, 379 εικ. 10, 381), στον προαναφερθέντα κρατήρα της Γένοβας, Museo Cívico di Ar- 
cheologia Ligure 1145 (βλ. υποσημ. 779) και στην ερυθρόμορφη οινοχόη στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 2651 (LIMC , ό.π., αρ. 35).

786 Στα παραδείγματα αυτά το άλλο του χέρι στηρίζεται στο έδαφος ή, σπάνια, είναι απλωμένο προς τα πίσω, χωρίς να κρατά 
ρόπαλο.

787 Το μοτίβο της χλαμύδας που καλύπτει το τεντιομένο μπροστά χέρι και χρησιμοποιείται σαν ασπίδα, απαντά πολύ συχνά σε 
μορφές κυνηγών από το 510 π.Χ. περίπου και εξής. Βλ. σχετικά Barringer 2001, 23-26.

788 Για τον πίλο του Ερμή βλ. LÎMC  V (1990), λ. Hermes, 384 [Siebert]. Ο θεός στις παραστάσεις του φόνου του Άργου φορά 
τον πέτασο ή τον απλό πίλο, και μόνο σε ένα παράδειγμα των αρχών του 4ου αι. π.Χ., στον καλυκωτό κρατήρα του Ζ. του Μελε- 
άγρου στο Ruvo, Museo Nazionale Jatta 1498 {ARV1 1409,9· Para 490· Add2 374' LIMC  V (1990), λ. lo  /, αρ. 56 [Yalouris]· K.W. 
Arafat, Classical Zeus. A  Study in Art and Literature, Oxford 1990, 159-161, εικ. 9· M. Steinhart, Das Motiv des Auges in der griechi
schen Bildkunst, Mainz am Rhein 1995,122, εικ. 9, πίν. 47,1), την αιδος κυνή.

789 Η απουσία των πτεροέντων πέδιλων στις παραστάσεις του μαχόμενου Ερμή θεωρείται συνακόλουθη εικονογραφικά με τη 
χρήση του ξίφους, βλ. σχετικά LIMC  V (1990), λ. Hermes, 384 [Siebert].

790 Για την κατασκευή του αγγείου στο εργαστήριο του Ζ. των Μυστών βλ. σ. 77-78. Για την πιθανολογούμενη εύρεσή του στο 
Καβείριο, βλ. υποσημ. 480.

791 Βλ. σχετικά σ. 122-123.
792 Για το δόλο και την πανουργία ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του Ερμή βλ. Ελληνική Μυθολογία, τόμ. 

2,175-176 [Ρούσσος]· LIMC  V (1990), λ. Hermes, 288 [Siebert]· Ε. Simon, Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων (μτφρ.-επιμ. Σ. Πινγιάτο- 
γλου), Θεσσαλονίκη 1996, 292-294· Marinatos 2003, 143.

793 Κατά την έκφραση του Πλουτάρχου για τους Σπαρτιάτες εφήβους, Ανκ. 17.4, αναγκάζονται τολμάν και πανονργεϊν. Για 
το δόλο και την πανουργία ως ιδιότητες των εφήβων κατά την περίοδο της απομόνωσής τους και τις μυητικές δοκιμασίες βλ. Mo
reau 1992 A, 210-211.

794 Για τη λατρεία του Ερμή στη Βοιωτία βλ. Schächter, CB 2, 40 κ.ε.
795 Σύμφωνα με τον Παυσανία, τόσο οι Ταναγραίοι (VIII 36.10· IX 20.3 και 22.2) όσο και οι Θηβαίοι (VIII 36.10) πίστευαν ότι
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Ο βοσκός με τον Σάτυρο που απεικονίζονται στο αριστερό τμήμα της παράστασης φαίνεται ότι δεν σχε
τίζονται με τη σκηνή του φόνου του Άργου. Η εμφάνιση του ίδιου ζευγαριού σε έναν αττικό ερυθρόμορφο 
αμφορέα στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 4052797 και σε έναν αττικό ερυθρόμορφο σκυφο που βρισκό
ταν κάποτε στην Padula798, αποδεικνυει ότι δεν πρέπει να συνδεθεί η παράσταση του βοιωτικου αγγείου 
με το σατυρικό δράμα Ίναχος του Σοφοκλή799, αφενός γιατί, όπως σωστά σημείωσε ο Himmelmann800, ο 
αμφορέας του Βερολίνου είναι πολύ πρωιμότερος του έργου του Σοφοκλή, αφετέρου γιατί οι δευτερεΰου- 
σες όψεις και των δυο αυτών αττικών αγγείων δεν έχουν καμία σχέση με το μύθο της Ιούς και του Άργου. 
Έ χει, εξάλλου, υποτεθεί ότι η απεικόνιση του αυλητή βοσκού με τον Σάτυρο σχετίζεται με το θέμα της 
αποκοίμισης του Άργου και ότι στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 συγχωνεύονται δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγμές του μύθου, εκείνες δηλαδή της αποκοίμισης και του φόνου801. Το γεγονός όμως και πάλι ότι οι δευ- 
τερεύουσες όψεις των προαναφερθέντων αττικών αγγείων, που επίσης απεικονίζουν το ζεύγος του βοσκού 
και του Σατύρου, δεν σχετίζονται με το μύθο της Ιούς και του Άργου δεν ενισχύει την υπόθεση αυτή.

Παρά την ερμηνεία των παραστάσεων και στις δύο όψεις της κύλικας-σκύφου ως συμβολικών της μύη
σης που ετελείτο υπό την προστασία του Διονύσου, αλλά και την εμφάνιση του ίδιου του θεού στην Ά  
πλευρά του αγγείου, φαίνεται παρακινδυνευμένη η ταύτιση του βοσκού με ένα βουκόλο, δηλαδή έναν 
υπηρέτη του Διονύσου802, στον ήχο του αυλού803 του οποίου χορεύει τον οργιαστικό χορό804 ο Σάτυρος, 
είτε ως μέλος του διονυσιακού θιάσου είτε ως προσωποποίηση του ίδιου του μύστη805. Ασφαλέστερη

ο Ερμής είχε γεννηθεί στο δικό τους τόπο. Ο Schächter, CB 2, 46 σημ. 3, 52, 92, συσχετίζει το μύθο της γε'ννησης του Ερμή στη 
Θήβα με την καβειρική λατρεία. Για τη λατρεία του Ερμή στη Θήβα βλ. Schächter, CB 2, 50-52.

796 Για τη σχέση του Ερμή με το Καβείριο βλ. Hemberg 1950,198-199, 267-268· Schächter, CB 2, 91-93' Λεμπέση 1992, 7-8 και 
9-10. Στενή, εξάλλου, ήταν και η σύνδεση του Ερμή με τους Κάβειρους και τους Μεγάλους Θεούς άλλων περιοχών, βλ. Hemberg 
1950, 267-268.

191A RV 1 649,2. Add2 276.
198 AR]/1649,2. Add2 276. Ο Σάτυρος στο αγγείο αυτό, καθώς και στη βοιωτική κύλικα-σκΰφο, δεν είναι ιθυφαλλικός όπως στον 

αμφορέα του Βερολίνου.
799 Για τη σύνδεση της παράστασης της κύλικας-σκύφου του Ζ. του Άργου με τον Ίναχο του Σοφοκλή βλ. Mayer 1891, 304 σημ. 

1· Pfeiffer 1938, 59· Brommer 1959, 22-23· Yalouris 1986,14. Ο τελευταίος δεν απέκλεισε και την εκδοχή να ήταν πηγή έμπνευσης 
της παράστασης μια παντομίμα, πράγμα το οποίο αρχικά είχε υποστηρίξει ο Engelmann 1903, 50. Μια άλλη πρόταση ερμηνείας 
του ζεύγους του Σατύρου με το βοσκό είναι αυτή του Rubensohn 1899, 68 σημ. 1, που υποστήριξε ότι πρόκειται για τον Μαρσύα 
και τον Όλυμπο.

800 Himmelmann 1980, 67 σημ. 185.
801 Engelmann 1903, 48-49. LIMC  V (1990), λ. Hermes, αρ. 852 [Sieben].
802 Για τους βουκόλους του 5ου αι. π.Χ. ως διονυσιακό λατρευτικό προσωπικό βλ. REIH 1 (1897), λ. Βουκόλοι, 1015-1017 [Kern] 

και R. Merkelbach, Die Hirten des Dionysos, Stuttgart 1988, 61. Για τις φιλολογικές μαρτυρίες τις σχετιζόμενες με τους βουκόλους 
βλ. επίσης Α. Dieterich, De Hymnis Orphicis, στο Kleine Schriften, Leipzig - Berlin 1911, 70-78.

803 Για τον αυλό βλ. τη βιβλιογραφία στον Καββαδία 2000, 114 σημ. 786, στην οποία πρέπει να προστεθούν: Nordquist 1992, 
144 και σημ. 5' R.T. Neer, CVA J. Paul Getty Museum 7, 28' Landeis 1999,24-46. Για το διπλό αυλό ως το κατεξοχήν μουσικό όργα
νο που φέρνει την έκσταση και για τη σημασία του στη διονυσιακή λατρεία βλ. Schöne 1987, 146 και σημ. 471' Bélis 1988, 10-13' 
Hoffmann 1997, 29 και σημ. 25' Hardie 2004, 16 σημ. 29, 17-18. Για την ιδιαίτερη σχέση του αυλού με τη Βοιωτία και ειδικότερα 
με τη Θήβα, και για τους φημισμένους Θηβαίους αυλητές βλ. I.C. Ringwood, Agonistic Features o f Local Greek Festivals Chiefly from 
Inscriptional Evidence, Poughkeepsie 1927, 53-54' Schächter, CB 2, 50-55' P. Roesch, L’aulos et les aulètes en Béotie, στο H. Bei- 
ster - J. Buckler (επιμ.), Boiotika. Vorträge vom 5. Internationalen Böotien-Kolloquium zu Ehren von Professor Dr. Siegfried Lauffer. 
Institut für Alte Geschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München, 13.-17. Juni 1986, München 1989,203-214' Nordquist 1992,166 
και σημ. 67' Z. Papadopoulou - V. Pirenne-Delforge, Inventer et réinventer Paulos: autour de la X lle Pythique de Pindare, στο P. 
Brulé - Ch. Vendries (επιμ.), Chanter les dieux. Musique et religion dans l Antiquité grecque et romaine. Actes du colloque des 16, 17 et 
18 décembre 1999, Rennes 2001, 48 και σημ. 60' Berlinzani 2004, 120-122, 127-139, 141-143.

804 Για τον τύπο του οργιαστικού διονυσιακού χορού του Σατύρου στην κύλικα-σκύφο ΕΑΜ 1407 βλ. σ. 114-115.
805 Για τη συμβολική μεταμόρφωση των μυστών του Διονύσου σε Σατύρους στην εικονογραφία βλ. Bérard - Bron 1984,135 κ.ε. 

Είναι γνωστό, εξάλλου, από ένα χωρίο του Λουκιανού (Ορχήσ. 79) ότι στην Ιωνία και τον Πόντο οι θιασώτες του θεού μεταμφιέ
ζονταν σε Τιτάνες, Κορύβαντες, Σατύρους και Βουκόλους.
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παραμένει η υπόθεση ότι το ζευγάρι του βοσκού και του Σατυρου είναι απλώς ένα εικονογραφικό σχή
μα, το οποίο δανείστηκε ο Ζ. του Άργου από τον αττικό χώρο, για να εντάξει τη σκηνή του φόνου του 
Άργου σε ένα βουκολικό τοπίο, ταιριαστό τόσο με την περιοχή της Βοιωτίας όσο και με τον ίδιο τον Ερμή 
και το βουκόλο Άργο.

3. Πάλη ηρώων εναντίον τεράτων

Σκΰφος κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413 (αρ. κατ. 13 [Πίν. 26])
Αρπακτικοί δαίμονες, προσωποποιήσεις των καταστροφικών δυνάμεων της φύσης, απεικονίζονται και 

στις δύο όψεις του σκύφου αυτού: πρόκειται για τη Σκύλλα και την Άρπυια.

α. Οδυσσέας και Σκύλλα

Στη μία όψη του σκύφου του Βερολίνου, ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει έναν από τους φοβερούς δαίμονες 
της θάλασσας, ναυτίλων βλάβην806, τη Σκύλλα, ενσάρκωση των απειλών του υγρού στοιχείου807.

Ο εικονογραφικός τύπος808 της εικονιζόμενης σε κατατομή Σκύλλας, που φορά χιτωνίσκο και απλώνει 
το χέρι απειλητικά εναντίον κάποιου, τις περισσότερες φορές φανταστικού, εχθρού, απαντά ήδη από το 
γ' τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.809, ενώ στα μέσα του ίδιου αιώνα πρωτοεμφανίζεται η μορφή της Σκύλλας με 
το χέρι λυγισμένο και κατεβασμένο στο ύψος της οσφύος810. Ο συνδυασμός όμως των δύο αυτών χειρο
νομιών, όπως τον συναντούμε στο βοιωτικό αγγείο, δεν απαντά πριν από τον 4ο αι. π.Χ., με εξαίρεση δύο 
σκαραβαιοειδείς σφραγιδόλιθους του γ' τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.811. Εξάλλου, η Σκύλλα του Ζ. του 
Άργου δεν φέρει κανένα από τα συνήθη προσδιοριστικά της σύμβολα, το πηδάλιο, την τρίαινα, την πέτρα, 
το βράχο, το δόρυ ή το ξίφος. Αντ’ αυτών κρατά με το λυγισμένο αριστερό της χέρι ένα σκήπτρο, σύμβο
λο της κυριαρχίας της πάνω στη θάλασσα812.

806 Αι οχ.Αγ. 1234.
807 Χαρακτηριστική είναι η επεξήγηση που δίδεται από τον Σχολιαστή του Πλάτωνα, Επ. 345e: Σκύλλα λέγεται ή δι' εναντίων 

άνεμων συχνή και πολυκύμων των τής θαλάττης ρευμάτων σνμπτωσις, κ α τ’ άκρωτήριά τινα επί πολύ όιήκοντα τών μεγίστων 
πέλαγων γιγνομένη φοβερά τε καί πολύμορφος...

808 Για την εικονογραφία της Σκύλλας βλ. Tuchelt 1967· Θε'μελης 1979· LIMC  VIII (1997), λ. Skylla I  [Jentel]· Walter-Karydi 
1997 και 1998.

809 Βλ. τους σκαραβαιοειδείς σφραγιδόλιθους στο Παρίσι, Cabinet des Médailles, Luynes 264 {LIMC VIII (1997), λ. Skylla I, 
αρ. 8a [Jentel]) και στο Βερολίνο, Staatliche Museen FG 301 {LIMC, ό.π., αρ. 8b), και τη λήκυθο της Συλλογής Ragusa στον Τάρα- 
ντα (K. Schauenburg, Skylla oder Tritonin? Zu einer Gruppe canosischer Askoi, RM  87 (1980), 40, πίν. 24,2- Cook 1991, 228 αρ. 
10). Το θέμα της Σκύλλας με απλωμένο το χέρι, αλλά γυμνής, απαντά επίσης σε κατωιταλιωτικά και σικελικά νομίσματα του 5ου 
και του 4ου αι. π.Χ., βλ. π.χ. το αργυρό τετράδραχμο των Συρακουσών της περιόδου 412-399 π.Χ. {LIMC, ό.π., αρ. 12), καθώς και 
τον αργυρό στατήρα της λευκανικής Ηράκλειας του 350-330 π.Χ. {LIMC, ό.π., αρ. 21, όπου η παραπομπή στους Kraay - Hirmer 
1966 είναι λανθασμένη και πιθανότατα εννοείται ο πίν. 89,258), τον αργυρό νόμο της λευκανικής Ηράκλειας του 330 π.Χ. περίπου 
{LIMC, ό.π., αρ. 29), τα χάλκινα νομίσματα των Θούριων των μέσων του 4ου αι. π.Χ. {LIMC, ό.π., αρ. 28) και τον αργυρό νόμο και 
τα χάλκινα νομίσματα του Σκυλλητίου του 341 π.Χ. περίπου {LIMC, ό.π., αρ. 11).

810 Η Σκύλλα με το χέρι στην οσφύ ή απλώς λυγισμένο και κατεβασμένο στο ύψος της οσφύος απαντά για πρώτη φορά σε μια 
σειρά μηλιακών αναγλύφων που χρονολογούνται περίπου στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. (Tuchelt 1967, 190 αρ. 1-4) και στη συνέχεια 
στους προαναφερθέντες σκαραβαιοειδείς σφραγιδόλιθους του γ' τετάρτου του αιώνα (βλ. υποσημ. 809). Ο ίδιος εικονογραφικός 
τύπος, αλλά με τη Σκύλλα γυμνή, συναντάται και στον 4ο αι. π.Χ., βλ. π.χ. τον ερυθρόμορφο ποσειδωνιακό καλυκωτό κρατήρα του 
Ασστέα στη Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 82411 {LIMC VIII (1997), λ. Skylla I, αρ. 5 [Jentel]) και τον αργυρό στατή
ρα της λευκανικής Ηράκλειας του 350-330 π.Χ. (Kraay 1966, 309 αρ. 256, πίν. 89).

811 Βλ. υποσημ. 809.
812 Πρόκειται για τη μοναδική φορά στην τέχνη που η Σκύλλα απεικονίζεται να κρατά σκήπτρο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο 

το κρατά, ώστε να ακουμπά στο εσωτερικό του αγκώνα της, βρίσκει παράλληλα στην τέχνη του 4ου αι. π.Χ., όπου η Σκύλλα, γυμνή, 
κρατά συχνά κατά τον ίδιο τρόπο τρίαινα, όπως π.χ. στον αργυρό διπλό στατήρα των Θούριων του 330 π.Χ. (Kraay 1966, 308 αρ. 
254, πίν. 88), ή πηδάλιο, όπως π.χ. στους λευκανικούς ερυθρόμορφους αμφορείς του Ζ. των Λοκρών στο Palermo, Museo Archeo-
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Παρενθετικά πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η μορφή της Σκύλλας συναντάται άλλες δυο φορές στη 
βοιωτική ερυθρόμορφη αγγειογραφία, στον κωδωνόσχημο κρατήρα στο Λούβρο CA 1341813 και στην 
ερυθρόμορφη πυξίδα στο Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 821814, προερχόμενα 
και τα δυο από το εργαστήριο του Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου.

Η παράσταση του Οδυσσέα εναντίον της Σκύλλας στο σκύφο του Βερολίνου πρέπει να θεωρηθεί ιδιαί
τερα σημαντική, καθώς ανατρέπει την επικρατούσα άποψη ότι το θέμα πρώτο εμφανίζεται στην τέχνη 
μόλις στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ., και μόνο στην ανάγλυφη κεραμική815. Η προτεινόμενη από την Pela- 
gatti816 ταύτιση του τοξότη στο αγγείο με τον Ηρακλή και η ερμηνεία της παράστασης ως απεικόνισης του 
φόνου της Σκύλλας από τον ήρωα, δεν ευσταθεί: αφενός γιατί ο μύθος αυτός εμφανίζεται όψιμα στην ποίη
ση817, αφετέρου γιατί η μορφή που τοξεύει εναντίον του τέρατος στο βοιωτικό σκύφο στερείται προσ- 
διοριστικών στοιχείων, όπως είναι π.χ. η λεοντή ή το ρόπαλο, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταύ
τισή της με τον Θηβαίο ήρωα. Ο Οδυσσέας, αντίθετα, εικονιζόμενος σε κατατομή προς τα δεξιά και με 
χιτωνίσκο, εμφανίζεται ως τοξότης στην αττική εικονογραφία, στην οινοχόη του Ζ. του Disney στη Νέα 
Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 28.97.24818, καθώς και στον ερυθρόμορφο σκύφο του Ζ. της Πηνε
λόπης στο Βερολίνο, Staatliche Museen F 2588819. Εντύπωση προκαλεί στο βοιωτικό αγγείο η αγένεια 
μορφή του, καθώς στην τέχνη, και ιδιαίτερα αυτήν του 5ου αι. π.Χ., όταν αποκρυσταλλώνεται ο εικονο- 
γραφικός τύπος του ήρωα820, αυτός απεικονίζεται συνήθως ως ώριμος γενειοφόρος άνδρας821. Στη βοιω
τική όμως, και μάλιστα την καβειρική, αγγειογραφία δεν είναι άγνωστη η μορφή του αγένειου Οδυσσέα, 
αφού απεικονίζεται σε δύο καβειρικούς σκύφους του Ζ. του Καβείρου822.

Η στενή σχέση του Οδυσσέα με το θηβαϊκό Καβείριο, που φανερώνεται από την πολύ συχνή εμφάνι
σή του στα καβειρικά αγγεία823, μπορεί να αιτιολογήσει την απεικόνισή του και στο σκύφο του Ζ. του

logico Regionale 2170 (2552) και σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία (LIMC  VIII (1997), λ. Skylla I, αρ. 65 και 64 [Jentel]), σε μια 
ερυθρόμορφη λεκανίδα από τους Λοκρούς (NSc 1917,163, εικ. 68’ Tuchelt 1967,190 αρ. 20), καθώς και στο χάλκινο έλασμα της 
Συλλογής Καραπάνου από τη Δωδώνη στο ΕΑΜ, Καρ. 82 (Θέμελης 1979, 130-132, εικ. 4, πίν. 28α· LIMC, ό.π., αρ. 68).

813 CVA Louvre 17, πίν. 44,3-4 και 45,1-2.
814 Βλ. υποσημ. 44.
815 Βλ. σχετικά Walter-Karydi 1998, 275. Για τον Οδυσσέα και τη Σκύλλα στην ανάγλυφη κεραμική, δηλαδή στις καληνές ομφα

λωτές φιάλες και τους ομηρικούς σκύφους, βλ. R. Pagenstecher, Die calenische Reliefkeramik, Berlin 1909, 81-82 και A. Greifen
hagen, Beiträge zur antiken Reliefkeramik, Berlin 1963, 52-65, αντίστοιχα.

816 Pelagatti 1995,41.
817 Για την όψιμη εμφάνιση αυτού του μύθου και τις σχετικές φιλολογικές πηγές βλ. Boardman 1989, 191 LIMC  VIII (1997), λ. 

Skylla 1 ,1137 [Jentel]· Walter-Karydi 1997,178. Αντίθετη άποψη έχει ο Schmidt, RE  III A 1 (1927), λ. Skylla, 648, ακολουθούμενος 
από τη Schwarz, LIMC  V (1990), λ. Herakles/Hercle, 251, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για κάποιο κατωιταλιωτικό ή 
σικελικό θρύλο που ανέφερε ο Στησίχορος στη Γηρνονίόα ή τη Σκύλλα του. Για τη μοναδική παράσταση του Ηρακλή εναντίον της 
Σκύλλας στην απόληξη ενός ετρουσκικού λυχνοστάτη του 1ου αι. π.Χ. βλ. LIMC  V (1990), λ. Herakles /Hercle, αρ. 319 [Schwarz] και 
LIMC  VIII (1997), λ. Skylla I, αρ. 82 [Jentel],

818 ARE2 1265,15 και 1688. Lezzi-Hafter 1988, 337 αρ. 204, εικ. 59b, πίν. 129a-b. LIMC  VI (1992), λ. Mnesteres II, αρ. 10 [Tou- 
chefeu-Meynier], Ulisse, 443 αρ. 6.19.

819 ARV1 1300,1. Para 475. Add2 360. LIMC  VI (1992), λ. Mnesteres II, αρ. 9 [Touchefeu-Meynier], Τιβέριος 1996, 326 αρ. 166. 
Ulisse, 418-419, εικ. 26-27· 443 αρ. 6.18. B. Knittlmayer - W.-D. Heilmeyer, Staatliche Museen zu Berlin. Die Antikensammlung: Altes 
Museum - Pergamonmuseum, Mainz am Rhein 1998, 64 αρ. 30 [Kästner]. Στο αγγείο αυτό ο Οδυσσέας φορά εξωμίδα.

820 Για την αποκρυστάλλωση του εικονογραφικού τύπου του Οδυσσέα στον 5ο αι. π.Χ. βλ. Touchefeu-Meynier 1968, 288.
821 Εξαίρεση αποτελεί ένας λευκανικός καλυκωτός κρατήρας του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. στο Λονδίνο, Βρετανι

κό Μουσείο 1947.7-14.18 (LCS 27 αρ. 85, πίν. 8,1-2· LIMC  VI (1992), λ. Odysseus, αρ. 93 [Touchefeu-Meynier]), του οποίου όμως 
η παράσταση θεωρείται επηρεασμένη από το θέατρο.

822 Στο Πανεπιστήμιο του Mississippi 1977.3.116 (βλ. υποσημ. 299) και στο Πανεπιστήμιο Harvard, Α.Μ. Sackler Museum 
1925.30.127 (KH I, 100 αρ. K 21, πίν. 27,3· KH  IV, 65 αρ. 376· Moret 1991, 29 σημ. 9, εικ. 14-16· LIMC  VI (1992), λ. Kirke, αρ. 29 
[Canciani]).

823 Βλ. το σκύφο της Οξφόρδης, Ashmolean Museum G 249 (V 262) (βλ. υποσημ. 297), τους καβειρικούς σκύφους στο Λονδί
νο, Βρετανικό Μουσείο 93.3-3.1 (βλ. υποσημ. 299), στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Α.Μ. Sackler Museum 1925.30.127 (βλ. υπο-
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Άργου, ο οποίος, όπως είδαμε, ήταν στενά συνδεδεμένος με το Καβείριο, και μάλιστα με το κεραμικό 
εργαστήριο του Ζ. των Μυστών. Η μύηση του Οδυσσέα, εξάλλου, στα Μυστήρια της Σαμοθράκης, που 
προστάτευαν από τους θαλασσινούς κίνδυνους824, αλλά και η παρουσία του στο σκυφο της Οξφόρδης 
Θ 249 (V 262) του Ζ. των Μυστών ως νικητή της τρικυμίας825 (Πίν. 79β), θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει 
στην ερμηνεία της παράστασης του σκυφου του Βερολίνου ως συμβολικής απεικόνισης της πάλης ενός 
μύστη826 εναντίον του θαλασσινού κίνδυνου. Δεν πρέπει να θεωρηθεί, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι το 
ίδιο θέμα του Οδυσσέα εναντίον της Σκύλλας απαντά και σε έναν ανάγλυφο «ομηρικό» σκυφο που βρέ
θηκε στο Καβείριο827, ενώ παράσταση Σκύλλας φέρουν επίσης τα θραύσματα ενός άλλου «ομηρικού» 
σκύφου από το ιερό828, καθιστώντας απαραίτητη μια επανεξέταση της σημασίας της θάλασσας στην 
καβειρική θεολογία.

Ο γενικά αποδεκτός από την προγενέστερη έρευνα χαρακτήρας των θεών του θηβαϊκού Καβειρίου ως 
προστατών της αμπελουργίας και της γονιμότητας των κοπαδιών829, είχε επισκιάσει κάθε άλλη τους ιδιό
τητα, και μάλιστα αυτήν της εξουσίας πάνω στη θάλασσα, εφόσον μάλιστα το ιερό τους δεν ήταν καν 
παραθαλάσσιο. Η επίκληση όμως προς τον Βοιωτό Κάβειρο είναι σαφής:

Καρπαθίην δτε ννκτός άλα στρέψαντος άήτου 
λαίλαπι Βορραίη κλασθέν έσεΐόε κεράς, 

ενξατο κήρα φυγών, Βοιώτιε, σοί με, Κάβειρε 
δέσποτα, χειμερίης άνθεμα ναντιλίης, 

άρτήσειν άγίοις τόδε λώπιον εν προπνλαίοις 
Διογένης- άλέκοις δ ’ άνέρι και πενίην.

Παλ. Ανθ. VI 245830

σημ. 822), στο Πανεπιστήμιο του Mississippi 1977.3.116 (βλ. υποσημ. 299) και στο Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυ- 
μενοπούλου 144 (KH I, 82-83, 124· KH  IV, 67 αρ. 405· LIMC  VI (1992), λ. Kirke, αρ. 27 [Canciani]), καθώς και ένα λέβητα στο 
Πανεπιστήμιο του Chicago, The David and Alfred Smart Museum of Art 1967.115.165 (βλ. υποσημ. 261). Για τα αγγεία αυτά και 
το συμβολισμό τους βλ. Moret 1991. Επιφυλάξεις πρέπει να τηρηθούν ως προς το αν στον καβειρικό σκύφο της Βόννης, Akademi
sches Kunstmuseum 1768 (KH I, 99 αρ. K 18· KH  IV, 65 αρ. 363' Moret 1991, 230 σημ. 12· LIMC, ό.π., αρ. 28) απεικονίζεται πράγ
ματι ο Οδυσσέας με την Κίρκη. Ας σημειωθεί εδώ παρενθετικά ότι παράσταση Οδυσσέα και Ναυσικάς φέρει ένας ίσως βοιωτι- 
κός ερυθρόμορφος «σκεπαστός» κάνθαρος στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Ε 156. Το αγγείο αυτό (ARV1 1281 -Add2 358· LIMC  
VI (1992), λ. Nausikaa, αρ. 4 [Touchefeu-Meynier]· Ulisse, 157 αρ. 2.73' G. Argoud, Vases béotiens à débit contrôlé, EEBM  Γ, ά  
(Αθήνα 2000), 391 αρ. 6), που θεωρείται ακόμη και σήμερα συχνά αττικό, αποδόθηκε βάσει του ιδιότυπου σχήματός του στο βοιω- 
τικό εργαστήριο από τον Kilinski 1986,154 αρ. 6, 157-158, εικ. 8a-c, πίν. 11.

824Σχόλ. Α.Ρ. 1.917 (77.17-18 Wendel): καί Όόνσσέα όέ φασι μεμνημένον εν Σαμοθράκμ χρήσαοθαι τώ κρηδέμνψ άντί ταινίας.
825 Βλ. σχετικά παρακάτω σ. 129-130.
826 Η ίδια η ζωή του Οδυσσέα, εξάλλου, και οι περιπέτειες της επιστροφής του από την Τροία θυμίζουν έντονα μυητικές δοκι

μασίες, βλ. C. Segal, Transition and Ritual in Odysseus’ Return, La parola del passato 22 (1967), 321-342· Bremmer 1978, 15-23· 
N.F. Rubin - W.M. Sale, Meleager and Odysseus: A Structural and Cultural Study of the Greek Hunting-Maturation Myth, Arethu- 
sa 16 (1983), 137-171, και ιδιαίτ. 137-15T Dacosta 1991, 112-114· Duchêne 1992, 120 και σημ. 3' Moreau 1992 B, 99-100 και σημ. 
33, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Ίσως έτσι να εξηγείται και η ιδιαίτερα συχνή εμφάνιση του ήρωα στα καβειρικά αγγεία, 
βλ. σχετικά υποσημ. 823.

827 Παρίσι, Μουσείο Λούβρου CA 263 (CVA Louvre 15, πίν. 1,4 και 6,l-5‘ Walter-Karydi 1998, 275 και σημ. 29 με περαιτέρω 
βιβλιογραφία). Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται και εδώ για μια παράσταση συμβολική της αντιμετώπισης των θαλάσσιων κινδύ
νων από τους μύστες, καθώς στο ίδιο αγγείο απεικονίζεται επίσης η περιπέτεια του Οδυσσέα με τις Σειρήνες.

828 KH  III, 102 αρ. 806, πίν. 54, 55, 66.
829 Hemberg 1950, 196. Πρβλ. Παπαχατζής 1988, 11.
830 «Όταν μια νύχτα η καταιγίδα ανασάλευσε το πέλαο της Καρπάθου και είδε τον ιστό του πλοίου του, απ’ τη μανία του βορ

ρά, σπασμένο, ο Διογένης τότε ευχήθηκε, τον οικτρό το θάνατο αν διαφύγει, να αφιερώσει εμέ, τον πέπλο αυτό, στα προπύλαια 
του Καβείρου, που στη Βοιωτία τιμούν, σε ανάμνηση αυτού του ταξιδιού του, του επικίνδυνου. Προστάτευσέ τον κι απ’ την πενία 
ακόμη που τον φθείρει» (μετάφρ. Β.Ι. Λαζανά).
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Εκτός από την ύστερη αυτή μαρτυρία831, και άλλα στοιχεία -  και μάλιστα προερχόμενα από το ίδιο το 
Καβείριο -  δείχνουν ότι και οι μυημένοι στα Μυστήρια των Θηβαίων Κάβειρων προστατεύονταν από 
τους θαλασσινούς κινδύνους832.

Στον πολύ γνωστό σκύφο της Οξφόρδης, Ashmolean Museum G 249 (V 262)833 του Ζ. των Μυστών 
απεικονίζεται ο Οδυσσέας στη μέση του πελάγους πάνω σε μια πρόχειρη σχεδία, αποτελούμενη από δύο 
οξυπύθμενους αμφορείς, να σπρώχνεται από το φύσημα του Βορέα, ο οποίος παριστάνεται στο άνω δεξί 
άκρο της εικόνας (Πίν. 79β). Υποστηρίχθηκε834 ότι στο αγγείο απεικονίζεται το δεύτερο ναυάγιο του 
Οδυσσέα, αυτό που περιγράφεται στην πέμπτη ραψωδία της Οδύσσειας (ε 382-387) και ότι το ιμάτιο που 
ανεμίζει τυλιγμένο στο αριστερό χέρι του ήρωα είναι το κρήόεμνον που του έδωσε η Λευκοθέα835 για να 
σωθεί από την τρικυμία και να φθάσει ασφαλής στη χιορα των Φαιάκων. Σύμφωνα με την ομηρική διή
γηση, αφού η Λευκοθέα πρόσφερε στον Οδυσσέα το κρήόεμνον, η Αθηνά έκανε όλους τους ανέμους να 
κοπάσουν και σήκωσε δυνατό βοριά που έσπρωξε τα κύματα για να φθάσει ο ήρωας στον προορισμό του. 
Έτσι λοιπόν, στο σκύφο πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Βορέα ως ευεργετική θεότητα, τον ούριο άνεμο 
που βοήθησε τον ήρωα να ξεπεράσει τη θανάσιμη απειλή836. Ο Οδυσσέας, εξάλλου, εθεωρείτο μυημένος 
στα Καβειρικά Μυστήρια837 και άρα προστατευόταν από τους κινδύνους της θάλασσας. Στο πλαίσιο 
αυτό, η τρίαινα που απεικονίζεται να κρατά, πιθανότατα υποδηλώνει τη μεταμόρφωσή του από ανυπε
ράσπιστο έρμαιο της εκδικητικής μανίας του Ποσειδώνα σε νικητή πάνω στις δυνάμεις της θάλασσας. Οι 
δύο οξυπύθμενοι αμφορείς πάνω στους οποίους πατά ο Οδυσσέας ερμηνεύθηκαν838 ως οι ασκοί με το νερό 
και το κρασί που του έδωσε η Καλυψώ για το ταξίδι. Παράτολμη μοιάζει η υπόθεση ότι θα μπορούσαν ταυ
τόχρονα να λειτουργούν και ως σύμβολα των Διοσκούρων839, προστατών κι αυτών από τους θαλάσσιους 
κινδύνους840, αφού την εποχή αυτή οι αμφορείς ως προσδιοριστικά σύμβολα των Διοσκούρων περιορίζο
νται στη λακωνική εικονογραφία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνά κανείς ότι στα χρόνια του Πελοποννησιακού 
πολέμου στενές ήταν οι σχέσεις και η συνεργασία της Βοιωτίας με τη Σπάρτη841. Η συμμαχία των δύο πό-

831 Το επίγραμμα χρονολογείται στον Ιο αι. π.Χ. Για το συγγραφέα του Διόδωρο βλ. Ρ. Waltz, Anthologie Grecque II, Paris 1928, 
142-143 καν Anthologie Grecque III, Paris 1931, 186. O Hemberg 1950, 196-197, υποστήριξε ότι η επίκληση στον Βοιωτό Κάβειρο 
ήταν απλή ένδειξη της καταγωγής του καραβοτσακισμένου Διογένη.

832 Ο χαρακτήρας και οι ιδιότητες των Κάβειρων διέφεραν από τόπο σε τόπο, βλ. σχετικά Hemberg 1950, 23. Κατεξοχήν προ
στάτες από τους θαλάσσιους κινδύνους θεωρούνταν οι Μεγάλοι Θεοί της Σαμοθράκης (Hemberg, ό.π., 100 κ.ε.) και της Ίμβρου 
(Hemberg, ό.π., 42), καθώς και οι Κάβειροι της Λήμνου (Hemberg, ό.π., 169) και της Δήλου (Hemberg, ό.π., 150-151).

833 Βλ. υποσημ. 297.
834 Lapalus 1930, 66-67. Τιβέριος 1996, 283 αρ. 76-77.
835 Για τη διάσωση του Οδυσσέα χάρη στην παρέμβαση της Ινούς-Δευκοθέας βλ. τις σχετικές φιλολογικές πηγές στον Burkert 

1997, 199 σημ. 40. Για τη θεά αυτή, τις παραλλαγές του μύθου της, τις ιδιότητες και τους τόπους λατρείας της βλ. L.R. Farneil, Ino- 
Leukothea, JHS 36 (1916), 36-44· RE  XII 2 (1925), λ. Leukothea, 2293-2306 [Eitrem]· Krauskopf 198Γ C. Bonnet, Le culte de Leu- 
kothéa et de Mélicerte, en Grèce, au Proche-Orient et en Italie, StMatStorRel 10 (1986), 53-7Γ Hatzopoulos 1994, 52' Barringer 
1995, 55 και σημ. 24. Για τη λατρεία της Λευκοθέας στη Βοιωτία και ειδικότερα στη Θήβα βλ. RE, ό.π., 2294 αρ. 2· Krauskopf 1981, 
140-14Γ Schächter, CB 2, 62-64. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η ιδιαίτερα σημαντική θέση της θεάς στη Βοιωτία κατά την ελλη
νιστική εποχή, βλ. σχετικά Henrichs 1978, 142-143.

836 Πρβλ. Ορφ. Ύμν. αρ. 80, όπου γίνεται επίκληση στον Βορέα να φέρει την καλοκαιρία.
837 Βλ. σχετικά υποσημ. 824.
838 Lapalus 1930, 67. Τιβέριος 1996, 283 αρ. 76-77.
839 Για τους αμφορείς ως σύμβολα των Διοσκούρων και την ερμηνεία τους βλ. Chapouthier 1935, 4, 315-316· LIMC  III (1986), 

λ. Dioskouroi, 589-590 [Hermary]· Köhne 1998, 55-56.
840 Για τους Διόσκουρους ως προστάτες των ναυτικών βλ. Ν.Φ. Ξυπνητού, Οι Διόσκουροι ως προστάται των ναυτιλλομένων, Πλά

των 34-35 (1982-1983), 23-48. Για τους Διόσκουρους στη Βοιωτία βλ. Schächter, CB 1, 196 κ.ε. και ειδικότερα στη Θήβα 196-197.
841 Γ ια τη συμμαχία της Βοιωτίας με τη Σπάρτη στον Πελοποννησιακό πόλεμο βλ. Buck 1994,9 κ.ε. Γ ια την ψυχρότητα που επήλ

θε στις σχέσεις των δύο πόλεων μετά τον πόλεμο βλ. Buck, ό.π., 24 κ.ε. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η φιλοσπαρτιατική στάση των 
Θεσπιέων από τους Περσικούς πολέμους έως και το πρώτο μέρος του 4ου αι. π.Χ. και η συνακόλουθη σπαρτιατική επιρροή στις 
θεσπικές λατρείες, και ειδικά σε αυτήν των Διοσκούρων, βλ. Schächter, CB 1, 197 και Schächter, CB 2, 112.
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λέων, και ιδιαίτερα στον τομέα των ναυτικών δυνάμεων842, θα μπορούσε ίσως να δικαιολογήσει την τοπο
θέτηση των οξυπυθμενων αμφορέων ως συμβόλων των Λακώνων ηρώων στο σκΰφο.

Έ να  ακόμη αγγείο του Ζ. των Μυστών μαρτυρεί τη στενή σχέση του καβειρικοΰ ιερού με τη θάλασσα. 
Στον αμυγδαλόσχημο αμφορίσκο του Βερολίνου, Staatliche Museen V.I. 3263843 απεικονίζονται τρεις 
ταξιδιώτες μέσα σ’ ένα πλοίο, ενώ πάνω από αυτούς, στο πεδίο, λάμπουν τα αστέρια των Διόσκουρων844. 
Στην άλλη όψη του αγγείου μια Νηρηίδα πάνω σε έναν ιππόκαμπο κρατά στο ένα χέρι το διονυσιακό κάν
θαρο και στο άλλο ένα κιβωτίδιο, ενώ στρέφει το κεφάλι της προς τους ταξιδιώτες της άλλης πλευράς 
ενώνοντας κατά κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της με αυτές των Διόσκουρων για την προστασία τους. Τα κισ- 
σόφυλλα στον ώμο του αμφορίσκου, καθώς και ο κάνθαρος που κρατά η Νηρηίδα, τοποθετούν τις παρα
στάσεις στο διονυσιακό περιβάλλον και συνακόλουθα και στο καβειρικό. Η μορφή αυτή ταυτίστηκε με 
την Ινώ-Λευκοθέα845, την κόρη του Κάδμου και τροφό του Διονύσου846, που από «αρχέτυπη» Μαινάδα847 
μετουσιώθηκε σε νεράιδα της θάλασσας και προστάτιδα των ναυτικών.

Εξάλλου, η παράσταση των Νηρηίδων που κρατούν τον οπλισμό του Αχιλλέα στη σταμνοειδή πυξίδα 
του Λούβρου CA 791848 του Ζ. των Μυστών, θα μπορούσε ίσως να συσχετιστεί και με την ιδιότητά τους 
ως θαλασσινών θεαινών που έφερναν την καλοκαιρία και προστάτευαν ναυτικούς και ταξιδιώτες στα 
ταξίδια τους849.

Νηρηίδα850 πιθανότατα κοσμεί το εσωτερικό της ασπίδας του γυμνού νεαρού πολεμιστή στην Α  όψη 
του ερυθρόμορφου κανθάρου ΕΑΜ 12486851, οι παραστάσεις του οποίου έχουν συσχετιστεί με το Καβεί- 
ριο και τη μύηση των νέων που ετελείτο σε αυτό852. Η διακόσμηση της άντυγας της ασπίδας αυτής με κισ- 
σόφυλλα πιθανότατα τοποθετεί τόσο τη θαλάσσια μορφή όσο και γενικότερα όλη την παράσταση στη διο
νυσιακή σφαίρα. Εξάλλου, και οι Νηρηίδες μπορούν να θεωρηθούν μορφές διονυσιακές853: είναι γνωστή 
η προστασία που πρόσφερε στον Διόνυσο η Θέτις, όταν, κυνηγημένος μαζί με τις τροφούς του από τον

842 Buck 1994, 23. Για τη Βοιωτία ως ναυτική δύναμη και κατά τον 4ο αι. π.Χ. βλ. Η. Schläger - D.J. Blackman - J. Schäfer, Der 
Hafen von Anthedon mit Beiträgen zur Topographie und Geschichte der Stadt, AA  1968, 90.

843 Βλ. υποσημ. 507.
844 Τα αστέρια, τα πρώτα μη σπαρτιατικά προσδιοριστικά σύμβολα των Διόσκουρων, πρωτοεμφανίζονται γύρω στο 430/420 

π.Χ. Για την ερμηνεία των αστεριών ως συμβόλων των Διόσκουρων βλ. Chapouthier 1935, 322, 332· LIMC  III (1986), λ. Dioskou- 
roi, 592 [Hermary]· Köhne 1998, 177.

845 Την ταύτιση αυτή πρότεινε ο F. Chapouthier, REA 44 (1942), 330, ο οποίος υπέθεσε ότι το κιβωτίδιο που κρατά στο χέρι της 
περιείχε το κρήδεμνον. Σύμφωνα με τον Sparkes 1967,126 και σημ. 71, η μορφή πρέπει να ταυτιστεί είτε με Νηρηίδα (ίσως τη Θέτι- 
δα) είτε με φορέα των άρρητων των Καβειρικών Μυστηρίων. Για την Ινώ-Λευκοθέα βλ. υποσημ. 835.

846 Για την ιδιότητα της Ινούς-Λευκοθέας ως κουροτρόφου βλ. υποσημ. 835. Για τις Νηρηίδες ως κουροτρόφους θεότητες βλ. 
Jeanmaire 1939, 285 και Hatzopoulos 1994, 74. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κουροτροφική ιδιότητα των Νηρηίδων και της Ινούς 
προσιδιάζει στην καβειρική λατρεία, αφού, όπως είναι ήδη γνωστό, στο ιερό τελούνταν μυητικές ιεροπραξίες που σηματοδοτού
σαν το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβική, και κυρίως από την εφηβική στην ενήλικη ζωή. Για τη σχέση της θάλασσας 
με τη μύηση και με τους μύθους που συνδέονται με το πέρασμα των εφήβων στην ενήλικη ζωή βλ. Duchêne 1992.

847 Βλ. Ευρ. Βάκ. 680-682 και το ρωμαϊκό αντίγραφο μιας ελληνιστικής επιγραφής της Μαγνησίας (Ο. Kern, Die Inschriften von 
Magnesia am Maeander, Berlin 1900, 139 αρ. 215a· Henrichs 1978, 123 κ.ε.). Για την Ινώ ως την «αρχέτυπη Μαινάδα» βλ. επίσης 
Burkert 1987, 34 και Hatzopoulos 1994, 52.

848 Βλ. υποσημ. 238.
849 Για την ιδιότητα αυτή των Νηρηίδων βλ. Barringer 1995,10, 55-56,101,167, 168. Εξάλλου, απλές απεικονίσεις ενός θαλασ

σινού θιάσου θεωρεί η Barringer, ό.π., 39, ότι είναι οι παραστάσεις Νηρηίδων που κρατούν οπλισμό χωρίς να απεικονίζεται ο απο
δέκτης του.

850 Με Τρίτωνα ταυτίζει τη μορφή η N. Icard-Gianolio, LIMC  VIII (1997), λ. Tritones, 74 (αρ. 9). Κατά την Daumas 2000, 379, 
ίσως πρόκεται για την Ινώ.

851 Βλ. υποσημ. 30.
852 Daumas 1998, 96-97. Daumas 2000, 379. Daumas 2001, 130.
853 Για τη σχέση του Διονύσου με τις Νηρηίδες και τη συχνή εξομοίωση των τελευταίων με τις Μαινάδες βλ. Barringer 1995, 69 

κ.ε. και J.M. Barringer, Thetis, Nereids, and Dionysos, AJA 95 (1991), 318 (περίληψη).
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Λυκούργο, κατέφυγε στα βάθη της θάλασσας854, όπως επίσης και η μεταμόρφωση της Ινούς από μορφή 
του διονυσιακού κύκλου σε Νηρηίδα855.

Επιπρόσθετα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στο ιερό βρέθηκε856 ένας μελανόμορφος κάνθαρος με 
παράσταση Τρίτωνα και δελφινιού857, ένα πήλινο ψάρι858, καθώς και θραύσματα ερυθρόμορφου κρατή
ρα (;) με παράσταση πιθανότατα Νηρηίδων859.

Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί μια ύστερη αναθηματική επιγραφή από το Καβείριο860, όπου ο Κάβειρος 
και ο Παις αποκαλούνται Μεγάλοι Θεοί, παραπέμποντας έτσι στους θεούς της Σαμοθράκης, τους κατε- 
ξοχήν προστάτες από τους θαλασσινούς κινδύνους.

β. Φινέας και Άρπυια

Θνελλαι861, άνεμοί βίαιοι862, καταιγίδώδεις καί άρπακτικοά63 είναι οι Άρπυιες. Δεν είναι τυχαίο ότι 
θεωρούνται κόρες του Θαύμαντα, του γιου του Πόντου, και της Ηλέκτρας, της κόρης του Ωκεανού864, συν
δέονται λοιπόν με το θαλασσινό στοιχείο. Άλλες γενεαλογίες τις θέλουν κόρες του Τυφώνα865, του Ποσει- 
δώνα866, ακόμη και του ίδιου του Βορέα867.

Στην άλλη όψη του σκύφου του Βερολίνου απεικονίζεται μια σκηνή σχετική με το μαρτύριο του Φινέα 
από τις Άρπυιες, παρ’ όλο που, όπως είναι γνωστό, από το 430 π.Χ. περίπου το θέμα αυτό σβήνει, τουλά
χιστον στην αττική εικονογραφία, και ξαναδίνει τη θέση του στο θέμα της σωτηρίας του Φινέα και της 
καταδίωξης των Αρπυιών από τους Βορεάδες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο Φινέας είναι μια μορφή 
γνώριμη στη Βοιωτία, αφού θεωρείται γιος του Αγήνορα868, όπως ο Κάδμος869, ή του Φοίνικα. Μολονότι 
η μορφή της Άρπυιας στο βοιωτικό αγγείο ακολουθεί πιστά τον αττικό εικονογραφικό τύπο της φτερωτής 
μορφής με το χιτωνίσκο870, ορισμένα άλλα στοιχεία της παράστασης μοιάζουν ξένα και παράταιρα: κατ’ 
αρχήν ενώ στις αντίστοιχες αττικές παραστάσεις του μύθου απεικονίζονται δύο ή τρεις Άρπυιες, στο σκύ- 
φο του Βερολίνου έχουμε μόνο μία. Περισσότερο παράξενη όμως είναι η απεικόνιση του ίδιου του Φινέα:

854 Βλ. Barringer 1995, 81, με τα σχετικά αρχαία χωρία. Για τις σχέσεις του Διονύσου με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο γενι
κότερα βλ. Jeanmaire 1951, 49-50' Μ. Daraki, Dionysos, Paris 1985, 31-44' Moreau 1992 A, 218-219' Lada-Richards 1999, 62-64.

855 Για τη σημασία της Ινούς και των Νηρηίδων, εξάλλου, στην ορφική ιδεολογία βλ. Ορφ. Ύμν. αρ. 74 και 24, αντίστοιχα. Για 
την εισαγωγή ορφικών αντιλήψεων στο Καβείριο βλ. υποσημ. 710.

856 Δύο υστεροαρχαϊκά ειδώλια Σειρήνων που βρέθηκαν στο ιερό (KH V, 136 και 182 αρ. 368-369, πίν. 29) μόνο έμμεσα μπο
ρούν να σχετιστούν με τη θάλασσα.

857 Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3327 (CVA Berlin 4, πίν. 205,3-5).
858 Wolters 1890 A, 358.
859 Χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανότητα ότι πρόκειται για Νύμφες. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Κ 1374 

(KH IV, 80 αρ. R 13, πίν. 27,2).
860 KH I, 30 αρ. 5a. Η επιγραφή χρονολογείται στον Ιο αι. μ.Χ.
861 Ησύχ. A 7409. Σχόλ. Ομήρ. Ιλ. Ε 2166Α Στην Οδύσσεια η λέξη αρπνια χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της θνέλλης που απαντά 

στην Ιλιάδα. Η συνωνυμία αυτή ήδη επισημάνθηκε από τους Σχολιαστές των Επών, βλ. π.χ. Ευστ. Παρ. εις Ομήρ. Ιλ. Π.326.17-19 
και ΙΙΙ.823.1-7· Ευστ. Παρ. εις Ομήρ. Οδύσσ. 1.179.46-180.1, 1.224.36 και 11.226.38-39' Σχόλ. Α.Ρ. 1.1015-17b (89.10-17 Wendel). 
Πρβλ. Φίλ. Αλ. Φντ. 24.1-4, όπου, μαζί με τους τυφώνες, οι άρπυιες αρπάζουν τα πλοία από τη μέση του πελάγους.

862 Ευστ. Παρ. εις Ομήρ. Ιλ. III.823.4.
863 Ευστ. Παρ. εις Ομήρ. Οδύσσ. 1.54.40. Σχόλ. Ομήρ. Οδύσσ. A 241.
864 Ησ. Θεογ. 265-269. Απολλόδ. I [10] 2.6.
865 Val. Flacc. Argon. IV 428.
866 Serv. Comm, in Verg. Aen. Ill 241.
867 Ωριγ. Κέλσ. VI.42.
868 Για τη γενεαλογία του Φινέα βλ. LIMC  VII (1994), λ. Phineus /, 387-388 [Kahil] και Τσιαφάκη 1998, 165 σημ. 754.
869 Στα Διονυσιακά του Νόννου 2.679 κ.ε., αναφέρεται ότι ο Κάδμος και ο Φινέας ήταν αδέρφια, ενώ σε άλλο χωρίο του ίδιου 

έργου, 3.294 κ.ε., ο Φινέας θεωρείται αδερφός του Φοίνικα και του Αγήνορα.
870 Για την εικονογραφία των Αρπυιών βλ. LIMC  III (1986), λ. Boreadai, αρ. 3-15 [Schefold]' LIMC  IV (1988), λ. Harpyiai [Ka

hil - Jacquemin]· LIMC  VII (1994), λ. Phineus /, αρ. 3-17 [Kahil].
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στην αττική εικονογραφία871, και ειδικότερα στον ερυθρόμορφο ρυθμό, ο Φινέας απεικονίζεται τυφλός 
και φαλακρός, συχνά μάλιστα με άσπρα μαλλιά και γένια872. Φορά χιτώνα και ιμάτιο ή μόνο ιμάτιο και 
συνήθως κάθεται σε θρόνο ή κλισμό873, ενώ κάποιες ελάχιστες φορές σε βράχο874. Απελπισμένα απλώ
νει το χέρι του87"’ προσπαθώντας να αμυνθεί, ενώ στο άλλο χέρι κρατά το σκήπτρο876. Η μορφή όμως που 
κάθεται απέναντι από την Άρπυια στο σκυφο του Βερολίνου είναι τελείως διαφορετική, τόσο στην όψη 
όσο και στη στάση: είναι ένας άνδρας στεφανωμένος, γενειοφόρος, με χιτωνίσκο και εμβάδες, που υψώ
νει στο δεξί χέρι το ρόπαλο για να χτυπήσει την Άρπυια που πλησιάζει, ενώ απλώνει ταυτόχρονα το άλλο 
του χέρι προς τα μπρος ισορροπώντας την ορμητική του κίνηση877. Μοιάζει έτσι κάπως με τον Ηρακλή 
και φέρνει στο νου ένα χωρίο του Σχολιαστή του Λουκιανού878, που συνδέει τον ήρωα με τις Άρπυιες και 
που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε μια διαφορετική ερμηνεία της παράστασης του βοιωτικοΰ σκΰφου: 
’Α ρκάς μεν ό Φινενς καί περί Στύμφαλον κατοίκων ώ καί αί 'Αρπυιαι τά δείπνα σινόμεναι προς τοϋ 
Αλκμήνης Ή ρακλέονς εξετοπίσθησαν. Η εκδίωξη των Αρπυιών από τον Ηρακλή αναφέρεται επίσης 
από τον Πρώτο Μυθογράφο του Βατικανού879, με αντικείμενο όμως της επίθεσης των Αρπυιών το φαγη
τό του Αλκίνοου, του βασιλιά των Φαιάκων: Alcinous, Phaeacum rex, laborabat [ab] Harpyiis. Ad quem Her
cules veniens, cum hoc agnovisset, praestolatus est earum adventum ad mensam solito more venientium; quas 
vulneratas reppulit a regno. Has Ovidius Stymphalidis vocat880.

Η παραλλαγή αυτή του μύθου πιστεύεται ότι απηχεί ένα αρχαιότερο μυθογραφικό στρώμα, όπου ο 
Φινέας ήταν βασιλιάς της Αρκαδίας με δικό του μυθολογικό κύκλο, στον οποίο ανήκε και το επεισόδιο 
με τις Άρπυιες881. Μολονότι όμως η πολλαπλή σύνδεση σε μυθογραφικό επίπεδο της Βοιωτίας με την 
Αρκαδία882 θα μπορούσε ίσως να αιτιολογήσει τη μεταφύτευση μιας αρκαδικής ιστορίας στη Βοιωτία883,

871 Για την εικονογραφία του Φινέα βλ. LIMC  VII (1994), λ. Phineus I  [Kahil]· Τσιαφάκη 1998, 165-181 · Giudice Rizzo 2002, 
223-263.

872 Για τον τονισμό της γεροντικής ηλικίας του Φινέα βλ. Τσιαφάκη 1998, 173.
873 Σπάνια σε δίφρο, βλ. π.χ. την υδρία-κάλπιδα του Ζ. του Κλεοφράδη στο Malibu, J. Paul Getty Museum 85.AE.316 (Τσια

φάκη 1998,169-170 και σημ. 785, πίν. 53, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία- Giudice Rizzo 2002, 235, πίν. 40,3).
874 Ο Φινέας κάθεται πάνω σε βράχο στον κωδωνόσχημο κρατήρα της Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 20294 (Τσια

φάκη 1998, 170 και σημ. 788- Giudice Rizzo 2002, 235, 242-243, 249, 259, πίν. 42,1-4, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία) και 
πιθανότατα σε μια υδρία που βρισκόταν κάποτε στη Συλλογή Sandford Graham (Τσιαφάκη 1998, 170 και σημ. 790, 176-177, εικ. 
7-8· Giudice Rizzo 2002, 235, 236, 243-244, 249, 253, πίν. 41,5, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία).

875 Μόνο στην υδρία-κάλπιδα του Malibu, J. Paul Getty Museum 85.AE.316 (βλ. υποσημ. 873) ο Φινέας απλώνει και τα δυο του 
χέρια.

876 Ραβδί κρατά σε ένα θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα στο Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale 12905 (ARV2 
1076,2- Add2 326- Τσιαφάκη 1998, 172 και σημ. 796, πίν. 55α- Giudice Rizzo 2002, 246-247, πίν. 43,1).

877 O Blome 1978, 74, ακολουθούμενος από την Giudice Rizzo 2002, 249-250, θεώρησε την παράσταση γελοιογραφική και τη 
συσχέτισε με το σατυρικό δράμα. Όμως, η καθόλου κωμική απεικόνιση της άλλης όψης του σκύφου, όπου ο Οδυσσέας τοξεύει 
εναντίον μιας Σκύλλας με ηγεμονική όψη, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ερυθρόμορφη βοιωτική κεραμική, και ειδικά τα έργα 
του Ζ. του Άργου, δεν απεικονίζουν σκηνές γελοιογραφικά, όπως η σύγχρονή τους κεραμική του Καβειρίου, δεν συνηγορούν για 
μια τέτοια άποψη. Η Kossatz-Deissmann 1978,124, υποστήριξε ότι η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τον Φινέα του Αισχύλου, 
ενώ και η Pelagatti 1995, 40, θεωρεί ότι εμπνέεται από το θέατρο.

878 Σχόλ. Λονκ. 77.ΙΧ.1.
879 1.56.
880 Ο «Πρώτος Μυθογράφος του Βατικανού» επανέρχεται στην ταύτιση των Αρπυιών με τις Στυμφαλίδες στο δεύτερο βιβλίο 

του, 11.10.
881 Για τον αρκαδικό πυρήνα του μύθου του Φινέα βλ. Roscher, ML III 2 (1902-1909), λ. Phineus, 2372 [Jessen]- RE  XX 1 (1941), 

λ. Phineus, 224-225 [Ziegler]- Ελληνική Μυθολογία, τόμ. 4, 43 [Αναστασίου] και 150 [Δρακωνάκη-Καζαντζάκη],
882 Στα μυθολογικά παραδείγματα που αναφέρει o Dowden 1989, 182-183, και φανερώνουν τη σχέση Βοιωτίας και Αρκαδίας, 

αξίζει να προστεθεί το παράδειγμα του μικρού ποταμού Ισμηνού της Θήβας, που πρώτα ονομαζόταν Λάδων, όπως ο πελοποννη- 
σιακός ποταμός (Παυσ. IX 10.6), καθώς και ο μύθος της Δήμητρος Ερινύος της Αρκαδίας που εμφανίζεται και στη Βοιωτία, όπου 
η θεά ονομάζεται Δήμητρα Τιλφωσσαία (για τις σχετικές με τη Δήμητρα Τιλφωσσαία φιλολογικές πηγές βλ. Schächter, CB 1, 164 
και 2, 222-224). Για τη σύνδεση Βοιωτίας και Αρκαδίας λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. βλ.
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θεωρείται βέβαιο ότι στον αρχικό αρκαδικό πυρήνα του μύθου ανήκουν οι Βορεάδες884 και όχι ο Ηρα
κλής και ότι η ύστερη αυτή εκδοχή φανερώνει απλώς μια προσπάθεια ταύτισης των Αρπυιών και των 
Στυμφαλίδων, που ήταν συγγενικές αρκαδικές δαιμονικές θεότητες του θανάτου885. Εξάλλου, η καταγω
γή του Ζ. του Άργου από το χώρο των αττικών κεραμικών εργαστηρίων και η συνακόλουθη στενή εξάρ
τησή του από αυτά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρά τις εικονογραφικές ιδιορρυθμίες της παράστασης, 
πραγματική πρόθεση του αγγειογράφου ήταν να απεικονίσει τον Θράκα μάντη.

Η γεροδεμένη και επιθετική μορφή του Φινέα με το ρόπαλο, το γεγονός ότι η Άρπυια που του επιτίθεται 
είναι μόνο μία, σε συνδυασμό και με το θέμα της άλλης όψης του σκύψου με τον Οδυσσέα εναντίον της 
Σκύλλας886, οδηγεί στην ερμηνεία και της παράστασης αυτής ως συμβολικής της πάλης ενός ήρωα με τη 
θύελλα, που προσωποποιείται στη μορφή της μοναδικής αυτής Άρπυιας. Ιδιαίτερα ταιριαστή στο πλαίσιο 
αυτό φαίνεται η (σκόπιμη;) εικονογραφική σύγχυση/προσομοίωση της μορφής του Φινέα με αυτήν του Ηρα
κλή, προστάτη της ναυσιπλοΐας και εξολοθρευτή θαλασσινών τεράτων887. Η βοιωτική, και μάλιστα η θηβάί- 
κή, καταγωγή του ήρωα888, η στενή του σχέση με τα Μυστήρια, και ιδιαίτερα τα Καβειρικά889, αλλά και η 
συχνή παρουσία του στο θηβαϊκό Καβείριο890, θα τον έκαναν να λειτουργεί ακόμη περισσότερο στα μάτια 
του θεατή ως το πρότυπο του μύστη891, που υπερνικά τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης.

Dowden 1989,182-183. Για επιθέσεις Μυκηναίων από την Αργολίδα εναντίον της Θήβας βλ. Schächter 1967· Buck 1979, 61-63· S. 
Symeonoglou, The Topography o f Thebes from the Bronze Age to Modem Times, Princeton 1985, 64-66.

883 Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αντίστοιχης μεταφΰτευσης μύθου στη Βοιωτία, αλλά από τον αργολικό χώρο, είναι ο ίδιος 
ο μύθος του Ηρακλή, που, αφού δημιουργήθηκε στην αχαϊκή-μυκηναϊκή Αργολίδα, μεταφέρθηκε στη Βοιωτία. Βλ. σχετικά Schä
chter 1967, 4-7 και Ελληνική Μυθολογία, τόμ. 4, 123 [Αναστασίου],

884 Βλ. Ρ. Friedländer, Kritische Untersuchungen zur Geschichte der Heldensage, RhM  69 (1914), 311-312· U. von Wilamowitz- 
Moellendorf, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos II, Berlin 1924, 238 σημ. Γ U. Hölscher, Die Odyssee. Epos zwischen 
Märchen und Roman, München 19892, 179’ M.L. West, The Hesiodic Catalogue o f Women. Its Nature, Stmcture and Origins, Oxford 
1985, 147-148.

885 Για τις Άρπυιες και τις Στυμφαλίδες ως συγγενικές αρκαδικές δαιμονικές θεότητες του θανάτου βλ. Roscher, ML III 2 
(1902-1909), λ. Phineus, 2372 [Jessen] και RE  XX 1 (1941), λ. Phineus, 225 [Ziegler],

886 Βλ. σ. 126 κ.ε.
887 Για τον Ηρακλή προστάτη της ναυσιπλοΐας βλ. Boardman 1989. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ένα μεταγενέστερο χωρίο του 

Αίλιου Αριστείδη,Hoy. 34.4-7, όπου αναφέρεται ότι στη Μεσσήνη της Σικελίας τους εν τή θαλάττη κινδύνους οί όιαφυγόντες εξ 
ίσου Ποσειδώνί τε καί Ή ρακλεΐ την ευεργεσίαν λογίζονται.

888 Για τη λατρεία του Ηρακλή στη Βοιωτία βλ. Schächter, CB 2, 1 κ.ε. Για τη σχέση του με τη Θήβα και την εκεί λατρεία του 
βλ. F. Salviat, L’offrande argienne, BCH 39 (1965), 311-314 και Schächter, ό.π., 14 κ.ε.

889 Για τη σύνδεση του Ηρακλή με τους Κάβειρους και τους Μεγάλους Θεούς βλ. Hemberg 1950, 147, 149-150, 229, 290-291, 
330-331. Ο Ηρακλής είχε μυηθεί στα Μυστήρια της Ελευσίνας (για τις σχετικές φιλολογικές πηγές βλ. RE  Suppl. Ill (1918), λ. He
rakles, 929-930 [Gruppe] και LIMC  IV (1988), λ. Herakles, 805-806 [Boardman]), αλλά και της Σαμοθράκης, που εξασφάλιζαν την 
προστασία από τους θαλασσινούς κινδύνους (Α.Ρ. 1.915-918).

890 Βλ. π.χ. τα γελοιογραφικά ειδώλια ΕΑΜ 10333 (KH V, 177 αρ. 312, πίν. 24· LIMC  IV (1988), λ. Herakles, αρ. 1470 [Board- 
man]), 10334 (KH V, 177 αρ. 313, πίν. 24) και 10335 (KH V, 177 αρ. 314), καθώς και τα ειδώλια ΕΑΜ 10367, 10331,3 (KH  V, 182 
αρ. 370 και 371) και ένα του ίδιου τύπου, επίσης από το Καβείριο, στο Μουσείο Κανελλοπούλου (Daumas 1998, 113), τη Β' όψη 
του καβειρικού σκύφου στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3284 {KH I, 100 αρ. K 22, πίν. 27,1-2 και 51,3· KH IV, 64 αρ. 356), 
όπου παριστάνεται ο Ηρακλής με το ρόπαλο και τη λεοντή του, το θραύσμα του καβειρικού σκύφου στο Σαράγιεβο, Zemaljski 
Músej Bosne i Hercegovine χωρίς αρ. ευρ. {KH I, 109 αρ. Μ 12· KH IV, 67 αρ. 410, πίν. 23,3), όπου πιθανότατα απεικονίζεται ο 
Ηρακλής με τον Άτλαντα, αλλά και τον καβειρικό σκύφο του Μονάχου, Staatliche Antikensammlung 3057 {KH I, 112 αρ. Μ 30, 
πίν. 55,4· KH IV, 67 αρ. 403, πίν. 23,5· Kunst der Schale, 448, εικ. 82.1a-b), που υποστηρίχθηκε ότι φέρει παράσταση του Ηρακλή 
με την Ομφάλη. Η σχέση, άλλωστε, του Ηρακλή με τους νέους και ο ρόλος του ως προτύπου στους εφηβικούς τους άθλους και ως 
προστάτη της μύησής τους (βλ. σχετικά RE  Suppl. Ill (1918), λ. Herakles, 1007-1009 [Gruppe]· Burkert 1985, 211· Jourdain-Anne- 
quin 1986, 283-298· Jourdain-Annequin 1989, 355 κ.ε.- Jourdain-Annequin 1992 και ιδιαίτ. 133 κ.ε.· Lada-Richards 1999, 274-275) 
τον συνδέουν ακόμη στενότερα με το καβειρικό ιερό και τους νέους που μυούνταν σε αυτό.

891 Ο ίδιος ο βίος και οι άθλοι του ήρωα, εξάλλου, θεωρούνται συμβολικοί των μυητικών δοκιμασιών, βλ. Jourdain-Annequin 1986, 
307-318· Jourdain-Annequin 1989, 389-405" Dacosta 1991, 106-112. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο παραστάσεις του σκύφου 
που πραγματευόμαστε μπορούν ταυτόχρονα να ερμηνευθούν και ως συμβολικές των μυητικών δοκιμασιών, όπως και άλλες παραστά-
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4. Βορέας και Ωρείθυια

Σκύφος στην Αθήνα, ΕΑΜ 12472 (αρ. κατ. 9 [Πίν. 22])
Ο σκύφος ΕΑΜ 12472, που χρονολογικά συμπίπτει με τα τελευταία αττικά αγγεία που φέρουν το θέμα 

της καταδίωξης της Ωρείθυιας από τον Βορέα, αλλά και παραστάσεις ερωτικών καταδιώξεων γενικότε
ρα, ακολουθεί πιστά τα αττικά ειπονογραφικά πρότυπα892: ο θεός, σε κατατομή προς τα δεξιά, με το χιτω- 
νίσκο και τα ανακατεμένα μαλλιά και γένια που ανεμίζουν καθώς τρέχει893, απλώνει και τα δυο του χέρια 
για να αρπάξει την Ωρείθυια. Εκείνη, φορώντας χιτώνα και ιμάτιο, τρέχει να του ξεφυγει, στρέφοντας το 
κεφάλι προς αυτόν και απλώνοντας τα χέρια της δεξιά κι αριστερά894. Ακόμη και ο καταμερισμός των 
μορφών στις δύο όψεις του αγγείου δεν είναι άγνωστος στην αττική αγγειογραφία, όπως φαίνεται από 
την ερυθρόμορφη πελίκη στο Παρίσι, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 40 1 895.

Το ιδιαίτερα αγαπητό στην αττική εικονογραφία θέμα της αρπαγής της Ωρείθυιας από τον Βορέα 
μοιάζει αταίριαστο σε έναν τόπο όπως η Βοιωτία, όπου δεν υπήρχαν δεσμοί αίματος ούτε με την Αθηναία 
πριγκίπισσα, αλλά ούτε και με τον Θράκα θεό. Επιπλέον, η άγνωστη προέλευση του βοιωτικού σκύφου 
δεν βοηθά στην αναγνώριση κάποιου πιθανού συμβολισμού της παράστασης, ώστε να ενταχθεί στα βοιω- 
τικά συμφραζόμενα. Έτσι, θα αρκεστούμε εδώ να παραθέσουμε ορισμένες πιθανές ερμηνείες του θέμα
τος, γνωρίζοντας όμως ότι καμία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού τα ανασκαφικά δεδομένα για το 
αγγείο θα μείνουν για πάντα άγνωστα.

Εάν θελήσει κανείς να συσχετίσει το σκύφο ΕΑΜ 12472 με το Καβείριο, βασισμένος στην εργασία του Ζ. 
του Αργού μέσα στο κεραμικό εργαστήριο του Ζ. των Μυστών, στην εύρεση αρκετών έργων του στο καβει- 
ρικό ιερό και στη διακόσμηση πολλών από τα αγγεία του με θέματα σχετιζόμενα με τη μύηση896, πρέπει να 
παρατηρήσει τα εξής: η μορφή του Βορέα είναι γνώριμη στο Καβείριο, αφού εμφανίζεται στο σκύφο της 
Οξφόρδης, Ashmolean Muséum G 249 (V 262) του Ζ. των Μυστών897 ως αρωγός του Οδυσσέα στην αντιμε
τώπιση της τρικυμίας898 (Πίν. 79β). Τσως δεν αποτελεί επίσης σύμπτωση η εύρεση στο ιερό και ενός θραύ

σεις αγγείων από το ιερό, π.χ. αυτές του καβειρικοΰ σκύφου του Βερολίνου, Staatliche Museen V.I. 3284 με τον Κάδμο και το δράκο
ντα (βλ. υποσημ. 890) ή των θραυσμάτων του ΕΑΜ 10530 με τον Βελλεροφόντη εναντίον της Χίμαιρας (βλ. υποσημ. 562). Ο Βελλερο- 
φόντης πάνω στον Πήγασο εναντίον της Χίμαιρας κοσμεί επίσης το εσωτερικό των ασπίδων του Ρύγχωνα, του Σαυγένη και του Φερε- 
νίκου στις αντίστοιχες βοιωτικές εγχάρακτες επιτύμβιες στήλες, που έχουν και αυτές συνδεθεί με τη μύηση (Daumas 1998,195 κ.ε.· Dau- 
mas 2001), ενώ το ίδιο θέμα έχει και το εσωτερικό της ασπίδας του Αθανία, ο οποίος απεικονίζεται σε μία ακόμη βοιωτική στήλη του 
ίδιου τύπου που βρισκόταν στο Malibu, J. Paul Getty Museum 93.AA.47 και πρόσφατα επαναπατρίστηκε. Για το συσχετισμό του Βελ
λεροφόντη με το θαλασσινό στοιχείο ως ήρωα που ταξιδεύει πάνω από τη θάλασσα αψηφώντας τις τρικυμίες, βλ. Daumas 1998,104.

892 Για την εικονογραφία του Βορέα βλ. LIMC  III (1986), λ. Boreas [Kaempf-Dimitriadou]· Τσιαφάκη 1998, 135-164' Giudice 
Rizzo 2002, 69-222.

893 Ο Βορέας του Ζ. του Αργού φέρνει στο νου ένα σχετικό έργο του Ζεύξη, όπως περιγράφεται στον Τίμωνα του Αουκιανού 
54: εκπετάσας γοϋν τον πώγωνα ... άνασεσοβημένος την επί τω μετώπω κόμην. Συμπτωματικά μάλιστα η άνιση όπτηση του αγγεί
ου έχει κάνει τα μαλλιά και τα γένια του Βορέα, ως γνήσιου Θράκα, κόκκινα. Για τα κόκκινα μαλλιά και γένια των Θρακών βλ. 
Ξενοφ. απόσπ. 16.

894 Πρβλ. π.χ. την ερυθρόμορφη κύλικα στο Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen, τέως Συλλογή von Schoen 60 (A R Ÿ2 1672· 
Para 424· Τσιαφάκη 1998,160-161 και σημ. 733' Giudice Rizzo 2002,152, 207, πίν. 18,3) και την ερυθρόμορφη υδρία στο Λονδίνο, 
Victoria and Albert Museum 663-1864 (LIMC VII (1994), λ. Oreithyia /, αρ. 4 [Simon]· Τσιαφάκη 1998,151 και σημ. 676' Giudice 
Rizzo 2002, 154, 157-160, 208, πίν. 26,5-6). Η Ωρείθυια όμως μπορεί να φορά και άλλο είδος ενδύματος, όπως πέπλο, βλ. π.χ. την 
ερυθρόμορφη πυξίδα στο Πανεπιστήμιο του Chicago, The David and Alfred Smart Museum of Art 92.125 (ARV2 798,147' Add2 
291· Giudice Rizzo 2002, 154, 156-157, πίν. 26,1-4).

895 LIMC  III (1986), λ. Boreas, αρ. 17 [Kaempf-Dimitriadou]. Giudice Rizzo 2002, 153-154, 208, πίν. 22,1. H Neuser 1982, 130 
σημ. 294, λανθασμένα αναφέρει ότι ο βοιωτικός σκύφος είναι το μοναδικό αγγείο που απεικονίζει το μύθο της καταδίωξης της 
Ωρείθυιας από τον Βορέα, στο οποίο οι μορφές μοιράζονται στις δύο όψεις του.

896 Βλ. σχετικά σ. 95 κ.ε.
897 Βλ. υποσημ. 297.
898 Για την ερμηνεία της παράστασης βλ. σ. 129-130.
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σματος ερυθρόμορφης υδρίας899 με θέμα πάλι την καταδίωξη της Ωρείθυιας από το βασιλιά των ανέμων900. 
Το γεγονός, επιπλέον, ότι η Ωρείθυια υπήρξε και αυτή αρχικά θεότητα των ανέμων901, που βοηθούσε στους 
θαλασσινούς κινδύνους902, ή προσωποποίηση των κυμάτων903, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εικασία ότι ο 
Ζ. του Άργου χρησιμοποίησε το συμβατικό εικονογραφικό τύπο της καταδίωξης για να απεικονίσει τις δύο 
αυτές θεότητες που είχαν παρόμοια φύση και δράση. Παρ’ όλα αυτά η Ωρείθυια στο βοιωτικό αγγείο δεν 
μπορεί να ταυτιστεί με την ομώνυμη Νηρηίδα, όπως συμβαίνει σε αρκετές απεικονίσεις του μύθου της αρπα
γής στην αττική αγγειογραφία, ώστε να τοποθετηθεί έτσι η παράσταση σε θαλασσινό πλαίσιο904.

Μια άλλη δυνατότητα ερμηνείας της παράστασης, σχετιζόμενη άμεσα με τις διαβατήριες τελετές που 
διεξάγονταν στο ιερό, και ίσως και στο γειτονικό ιερό της Δήμητρας Καβειραίας και της Κόρης905, είναι 
να θεωρηθεί ότι η αρπαγή της Ωρείθυιας από τον Βορέα -  όπως και οι παραστάσεις αρπαγών γενικότε
ρα -  συμβολίζει το πέρασμα της κόρης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή και την ωριμότητα για γάμο, 
ταυτόχρονα όμως υπονοεί και τη μυητική δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται ο έφηβος906. Μια τέτοια 
ερμηνεία ενισχύεται από την καλύπτρα της Ωρείθυιας στην παράσταση του βοιωτικού σκύφου, που οδη
γεί στην ταύτισή της με νύφη907.

Σε άλλες περιπτώσεις όμως, οι σκηνές της αρπαγής, όπως κι εκείνες του γάμου, μπορούν να θεωρη
θούν συμβολικές και του ίδιου του θανάτου908. Ο νεκρικός αυτός συμβολισμός γίνεται ακόμη εντονότε
ρος στην περίπτωση της αρπαγής της Ωρείθυιας από τον Βορέα, αφού εκείνος, ως θεός του ανέμου, λει
τουργεί ως μεσάζων μεταξύ του πάνω και του κάτω κόσμου909. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του νεκρι
κού συμβολισμού του θέματος είναι η απεικόνισή του στις προσαρμογές των λαβών μιας σειράς χάλκινων

899 Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1930.622 του Ζ. του Οπωρώνα (.ARV2 527,67- Para 383- Add2 254- Giudice Rizzo 2002, 109, 
πίν. 10,4).

900 Για τον Βορέα ως βασιλιά των ανέμων βλ. Πίνδ. Πυθ. IV 181-182 και Νόνν. Αιον. 39.195-196.
901 Για την Ωρείθυια ως θεότητα των ανέμων βλ. RE  XVIII 1 (1939), λ. Oreithyia, 952-953 [Frank],
902 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο V II189, οι Αθηναίοι παρακάλεσαν τον Βορέα και την Ωρείθυια να τους βοηθήσουν και να κατα

στρέφουν τον περσικό στόλο στο Αρτεμίσιο το καλοκαίρι του 480 π.Χ., ενώ στα Διονυσιακά του Νόννου 47.303-305, η Αριάδνη 
προσεύχεται στον Βορέα αλλά και στην Ωρείθυια να φέρουν πίσω τον Θησέα στη Νάξο.

903 Βλ. Roscher, ML III 1 (1897-1902), λ. Oreithyia, 948-949 [Wörner],
904 Η ταύτιση της Ωρείθυιας με την ομώνυμη Νηρηίδα στηρίζεται εικονογραφικό στην πλαισίωσή της από γυναικείες μορφές 

που κρατούν δελφίνια. Για τις Νηρηίδες στις παραστάσεις αρπαγής της Ωρείθυιας από τον Βορέα και το συσχετισμό της ομηρι
κής Νηρηίδας Ωρείθυιας με την κόρη του Ερεχθέα βλ. Τσιαφάκη 1998, 153-155.

905 Εικάζεται ότι το ιερό αυτό επισκέπτονταν οι γυναίκες, ενώ το Καβείριο οι άνδρες, βλ. σχετικά RE  X 2 (1919), λ. Kabeiros 
und Kabeiroi, 1439 [Kern]· Bianchi 1976, 10- KHW, 107-108- Daumas 1998, 83.

906 Για το συμβολισμό της αρπαγής ως μύησης βλ. Brelich 1969, 283-284 και Sourvinou-Inwood 1991, 65 κ.ε.
907 Για τη σαφή εικονογραφική υποδήλωση της Ωρείθυιας ως νύφης, είτε με ιμάτιο που καλύπτει το κεφάλι της είτε με νυφική 

στεφάνη, βλ. επίσης τη στάμνο στο εμπόριο αρχαιοτήτων του Λονδίνου (παλαιότερα σε ιδιωτική συλλογή της Βασιλείας, Kaempf- 
Dimitriadou 1979, 108 αρ. 384, πίν. 28,6- Giudice Rizzo 2002, 151-152, 208, πίν. 22,4), τον ελικωτό κρατήρα στην Bologna, Museo 
Cívico Archeologico 273 (ARV2 536,2- A dd2 255- Giudice Rizzo 2002, 101-102, 165, πίν. 7,9), καθώς και έναν απουλικό ελικωτό 
κρατήρα στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1931.5-11.1 (RVAp I, 416 αρ. 10, πίν. 149,1-2- LIMC  VII (1994), λ. Oreithyia /, αρ. 17 
[Simon]). Για την καλύπτρα ως προσδιοριστικό σύμβολο της νύφης βλ. C.M. Edwards, Aphrodite on a Ladder, Hesperia 53 (1984), 61 
και σημ. 17- U. Krön, Zur Schale des Kodros-Malers in Basel: Eine Interpretado Attica, στο M. Schmidt (επιμ.), Kanon. Festschrift 
Emst Berger zum 60. Geburtstag am 26. Februar 1988 gewidmet, Basel 1988, 299-300" Oakley - Sinos 1993, 16. Για το γαμήλιο συμ
βολισμό του ιματίου πάνω από το κεφάλι της διωκόμενης βλ. Sourvinou-Inwood 1991, 69.

908 Βλ. σχετικά Ρ.Α. Lehnert, Female Heads on Greek, South Italian, and Sicilian Vases from the Sixth to the Third Century B.C. as 
Representations o f Persephone IKore (διδ. διατριβή), Michigan State University 1978, 103 κ.ε.· D. Metzler, Eunomia und Aphrodite. 
Zur Ikonologie einer attischen Vasengruppe, Hephaistos 2 (1980), 82 και σημ. 62- I. Jenkins, Is There Life after Marriage? A Study 
of the Abduction Motif in Vase Paintings of the Athenian Wedding Ceremony, BICS 30 (1983), 137-145 και ιδιαίτ. 141-142" Lada- 
Richards 1999, 57 σημ. 45. Βλ. επίσης Sourvinou-Inwood 1991, 48-49 και ιδιαίτ. σημ. 66, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα 
της αρπαγής της Ωρείθυιας από τον Βορέα, και Giudice Rizzo 2002,110-112,115.

909 Daremberg - Saglio V 1 (1905), λ. Vend, 715-716 [Lander], Roberts 1978, 179. Άλλωστε, όπως παραδίδει ο Αριστοτέλης 
(Π. ψνχ. 410b.27-31) για τους Ορφικούς, φησί γάρ την ψυχήν εκ τοϋ δλον είσιέναι άναπνεόντων, φερομένην υπό των άνεμων.
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ταφικών υδριών-καλπίδων του β' μισού του 4ου αι. π.Χ.910. Η εύρεση μάλιστα μέσα σε μία από αυτές ενός 
χρυσού ελάσματος με ορφικούς στίχους911 συνδέει το θέμα της αρπαγής και με την ορφική διδασκαλία.

5. Οι σπένδοντες θεοί

Οινοχόη στην Αθήνα. ΕΑΜ 27883, κωδωνόσχημος κρατήρας στην Αθήνα. ΕΑΜ 12270 και κωδωνόσχη- 
uoc κρατήρας κάποτε στο Μουσείο του Rochdale (αρ. κατ. 35 [Π ίν. 45], 1 [Πίν. 14] και 3 [ΓΊ ίν. 16])

Ο Απόλλωνας που σπένδει με τη βοήθεια της Άρτεμης είναι το θέμα της οινοχόης ΕΑΜ 27883912, της 
Α  όψης του κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 12270, καθώς και της Β' όψης του κωδωνόσχημου κρατήρα 
που βρισκόταν κάποτε στο Μουσείο του Rochdale. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει επανειλημμέ- 
νως απασχολήσει την έρευνα και έχει γίνει αντικείμενο ποικίλων ερμηνειών913. Πρέπει όμως να σημειω
θεί ότι φαίνεται να προτιμάται από τον Ζ. του Αργού σε μια εποχή που η απεικόνισή του δεν είναι πια 
συχνή στην αττική αγγειογραφία914.

Συσχετιζόμενη με την παράσταση της Β' όψης του κρατήρα ΕΑΜ 12270 με τους νέους που επιδεικνύ
ουν τις μουσικές τους γνώσεις915, η απεικόνιση του Απόλλωνα στην Α  όψη του αγγείου πρέπει κυρίως να 
ερμηνευθεί στο πλαίσιο της ιδιότητάς του ως θεού της μουσικής, και δευτερευόντως ως προστάτη των 
νέων και του περάσματος τους στην ενήλικη ζωή916.

Η απεικόνιση της σπονδής του Απόλλωνα στη μία όψη του κρατήρα που βρισκόταν κάποτε στο Roch
dale πρέπει να συσχετιστεί με τη σπονδή του Διονύσου στην άλλη πλευρά του αγγείου: στην παράσταση 
αυτή ο Διόνυσος, γενειοφόρος -  παρά τις εικονογραφικές επιταγές της εποχής -  με χιτωνίσκο, πάρδαλιν 
και εμβάδες917, κρατά φιάλη μέσα στην οποία εγχέει από την οινοχόη της μια Μαινάδα, που κρατά, όπως 
και ο θεός, θύρσο. Πρόκειται για μια απεικόνιση που διαφέρει ριζικά από τον αττικό εικονογραφικό 
τύπο της διονυσιακής σπονδής, όπου ο Διόνυσος φορά χιτώνα και ιμάτιο και κατά κανόνα κρατά κάνθα
ρο918. Η ταυτόχρονη απεικόνιση στο βοιωτικό αγγείο των δύο θεοτήτων919 αποτελεί μια υπενθύμιση της

910 Βλ. L IM C III (1986), λ. Boreas, αρ. 69-73 [Kaempf-Dimitriadou], όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία- LIMC  VII (1994), λ. 
Oreithyia I, αρ. 22 [Simon]- Giudice Rizzo 2002,174-176, 211-212, πίν. 30,3-4 και 31,1-3.

911 Ν.Μ. Βερδελής, Χάλκη τεφροδόχος κάλπις εκ Φαρσάλων, Α Ε  1950-51, 98 κ.ε.
912 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του θέματος αυτοΰ για τη διακόσμηση ενός σχήματος αγγείου, όπως η οινο- 

χόη του τύπου 1, που κατείχε εξέχουσα θέση -  και στη βοιωτική εικονογραφία -  στις παραστάσεις σπονδών.
913 Για τις ερμηνείες που έχουν δοθεί στο θέμα των σπενδόντων θεών βλ. Patton 1992, 122-198, 199-218 και Καββαδίας 2000, 

103-104. Βλ. επίσης P. Veyne, Images de divinités tenant une phiale ou patère. La libation comme «rite de passage» et non pas of
frande, Métis 5 (1990), 17-28* Himmelmann 1996* Oakley 1997, 41 και σημ. 88.

914 Βλ. σχετικά Simon 1953, 13 και Γ. Μπακαλάκης, Λνασκαφή Στρύμης, Θεσσαλονίκη 1967, 63. Για παραστάσεις του Απόλ
λωνα σπένδοντα με τη βοήθεια της Άρτεμης βλ. Simon 1953, 39 κ.ε.- LIMC  II (1984), λ. Apollon, αρ. 676-682 [Lambrinudakis] και 
λ. Artemis, αρ. 995-1002 [Kahil - Icard],

915 Για την ερμηνεία της παράστασης βλ. σ. 111.
916 Για τον Απόλλωνα ως προστάτη της μύησης, δηλαδή του περάσματος των νέων στην ενήλικη ζωή, βλ. Jeanmaire 1939,283-284- 

Miller 1939, 48-49- Burkert 1975- Caíame 1977,198 σημ. 51, 204 κ.ε.- H.S. Versnel, Apollo and Mars One Hundred Years after Ro
scher, VisRel 4-5 (1985-1986), 143-145* D. Birge, Sacred Groves and the Nature of Apollo, στο Solomon 1994, 13-15* A. Bierl, Apollo 
in Greek Tragedy: Orestes and the God of Initiation, στο Solomon 1994, 84 κ.ε.- Johnston 2003,178 σημ. 38. Ο Ισμήνιος Απόλλων των 
Θηβών, εξάλλου, ήταν και αυτός προστάτης των τελετών της μετάβασης από την παιδική στην ανδρική ηλικία, βλ. Ε. La Rocca, Amaz- 
zonomachia. Le sculture frontonali del tempio di Apollo Sosiano, Roma 1985, 79 και N. Φαράκλας, Τα εναέτια του ναού του Ισμηνίου 
Απόλλωνος στη Θήβα, ΕΕΒΜ  Α', α' (Αθήνα 1988), 272. Για τον Απόλλωνα, τη σημαντικότερη ανδρική θεότητα της Θήβας μετά τον 
Διόνυσο, και τη λατρεία του στη Βοιωτία, βλ. Schächter, CB 1, 43 κ.ε., και ειδικότερα στη Θήβα 77-88. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με τη βοιωτική παράδοση ο Απόλλωνας και η Άρτεμη είχαν γεννηθεί στην Τεγύρα, βλ. Schächter, CB 1, 75.

917 Για το χιτωνίσκο ως ένδυμα του Διονύσου και τις εμβάδες βλ. υποσημ. 661.
918 Εξαίρεση αποτελεί ο Διόνυσος που κρατά φιάλη σε έναν ερυθρόμορφο αμφορέα στο Cambridge, Fitzwilliam Museum GR

9.1955 (ARV2 1011,8), καθώς και σε δύο άλλους που βρίσκονταν κάποτε στη Συλλογή Hope (Tillyard 1923, 52 αρ. 91, πίν. 9) και 
στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Βασιλείας (ARŸ1 1664,3bis). Στα δύο τελευταία αγγεία ο Διόνυσος απεικονίζεται να σπένδει μόνος.
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στενής τους σχέσης, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Απόλλοονας ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος θεός 
της Θήβας μετά τον Διόνυσο920.

Σύμφωνα με τον Charlton921, που δημοσίευσε το αγγείο, πρόθεση του αγγειογράφου ήταν ο τονισμός 
της συνύπαρξης του Θηβαίου Διονύσου με τον Πύθιο Απόλλωνα στο δελφικό ιερό, η στάση του οποίου 
κατά το μεγαλύτερο τουλάχιστον διάστημα του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν αντιαθηναϊκή922. Έ να  
τέτοιο προπαγανδιστικό κίνητρο δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μια τόσο ταραγμένη εποχή, όταν η Βοιω
τία μπορούσε να απαγορεύει ακόμη και τις επισκέψεις των Αθηναίων στο ιερό, σε σημείο που να λένε 
δια στόματος Αριστοφάνη ην ίέναι βονλώμεθα Πνθώόε, Βοιωτονς δίοδον αίτονμεθα923. Άλλωστε, ήταν 
πάντα στενοί οι δεσμοί της Βοιωτίας και του θεού της με τους Δελφούς, ακόμη και στο μυθολογικό επί
πεδο: είναι γνωστό ότι κατά την απουσία του Απόλλωνα στη χώρα των Υπερβορείων τους χειμερινούς 
μήνες, κύριος του ιερού γινόταν ο Διόνυσος, ότι στους Δελφούς βρισκόταν ο τάφος του, ενώ η μάνα του, 
η Σεμέλη, εθεωρείτο το πρότυπο των δελφικών Θυιάδων924. Σύμφωνα μάλιστα με την ορφική διδασκα
λία, ο Απόλλωνας ήταν εκείνος που έφερε και έθαψε τα μέλη του διαμελισμένου και βρασμένου από τους 
Τιτάνες Διονύσου στους Δελφούς925. Επιπλέον, πιστευόταν ότι τον αρχαιότερο μνημειακό ναό του Απόλ
λωνα στους Δελφούς, το λεγόμενο τέταρτο ναό, τον είχαν χτίσει ο Τροφώνιος με τον Αγαμήδη, οι μυθι
κοί Βοιωτοί αρχιτέκτονες926, ενώ επίσης ελέγετο ότι ο Τροφώνιος είχε πατέρα τον ίδιο τον Απόλλωνα927. 
Το ένα από τα αετώματα του ναού του Απόλλωνα, εξάλλου, έφερε παράσταση της δελφικής Τριάδας και 
των Μουσών, ενώ στο άλλο απεικονιζόταν ο Διόνυσος με τις Θυιάδες928. Δύο βοιωτικοί θησαυροί είχαν 
αφιερωθεί στους Δελφούς, ένας του 6ου και ένας του 4ου αι. π.Χ., ενώ το συνεργείο που κατασκεύασε το 
θησαυρό του 4ου αι. π.Χ. έχτισε και το νέο ναό της Αθηνάς Προναίας στη θέση του παλαιότερου, που είχε 
καταστραφεί από το σεισμό του 373 π.Χ.929.

919 Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι παραστάσεις του Απόλλωνα μαζί με τον Διόνυσο, που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί στο β' μισό 
του 5ου αι. π.Χ., ξαναέγιναν συχνε'ς κατά τα τέλη του (βλ. σχετικά LIMC  II (1984), λ. Apollon, 277 [Kokkorou-Alewras]), ο συν
δυασμός όμως της σπονδής του Απόλλωνα στη μία όψη του αγγείου και του Διονύσου στην άλλη παρέμεινε πάντα σπάνιος στην 
αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία, όπου μάλιστα περιορίστηκε σε αγγεία της πρώιμης κλασικής περιόδου, βλ. π.χ. τον αμφορέα 
του Ζ. της Altamura στη Φιλαδέλφεια, Πανεπιστήμιο Pennsylvania MS 5466 (ARV2 593,50 και 1660- Para 394· Add2 265), τον καλυ- 
κωτό κρατήρα του ίδιου αγγειογράφου στο Αμβούργο, Museum für Kunst und Gewerbe 1960.34 (ARV2 591,22 και 1660· Add2 264· 
K. Bemmann, Füllhörner in klassischer und hellenistischer Zeit, Frankfurt am Main 1994, 195 αρ. A40, 318 εικ. 28), καθώς και τον 
αμφορέα στην τεχνοτροπία του Ζ. των Νιοβιδών στο Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 503 (ARV1 611,32 
και 1661· Add2 268· Aktseli 1996, 104 αρ. 132, πίν. 6,l - Himmelmann 1996, 56 εικ. 23· Moraw 1998, 292 αρ. 328, πίν. 15,38' Simon 
1998, 456, πίν. 125).

920 Βλ. υποσημ. 916. Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του Ευριπίδη (Βάκ. 328-329), όπου ο χορός επαινεί τον Τειρεσία, που μίλη
σε τιμητικά για τον νεοφερμένο Διόνυσο χωρίς όμως να προσβάλει τον Φοίβο, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο αυτό είναι 
ότι λίγο πριν ξεκινήσουν το χτίσιμο της νέας πόλης των Μεσσηνίων, ο Επαμεινώνδας και οι Θηβαίοι θυσίασαν στον Διόνυσο και 
τον Απόλλωνα Ισμήνιο (Παυσ. IV 27.6).

921 Charlton 1951, 337.
922 Για τη στάση του δελφικού ιερού κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο βλ. H.W. Parke - D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle 

I, Oxford 1956, 188 κ.ε. Ας σημειωθεί ότι η σπονδή του Απόλλωνα σε έναν άλλο βοιωτικό ερυθρόμορφο κρατήρα στο ΕΑΜ 1385 
(βλ. υποσημ. 21 και Πίν. 4) του Ζ. της Κρίσης του Πάρη γίνεται στο δελφικό ιερό, όπως φαίνεται από τον τρίποδα και τον ομφαλό.

923 Όρνιθες 188-189.
924 Για τις σχέσεις Διονύσου και Απόλλωνα, και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του δελφικού ιερού, βλ. Jeanmaire 1951, 193-198· W.F. 

Otto, Dionysos. Mythos und Kultus, Frankfurt am Main I9603, 182-189· C. Bérard, Anodoi. Essai sur l ’imagerie des passages chtho- 
niens, Rome 1974, 146-147· Π. Λεκατσάς, Διόνυσος. Καταγωγή και εξέλιξη της διονυσιακής θρησκείας, Αθήνα 19852, 74· Simon 
1998. Για τον τάφο του Διονύσου στους Δελφούς βλ. West 1983, 150-152.

925 Για τις παραλλαγές του μύθου για το διαμελισμό του Διονύσου από τους Τιτάνες βλ. Ι.Μ. Linforth, The Arts o f Orpheus, Ber
keley - Los Angeles 1941, 307 κ.ε.

926 Παυσ. IX 37.5 και X 5.13.
927 Παυσ. IX 37.5.
928 Παυσ. X 19.4.
929 Παρτίδα 2000.

137



ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

1. Γαμήλια θέματα

Πυξίδα στο Torino, Museo di Antichitá 5778 και οξυπύθμενος αμφορίσκος στην Οξφόρδη, Ashmolean 
Museum 1936.612 (αρ κατ. 21 [Πίν. 32] και 37 [Πίν. 46])

Τα Έπαύλια930 ή το νυμφοοτόλισμα931 είναι θέματα ιδιαίτερα ταιριαστά για ένα σχήμα αγγείου, όπως η 
πυξίδα, που προορίζεται για τις γυναίκες και τον καλλωπισμό τους: στην πυξίδα του Torino (αρ. κατ. 21 [Π ίν. 
32]) η νύφη, που είναι και η μοναδική καθιστή μορφή, κρατά κάτοπτρο και κίστη932. Οι νυμφοκόμοι φέρουν 
αλάβαστρα, κάτοπτρο και κίστη, ενώ μία από αυτές ταινία933 και δάδα. Σύμφωνα με τη Sabetai934, η τελευταία 
αυτή μορφή εικονογραφικά ανήκει σε παραστάσεις γαμήλιας πομπής και όχι γυναικωνίτη. Πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι μολονότι γυναικείες μορφές με δάδες είναι πράγματι σπάνιες στις σκηνές της προετοιμασί
ας της νύφης ή των Έπαυλίων, δεν είναι ξένες προς αυτές935. Αντίθετα, πραγματική παρέκκλιση από την αττι
κή γαμήλια εικονογραφία, τουλάχιστον του 5ου αι. π.Χ., είναι, όπως παρατήρησε η Sabetai936, το ταυτόχρονο 
κράτημα του κατόπτρου και της κίστης από τη νύφη, αφού μόνο οι νυμφοκόμοι κρατούν συγχρόνως παραπά
νω από ένα αντικείμενα σχετιζόμενα με τον καλλωπισμό, τα δώρα ή την προίκα της νύφης937. Άγνωστο όμως 
στην αττική γαμήλια εικονογραφία φαίνεται να είναι και το χαμηλό ορθογώνιο αντικείμενο πάνω στο οποίο 
κάθεται η νύφη, καθώς οι νύφες στις σκηνές του στολισμού τους ή των Έπαυλίων κάθονται σχεδόν αποκλει
στικά σε κλισμούς. Το κάθισμα αυτό, του οποίου το πλάτος υπερέχει του ύψους, δεν θα πρέπει να ταυτιστεί 
με θάκο938, ο οποίος στην αττική αγγειογραφία απεικονίζεται συνήθως ως κυβικό ή ως ψηλό ορθογώνιο κάθι
σμα939. Πιθανότερο είναι να πρόκειται για σχηματικά αποδοσμένη λάρνακα940, ένα αντικείμενο που χρησι
μοποιείται συχνά ως κάθισμα941 γυναικείων μορφών σε παραστάσεις γυναικωνίτη με γαμήλια απόχρωση.

930 Για βιβλιογραφία σχετική με τα Έπαύλια βλ. Sabetai 1993, 119 σημ. 471 και Καββαδίας 2000, 123 σημ. 867. Σε αυτή να προ
στεθεί και Vérilhac - Vial 1998, 326-327.

931 Για την προετοιμασία της νύφης βλ. Oakley - Sinos 1993, 16-2Γ Sabetai 1993, 118 κ.ε.· Vérilhac - Vial 1998, 297-299· Καβ
βαδίας 2000,123-124. Για τη δυσκολία διάκρισης μεταξύ σκηνών Έπαυλίων και νυφικής προετοιμασίας βλ. L. Burn, The Meidias 
Painter, Oxford 1987, 82' Oakley - Sinos 1993, 39, 45· Sabetai 1993, 48, 119‘ Vérilhac - Vial 1998, 327.

932 Για τις κίστεις και τα περιεχόμενά τους βλ. I. Krauskopf, Eine attisch schwarzfigurige Hydria in Heidelberg, AA  1977,16-24· 
P.J. Connor, A Marriage Procession, AA  1979, 160' Brümmer 1985, 16-22, 144' Vérilhac - Vial 1998, 177-178.

933 Για την ταινία του τύπου 7, όπως αυτή που κρατά η δαδοφόρος στο αγγείο, βλ. υποσημ. 743. Για τη χρήση της ταινίας αυτής 
ως νυφικής καλυπτρας βλ. Sutton 1981, 319.

934 Sabetai 1998, 330.
935 Βλ. π.χ. τις μορφές των δαδοφόρων στους γαμικους λέβητες της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art 23.160.99 ÇARV2 

1126,2· Sabetai 1993, 4 αρ. LG2· Sgourou 1994, 281 αρ. R43) και 16.73 (A RŸ2 1126,6' Add2 332- Sabetai 1993, 10 αρ. LG8, πίν. 4· 
Sgourou 1994, 284 αρ. R49, πίν. 32b· Sutton 1997-98, 32-33, εικ. 8), καθώς και του Μουσείου του Κεραμεικού 2695 (Para 454,3ter 
Add2 332· Sabetai 1993, 7 αρ. LG5, πίν. 3 και 57' Sgourou 1994, 282 αρ. R46, εικ. 11 και 25, πίν. 30). Για τη χρήση των δαδών στα 
Έπαύλια  βλ. Parisinou 2000, 59.

936 Sabetai 1998, 330.
937 Στον 4ο αι. π.Χ., όμως, καθισιές γυναικείες μορφές που ταυτίζονται με νύφες, γυμνές από τη μέση και πάνω, κρατουν συχνά, 

περίπου κατά τον ίδιο τρόπο με τη νύφη της πυξίδας του Ζ. του Αργού, δύο αντικείμενα που σχετίζονται με τον καλλωπισμό, τα δώρα 
ή την προίκα τους, βλ. π.χ. το πώμα μιας λεκανίδας στο Βρετανικό Μουσείο F 138 (ARV2 1498,2· Sgourou 1994, 36 αρ. 12, πίν. 3b).

938 Για τον θάκο βλ. Richter 1966, 46-47 και Ε. Βλαχογιάννη, Τμήμα επιτύμβιας στήλης με ανάγλυφη διακόσμηση από την 
Εύτρηση, ΕΕΒΜ  Γ, α' (Αθήνα 2000), 701-703.

939 Γυναικείες μορφές, που όμως δεν είναι νύφες, απεικονίζοναι καθισιές σε θάκονς στην αττική ερυθρόμορφη αγγειογρα
φία, βλ. π.χ. την κύλικα στην Omaha, Joslyn Art Museum 1953.257 (CVA Joslyn Art Museum 1, πίν. 36,1-2 και 37,1-2), την υδρία 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου χωρίς αρ. ευρ. (Délos XXI, 43 αρ. 88, πίν. 42), την πελίκη στο Würzburg, Martin von 
Wagner Museum der Universität L 510 (ARV1 296,a και 1643,58ter) και τη λήκυθο στο Εθνικό Μουσείο της Νεάπολης 81597 
(ARŸ2 1667).

940 Για τις λάρνακες και το περιεχόμενό τους βλ. Brümmer 1985, σποράδην και Reilly 1989, 421. Για τις λάρνακες σε γαμήλιες 
παραστάσεις βλ. Brümmer 1985, 134-138 και Reilly, ό.π.

941 Για τις λάρνακες ως καθίσματα βλ. Brümmer 1985,135-138.
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Αποσπάσματα από γαμήλιες σκηνές πρέπει να θεωρηθούν οι γυναικείες μορφές που κοσμούν τις δύο 
όψεις του αμφορίσκου της Οξφόρδης, Ashmolean Museum 1936.612 (αρ. κατ. 37 [Πίν. 46]), η μία από τις 
οποίες κρατά κάτοπτρο και κάλαθο, και η άλλη κίστη942. Πρόκειται για μορφές επιλεγμένες στην τύχη από 
ένα ευρύτερο θεματολόγιο, οι οποίες προσδίδουν στο αγγείο γαμήλια απόχρωση943. Αξίζει μάλιστα να 
σημειωθεί ότι ενώ η μορφή με τον κάλαθο και το κάτοπτρο ανήκει σε παραστάσεις Έπαυλίων ή στολισμού 
της νύφης, εκείνη με την κίστη θα μπορούσε επίσης να βρίσκεται και σε μια παράσταση γαμήλιας πομπής. Το 
ορθογωνίου σχήματος αντικείμενο προς το οποίο βαδίζει η τελευταία αυτή γυναικεία μορφή θα μπορούσε 
ίσως να ταυτιστεί με βωμό, που δεν απεικονίζεται σε παραστάσεις Έπαυλίων ή νυφικού στολισμού, αλλά 
απαντά αρκετά συχνά σε παραστάσεις γαμήλιας πομπής, συμβολίζοντας το σπίτι του γαμπρού όπου πρόκει
ται να φθάσει το ζευγάρι944, ή το σπίτι της νύφης όταν πρόκειται για πομπή λουτροφορίας945. Μια άλλη εκδο
χή που δεν μπορεί να αποκλειστεί είναι ότι πρόκειται για σχηματικά αποδοσμένη λάρνακα, ένα αντικείμενο 
που απεικονίζεται πολύ συχνά σε σκηνές γυναικωνίτη στο έδαφος946.

2. Τιμές στο νεκρό ήρωα

Κάνθαρος στο Ναύπλιο, Συλλογή Γλυμενοπούλου 218 (αρ. κατ. 28 [Πίν. 40α και 41])
Μοναδική στο θεματολόγιο του αγγειογράφου και χωρίς εικονογραφικά παράλληλα είναι η παράστα

ση που απεικονίζεται στον κάνθαρο του Ναυπλίου, δηλαδή η σπονδή στο νεκροταφείο για το νεκρό ήρωα.
Στη μία όψη του αγγείου νεαρός πολεμιστής με κράνος947, ανεστραμμένο δόρυ και ασπίδα που φέρει 

ως επίσημα φίδι με υπογένειο948, στέκει μπροστά από επιτύμβια στήλη. Απόκλιση από την αττική εικο
νογραφία949 αποτελεί το γεγονός ότι αντί να είναι στραμμένος προς αυτήν, στέκει μπροστά της, ενώ στρέ
φεται προς τα αριστερά, σαν να παρακολουθεί τα διαδραματιζόμενα στην άλλη όψη του αγγείου. Η 
γυμνότητά του (φορά μόνο ένα ιμάτιο ριγμένο συμμετρικά πάνω από τους ώμους) του προσδίδει μια ιδιό
τητα ανώτερη από αυτήν του απλού πολεμιστή που έπεσε στη μάχη, ανυψώνοντάς τον σε ήρωα. Αν συν
δυάσει κανείς τη μορφή αυτή με την παράσταση της άλλης όψης του αγγείου, όπου γυναίκα, και αυτή με 
την πλάτη στραμμένη προς επιτύμβια στήλη, κρατά δύο φιάλες πάνω από βωμό950 για να κάνει σπονδή,

942 Κατά παρόμοιο τρόπο, δηλαδή ως κομίζουσες τα δώρα στη νΰφη, ερμηνεύθηκαν από τον Κ. Peters, Zu einem attisch rot
figurigen Skyphos, AA  1968, 397-400, οι δύο σπεύδουσες μορφές, με κιβωτίδιο και δάδες αντίστοιχα, που απεικονίζονται σε ερυ
θρόμορφο σκύφο του κύκλου του Ζ. του Lewis σε ιδιωτική συλλογή του Βερολίνου.

943 Για τη χρήση του αμφορίσκου ως μυροδοχείου βλ. σ. 85 και υποσημ. 379.
944 Βλ. π.χ. την πυξίδα λευκού βάθους του Ζ. του Σπλαχνόπτη στο Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο D 11 (ARV2 899,146'Add2 303· 

LIMC  V (1990), λ. Hestia, αρ. 26 [Sarian]· Parisinou 2000, 59, 208 αρ. 3.26, πίν. 13) και τον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 1388 (βλ. υπο
σημ. 50, και επίσης Sutton 1997-98, 40, εικ. 22a-b και Parisinou 2000, 58, 209 αρ. 3.46) του Ζ. του Αθηναϊκού Γάμου.

945 Στην ερυθρόμορφη λουτροφόρο της Καρλσρούης, Badisches Landesmuseum 69/78 (ARV2 1102,2' Para 451 · Add2 329' CVA 
Karlsruhe 3, εικ. 28, πίν. 44,1-4 και 45,1-4, Beil. 2,1-4· Parisinou 2000, 55, 209 αρ. 3.37).

946 Για τις λάρνακες βλ. υποσημ. 940 και 941.
947 Για το κράνος του τύπου αυτού, που ονομάζεται πίλος λακωνικός ή άρκαόικός, βλ. υποσημ. 575.
948 Για τον πιθανό χθόνιο συμβολισμό του φιδιού με το υπογένειο στις ασπίδες των νέων στα αγγεία του Ζ. του Άργου βλ. σ. 

104. Το γεγονός ότι ο νεκρός στον κάνθαρο του Ναυπλίου κρατά αυτήν ακριβώς την ασπίδα που εικονογραφικά σχετίζεται με την 
εφηβική μύηση, τον καθιστά πρότυπο και σύμβολο πολεμικής αρετής.

949 Για το θέμα του νεκρού πολεμιστή ή ιππέα στον τάφο βλ. Stupperich 1977, 139 κ.ε.' Clairmont 1980' F. Lissarague, L ’autre 
guerrier. Archers, peltastes, cavaliers dans l ’imagerie attique, Paris - Rome 1990, 230.

950 Για την απεικόνιση βωμών σε αττικές λευκές ληκύθους με παραστάσεις νεκροταφείου βλ. Rupp 1980, ο οποίος υποστήριξε 
ότι οι βωμοί αυτοί δεν αναφέρονται σε θεσμοθετημένη ηρωολατρεία για τους νεκρούς του πολέμου, αλλά ήταν μάλλον προορι
σμένοι για τους νεκρούς «ήρωες» μιας οικογένειας ή φρατρίας, και Clairmont 1983, 64-65, που, αντιθέτως, τους συνέδεσε με δημό
σιες ταφές. Κάποια όμως από τα μνημεία που ανέφεραν οι δύο μελετητές ταυτίστηκαν λίγο αργότερα από τον Δ. Σκιλάρντι με 
υπέργειες σαρκοφάγους ιδωμένες από τη στενή τους πλευρά, βλ. σχετικά Schilardi 1984 και Oakley 2004, 192-194. Ο Δεσπίνης 
1963, 51 σημ. 2, 53-56, αναφέρει επίσης παραδείγματα αγγείων όπου πιθανότατα απεικονίζονται επιτύμβιοι βωμοί ή τράπεζες, 
χρησιμοποιώντας και για τα δύο τον όρο «τράπεζα» (αντίθετος προς μια τέτοια διεύρυνση του όρου είναι ο Möbius 1966,154). Για 
περαιτέρω παραστάσεις επιτύμβιων βωμών βλ. Oakley 2004, 248 σημ. 95.
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μπορεί να οδηγηθεί στην ερμηνεία του θέματος ως απόδοση τιμών και λατρείας προς το νεκρό ηρώα951.
Θα πρέπει λοιπόν οι σκηνές που απεικονίζονται στις δυο πλευρές του κανθάρου να θεωρηθούν ως 

ενιαία παράσταση, οριζόμενη δεξιά και αριστερά από δυο επιτύμβιες στήλες, που αποδίδουν περιληπτι
κά ένα νεκροταφείο952. Μέσα σε αυτό στέκουν αντιμέτωποι ο πολεμιστής και η γυναίκα, με μόνο το βωμό 
να τους χωρίζει, θυμίζοντας τις αττικές λευκές ληκύθους, όπου οι αντίστοιχες μορφές βρίσκονται εκατέ
ρωθεν επιτύμβιας στήλης. "Ισως ο Ζ. του Άργου να δανείστηκε αυτόν τον αττικό εικονογραφικό τύπο, 
παραλλάσσοντάς τον όμως, για να δηλώσει με πιο άμεσο τρόπο τη λατρεία προς το νεκρό ήρωα.

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΑ

Σκυφος στο Palermo, Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” N.I. 2088 (αρ. κατ. 4 [Πίν. 17])
Δυσκολίες στην ερμηνεία παρουσιάζει η Α' όψη του σκύφου, όπου απεικονίζεται νέος και Νίκη που 

κρατά στεφάνι. Μολονότι στις σκηνές αναχωρήσεων εφήβων ή πολεμιστών της αττικής αγγειογραφίας, οι 
Νίκες εμφανίζονται συχνά με φιάλη ή κάποτε και οινοχόη για τη σπονδή της αναχώρησης953, σπανιότερες 
είναι οι απεικονίσεις τους με στεφάνι ή ταινία, που συμβολίζουν τη νικηφόρο επιστροφή των αναχωρού- 
ντων954. Η παράσταση θα πρέπει να ενταχθεί εικονογραφικό και νοηματικά στον τελευταίο αυτό τύπο, αν 
και σε αυτήν ο αναχωρών έφηβος είναι κυνηγός, όπως γίνεται φανερό από το ρόπαλο που κρατά955.

Η παράσταση της Β' όψης του αγγείου, όπου Νίκη τείνει στεφάνι προς γυναικεία μορφή, υποδηλώνο
ντας κάποια νίκη της, είναι επίσης δυσερμήνευτη, καθώς η γυναίκα δεν κρατά κάποιο αντικείμενο- 
σύμβολο για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η ταυτότητά της. Η απουσία, εξάλλου, άλλων 
γυναικείων μορφών δεν επιτρέπει την ένταξή της σε κάποια σκηνή γυναικωνίτη, όπου θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί η παρουσία της Νίκης956.

951 Για τις ιδιαίτερες τιμές προς τους νεκρούς του πολέμου και τη λατρεία τους ως ηρώων βλ. Abramson 1978, 32-33 και Ekroth 
2002, 203-204, 339. Παρ’ όλο που στους νεκρούς ήρωες προσφέρονταν συνήθως αιματηρές θυσίες, τις οποίες μπορεί να συνόδευ
αν και σπονδές, δεν ήταν σπάνιες οι φορές που τους τιμούσαν μόνο με σπονδές, βλ. σχετικά Ekroth 2002,13,179 σημ. 213. Για τη 
χρήση βωμών στην ηρωολατρεία βλ. Ekroth 1998 και 2002, σποράδην.

952 Γι’ αυτό το λόγο ίσως ο αγγειογράφος απεικόνισε διαφορετικά τις δύο επιτύμβιες στήλες: εκείνη της Α' όψης στηρίζεται 
πάνω σε δίβαθμη κρηπίδα, κοσμείται στο άνω μέρος από ταινία με κάθετα γραμμίδια (πιθανότατα απλοποιημένο ιωνικό κυμάτιο) 
και φέρει αετωματική επίστεψη με πλευρικά ακρωτήρια. Η στήλη της Β' όψης έχει μονή κρηπίδα και φέρει στο άνω μέρος ταινίες 
με στικτή διακόσμηση και απλό αέτωμα.

953 Για τις Νίκες σε σκηνές αναχωρήσεων και την ερμηνεία τους βλ. Η.Ρ. Isler - Μ. Sguaitamatti (επιμ.), Die Sammlung Collisa- 
ni, Kilchberg 1990,136 αρ. 194 [Marti]· LIMC  VI (1992), λ. Nike, 901 [Goulaki-Voudra]· Matheson 1995, 207-208· Oakley 1997, 39· 
Thöne 1999, 45-47.

954 Βλ. π.χ. τις αναχωρήσεις των εφήβων στους ερυθρόμορφους αμφορείς στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Βασιλείας (Oakley 1997, 
121 αρ. 52, πίν. 23Α και 49G) και στη Φρανκφούρτη, Liebieghaus ST V5 (.ARV2 637,27· Para 400' Add2 273), καθώς και την αναχώρη
ση του πολεμιστή σε μια υδρία στο Québec, Πανεπιστήμιο Laval D.19 (ARV2 631,3· Add1 212' LIMC VI (1992), λ. Nike, αρ. 310 [Gou- 
laki-Voutira]). Για τις παραστάσεις της Νίκης με τα σύμβολα της νίκης, δηλαδή με ταινία ή στεφάνι, βλ. Thöne 1999, 94-95.

955 Κυνηγοί με ρόπαλο απεικονίζονται συχνά στην αττική αγγειογραφία, ποτέ όμως μαζί με Νίκες. Πρέπει ακόμη να σημειω
θεί ότι δεν είναι δυνατό να ταυτιστεί η μορφή του νέου με τον Θησέα, καθώς ο ήρωας αυτός απεικονίζεται μαζί με τη Νίκη μόνο 
στο πλαίσιο κάποιου ηρωικού του κατορθώματος, συνήθως με τον Μινώταυρο, βλ. π.χ. την κύλικα στο Λονδίνο, Βρετανικό Μου
σείο 1920.2-16.4 (ARŸ2 853,Τ Thöne 1999, 151 αρ. Ea 34, πίν. 11,2) και τον κιονωτό κρατήρα στη Νέα Υόρκη, Metropolitan Mu
seum of Art 56.171.46 (ARV2 531,38· Thöne 1999,151 αρ. Ea 33), ή με τον Μαραθώνιο ταύρο, βλ. π.χ. τον καλυκωτό κρατήρα στο 
Κίελο, Kunsthalle, Antikensammlung Β 557 (CVA Kiel 1, πίν. 35,1-9* LIMC  VII (1994), λ. Theseus, αρ. 208 [Neils]). Μόνο στο σκύ- 
φο στη Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2514 (ARV2 1187,37* Para 460‘ Add2 341 * F. Berti - P.G. Guzzo (επιμ.), Spina. Sto- 
ria di una città tra Greci ed Etruschi. Ferrara - Castello Estense, 26 setiembre 1993 - 15 maggio 1994, Ferrara 1993, 111 εικ. 92-93 και 
341 αρ. 80Τ LIMC  VII (1994), λ. Theseus, αρ. 18 και 116 [Neils]) απεικονίζεται ο Θησέας μαζί με τη Νίκη στην προσπάθειά του 
να σηκώσει το βράχο κάτω από τον οποίο ο Αιγέας είχε τοποθετήσει το ξίφος και τα σανδάλια, τα σημάδια της αναγνώρισής του. 
Για παραστάσεις της Νίκης μαζί με τον Θησέα βλ. Thöne 1999, 102-105.

956 Για τη Νίκη σε σκηνές γυναικωνίτη, όπου όμως δεν κρατά ποτέ στεφάνι, βλ. LIMC  VI (1992), λ. Nike, 901 [Goulaki-Vouti- 
ra]. Για τις φτερωτές μορφές που συχνά απεικονίζονται κάτω από τις λαβές ερυθρόμορφων γαμικών λεβήτων και τις σχετικές 
ερμηνείες, βλ. Καββαδίας 2000, 124-125.

140



V. ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

Οι δυο πρωιμόχεροι σκύφοι του Ζ. του Άργου σήμερα στο Palermo, Museo Archeologico Regionale 
N.I. 2088 (αρ. και. 4 [Πίν. 17]) και Fondazione Banco di Sicilia 187 (αρ. καχ. 5 [Πίν. 18]) βρέθηκαν σχον 
Σελινούνχα. Το χρώμα χου πηλού, χο γάνωμα και χα επιμέρους σχοιχεία χης χεχνικής χης διακόσμησής 
χους, καθώς και χα θέμαχά χους, συνηγορούν σχο όχι δεν αποχελούν δείγμαχα χης αχχικής παραγωγής χου 
αγγειογράφου, πριν μεχοικήσει σχη Βοιωχία, όπως θα μπορούσε ίσως κάποιος να υποθέσει. Είναι αγγεία 
που, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω957, καχασκευάσχηκαν σχη Βοιωχία, και μάλισχα σχο ίδιο κεραμι
κό εργασχήριο, και πιθανόχαχα έφυγαν χαυχόχρονα για χη Σικελία. Σχη Spina, εξάλλου, σχον χάφο 743 
χης νεκρόπολης χης Valle Trebba, βρέθηκε ένας ακόμη σκύφος χου Ζ. χου Άργου, εκείνος χης Ferrara, 
Museo Archeologico Nazionale 2734 (αρ. καχ. 7 [Πίν. 20]).

Τα παραπάνω αγγεία χου Ζ. χου Άργου δεν είναι χα μόνα βοιωχικά αγγεία που ήρθαν σχο φως σχον 
ιχαλικό και χο σικελικό χώρο: ένας «γεωμεχρίζων» βοιωχικός σκύφος χου 6ου αι. π.Χ. σχο Μουσείο χων 
Συρακουσών ήχαν κχέρισμα χου χάφου 24 χης νεκρόπολης σχο Predio Lauricella χης Γέλας958, ο βοιωχικός 
ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κραχήρας με παράσχαση γυναικείου κεφαλιού σχη Ferrara, Museo 
Archeologico Nazionale 45199 προέρχεχαι από χη νεκρόπολη χης Valle Trebba σχη Spina959, ενώ, σύμ
φωνα με χη δήλωση χου πωληχή, σχη Νόχια Ιχαλία βρέθηκε και ο μικρός ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος 
κραχήρας χου Βερολίνου, Staatliche Museen 1993.252960. Διχογνωμίες υπάρχουν για χο αν η προερχόμενη 
-  σύμφωνα με χη δήλωση χου πωληχή -  από χη Σικελία ερυθρόμορφη πελίκη σχο Malibu, J. Paul Getty 
Museum 76.AE.19 με παράσχαση χου Θησέα και χου Μινώχαυρου είναι έργο βοιωχικό ή χοπικό σικελι
κό961. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί όχι σύμφωνα με πληροφορία χου Landolfi962 σχην περιοχή χης βόρειας 
Αδριαχικής έχουν βρεθεί αγγεία χης Ομάδας L.C., η οποία συνδέεχαι σχενά με χο βοιωχικό και μάλισχα 
με χον χαναγραϊκό χώρο963.

«Καβειρικά» έχουν χαρακχηρισχεί, εξάλλου, δύο αγγεία που βρέθηκαν σχην περιοχή χης Νόχιας Ιχα- 
λίας: χο πρώχο είναι ένα πλασχικό αγγείο (ασκός) σε σχήμα χοίρου σχο Reggio Calabria, Museo Archeo
logico Nazionale 4727, από χις ανασκαφές χου Ρ. Orsi σχη νεκρόπολη χου Lucífero χων Επιζεφυρίων 
Λοκρών, χο οποίο συνδέθηκε με χο εργασχήριο χου Ζ. χου Καβείρου964. Πρέπει όμως να παραχηρηθεί όχι 
ο χρόπος χης απόδοσης χων απεικονιζόμενων σε αυχό μορφών διαφέρει πολύ από χην χεχνοχροπία χου 
βοιωχικού αυχού εργασχηρίου, ο χύπος χου μαιάνδρου κάχω από χην παράσχαση και σχις δύο πλευρές

957 Βλ. σ. 72-73.
958 MonAnt 17 (1906), 285, 287 εικ. 212. Ure 1929, 171. Maffre 1975, 433 αρ. 17. Scheffer 1993, 83, 86 αρ. 17. Για τα βοιωτικά 

«γεωμετρίζοντα» αγγεία ή τη «Βοιωτική Ομάδα της Σκιαγραφίας» βλ. Ure 1929" A.D. Ure, More Boeotian Geometricising Vases, 
JHS 55 (1935), 227-228' K. Kilinski II, Boeotian Black-figure Vase-painting o f the Archaic Period (διδ. διατριβή), University of Mis
souri 1974, 136-142· Maffre 1975, 428-438' Scheffer 1993.

959 Κατάσχεση Serracchioli 5-12-1927. Βλ. Pelagatti 1962, 33, πίν. XVIII,1 και XIX,1.
960 Βλ. υποσημ. 141.
961 Βλ. υποσημ. 88.
962 Μ. Landolfi, I vasi alto-adriatici da Numana e dal Piceno, στο F. Berti - S. Bonomi - M. Landolfi (επιμ.), Classico e Anticlas- 

sico. Vasi altoadriatici tra Piceno, Spina eAdria. Comacchio - Palazzo Bellini, 25 giugno 1996 - 6 gennaio 1997, S. Giovanni in Persi- 
ceto 1996, 21.

963 Βλ. σχετικά σ. 30.
964 P. Orsi, NSc 1913, Suppl., 36-37, εικ. 45-46. AA  1921, 154, εικ. 32. N. Bonacasa, Askos locrese nello stile del Kabirion, ArchCl 

10 (1958), 50-54. P.E. Arias, L’arte locrese nelle sue principali manifestazioni artigianali. Terrecotte, bronzi, vasi, arti minori, στο 
Locri Epizefirii. Atti del sedicesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-8 ottobre 1976, Napoli 1977, 567-568. K H IV, 33 
και σημ. 165.
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είναι εντελώς άγνωστος στη βοιωτική κεραμική -  αντίθετα όμως ιδιαίτερα οικείος στα τοπικά εργαστή
ρια της Νότιας Ιταλίας -  ενώ ξένοι προς την καβειρική εικονογραφία είναι επίσης οι πεσσοί σε παρα
στάσεις αθλητικού περιεχομένου965. Το δεύτερο αγγείο, ο λεγόμενος «καβειρικός» λέβητας στο Bari, 
Museo Archeologico Provinciale 13524966, πρέπει με ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα να θεωρηθεί προϊόν 
τοπικού εργαστηρίου, αυτού της Πευκετίας: σημαντικές είναι οι τεχνοτροπικές διαφορές του από τα 
καβειρικά αγγεία, ενώ το σχήμα του δεν βρίσκει παράλληλα στη βοιωτική κεραμική967.

Τα ελάχιστα βοιωτικά αγγεία που βρέθηκαν στον ιταλιωτικό χώρο και οι διαφορετικοί τόποι προ
έλευσής τους ενισχύουν την άποψη του Sparkes968, ότι τα ευρεθέντα εκτός των βοιωτικών ορίων βοιωτι
κά αγγεία είναι αντικείμενα που έφεραν μαζί τους μεμονωμένα άτομα969. Πάντως, τέτοιου είδους σπο
ραδικές εισαγωγές970 δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις ομοιότητες που έχουν παρατηρηθεί μετα
ξύ της βοιωτικής και της κατωιταλιωτικής και ετρουσκικής κεραμικής971, παρ’ όλο που η βοιωτική παρου
σία στον κατωιταλιωτικό χώρο είναι ευδιάκριτη ήδη από την εποχή του αποικισμού972.

965 Βλ. π.χ. τις παραστάσεις αγώνων δρόμου στους καβειρικούς σκύφους του Ζ. του Καβείρου στο Berkeley, Phoebe Apperson 
Hearst Museum of Anthropology 8.360 (βλ. υποσημ. 566) και τη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 301 (βλ. υποσημ. 316). Την 
κατάταξη του αγγείου στην παραγωγή των τοπικών κατωιταλιωτικών εργαστηρίων φαίνεται να υπαινίσσεται και η Heldring 1981, 
80 και σημ. 37, 107 και σημ. 10.

966 A. Ciancio, Un vaso cabirico nel Museo di Bari, Taras 4 (1984), 197-200.
967 O τύπος των γραμμάτων της επιγραφής ΜΕΠΝΙΓΕ πάνω στο λέβητα δεν βοηθά στον προσδιορισμό του εργαστηρίου κατα

σκευής του, αφού ήδη από τον ύστερο 5ο αι. π.Χ. κάνει την εμφάνισή του στα αγγεία της Βοιωτίας το ιωνικό αλφάβητο, βλ. σχε
τικά Wächter 2001, 9 και 22-23 αρ. Β Ο Ι18 και 19. Για τη χρονολογία της υιοθέτησης του ιωνικού αλφαβήτου στη Βοιωτία, βλ. G. 
Vottéro, L’alphabet ionien-attique en Béotie, στο J.C. Carlier (επιμ.), Le IVe siècle av. J.-C. Approches historiographiques, Paris 1996, 
157-181.

968 Sparkes 1967, 116.
969 Από τον Έφορο μαθαίνουμε για την επικοινωνία της Βοιωτίας με την Ιταλία και τη Σικελία, και όχι μόνο, αφού η Βοιωτία 

μόνη τριθάλαττός έση, καί λιμένων ευπορεί πλειόνων, έπί μεν τφ  Κρισαίφ κόλπο) και τφ Κορινθιακά) τα έκ τής Ιταλίας καί Σικε
λίας καί Λιβύης δεχόμενη, επί δε των προς Εύβοιαν μερών εφ ’ έκάτερα τοϋ Εύρίπου σχιζόμενης τής παραλίας, τή μεν έπί την 
Ανλίδα καί την Ταναγρικήν, τή δ ’ έπί τον Σαλγανέα καί την Ανθηδόνα, τή μεν είναι συνεχή την κ α τ’ Α ίγυπτον καί Κύπρον καί 
τάς νήσους θάλατταν, τή δέ την κατά Μακεδόνας καί την Προποντίδα καί τον Ελλήσποντον (Στράβ. IX 2.2).

970 Πρβλ. επίσης δύο εγχάρακτες βοιωτικές επιγραφές του τέλους του 6ου ή των αρχών του 5ου αι. π.Χ. πάνω σε αττικά πιθα
νότατα αγγεία από τη Γέλα και τις Συρακούσες, βλ. σχετικά Arena 1992, 36 αρ. 77 και LGPN  1997, 164, λ. Εύήνα, καθώς και R. 
Arena, Per la lettura di due iscrizioni greche, ZPE 71 (1988), 151-153· LGPN  1997, 302, λ. Μ πάλω ν  Arena 1998,146 αρ. 94· LGPN  
2000, 287, λ. Μπάλων, αντίστοιχα. Για το βοιωτικό όνομα Μνασιθάλης, εγχάρακτο στην κάτω επιφάνεια της βάσης μιας αττικής 
κύλικας του τέλους του 6ου/αρχών του 5ου αι. π.Χ. από τη Γέλα, βλ. Guarducci 1949-51, 107-109" Arena 1992, 27 αρ. 29" LGPN  
1997, 303, λ. Μνασιθάλης. Για μια μαρμάρινη βάση του 5ου αι. π.Χ. από την Terranova της Σικελίας, όπου αναφέρεται το όνομα 
του Ταναγραίου ήρωα Χαιρησίλεω, βλ. Guarducci 1949-51, 109-110" Arena 1992, 32 αρ. 63" LGPN  1997, 272, Λεύκων και 471, λ. 
Χαιρησίλεως.

971 Βλ. π.χ. Ο. Kern, Orpheus. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung, Berlin 1920,56" Ure, Sixth, 74 σημ. 3" G. Kleiner, Tanagra- 
figuren. Untersuchungen zur hellenistischen Kunst und Geschichte, Berlin 1942, 25" EVP 50" Charlton 1951, 338" Schauenburg 1958, 
43-44 και σημ. 12" Mostra delTEtruria Padana e della città di Spina, 12 setiembre - 31 ottobre 1960. Bologna. Palazzo dellArchiginna- 
sio, I, Bologna 19612, 274 και 332-333 αρ. 1057-1061 [Arias]" Pelagatti 1962, 34-36 και 41" P.E. Arias, Storia della cerámica di età ar
caica, classica ed ellenistica e della pittura di età arcaica e classica, Enciclopedia Classica, Sez. III, Vol. XI, Tom. V (Torino 1963), 440" 
Herrmann 1968, 667 σημ. Τ Heldring 1981, 83, 111" KH  III, 8-9" H. Cassimatis, Le lébès à anses dressées italiote à travers la collection 
du Louvre, Naples 1993, 43-45.

972 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάποιων τοπωνυμίων της Νότιας Ιταλίας όμοιων με της ανατολικής Βοιωτίας, βλ. Rol
ler 1994 και Παρτίδα 2000, 564. Για την πιθανή θηβάίκή προέλευση των σχετιζόμενων με την ενηλικίωση τελετών προς τιμήν του 
Ιόλαου στο Αγύριο της κεντρικής Σικελίας βλ. Jourdain-Annequin 1992. Πρόσφατα, εξάλλου, επισημάνθηκαν οι αρχιτεκτονι
κές ομοιότητες μεταξύ θησαυρών στην Ποσειδωνία και του βοιωτικού θησαυρού που χτίστηκε στους Δελφούς μετά τη μάχη στα 
Λεύκτρα, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι Βοιωτοί αρχιτέκτονες εργάστηκαν στην Κάτω Ιταλία, βλ. σχετικά Παρτίδα 2000, 
561-564.
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VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του έργου του Ζ. του Άργου μέσα στον βοιωτικό Κερα- 
μεικό είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τον τρόπο εργασίας των αγγειογράφων στα επαρχιακά κεραμικά 
εργαστήρια.

Ο συμβατικά ονομαζόμενος Ζ. του Άργου είναι ένας αγγειογράφος που μαθητέυσε στο αττικό κερα
μικό εργαστήριο του Ζ. του Αισχίνη και στη συνέχεια μετώκησε στη Βοιωτία, πιθανότατα λίγο μετά τα 
μέσα του 5ου αι. π.Χ. Βαθιά ριζωμένα στο έργο του όμως παρέμειναν, έως το τέλος της σταδιοδρομίας 
του, τα στυλιστικά αλλά και τα εικονογραφικά του πρότυπα, που μαρτυρούν την αττική του καταγωγή. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν βρεθεί ακόμη αγγεία του κατασκευασμένα με αττικό πηλό.

Ο Ζ. του Άργου εργάστηκε στην περιοχή της Θήβας, όπως φαίνεται από το χρώμα του πηλού των 
αγγείων του973. Αποτελεί έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους του ερυθρόμορφου ρυθμού στην 
περιοχή αυτή, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε ο μελανόμορφος ρυθμός, τόσο με την ιδιάζουσα καβειρι- 
κή κεραμική όσο και με τα γνωστά ανθεμωτά αγγεία. Εκτός από συνήθη αττικά σχήματα αγγείων, όπως 
ο σκύφος και η οινοχόη του τύπου 1, ο Ζ. του Άργου διακόσμησε τυπικά βοιωτικά αγγεία, όπως ο καβει- 
ρικός σκύφος, ο κάνθαρος και η πυξίδα του «βοιωτικού τύπου», αλλά και κωδωνόσχημους κρατήρες 
μικρού μεγέθους κατά τη βοιωτική συνήθεια. Έντονες διαφορές, εξάλλου, παρουσιάζει το σχήμα της 
κύλικας-σκύφου και του οξυπύθμενου αμφορίσκου του από τα αντίστοιχα της αττικής κεραμικής.

Καθοριστική υπήρξε η εργασία του Ζ. του Άργου στο εργαστήριο του Ζ. των Μυστών, ένα από τα 
σημαντικότερα καβειρικά εργαστήρια όπου κατασκευάζονταν και διακοσμούνταν αγγεία με αποκλειστι
κή σχεδόν χρήση στο καβειρικό ιερό. Η παρουσία του αγγειογράφου στο κεραμικό αυτό εργαστήριο επι
βεβαιώνεται από στοιχεία του σχήματος του καβειρικού του σκύφου στο ΕΑΜ 10423 (αρ. κατ. 18 [Πίν. 
30 και 96α]) και της επώνυμης κύλικας-σκύφου του στο ΕΑΜ 1407 (αρ. κατ. 20 [Πίν. 31 και 95γ]), αλλά 
επίσης από τη διακόσμηση του σκύφου στο ΕΑΜ 1406 (αρ. κατ. 14 [Πίν. 27 και 95α]), όπου η μία όψη 
είναι έργο του ίδιου του Ζ. του Άργου, ενώ η άλλη κάποιου μέλους του εργαστηρίου -  μαθητή ή συνερ
γάτη -  του Ζ. των Μυστών. Αρκετά, εξάλλου, από τα αγγεία του Ζ. του Άργου βρέθηκαν στο Καβείριο, 
ενώ άλλα, για τα οποία όμως αγνοούμε τα ανασκαφικά δεδομένα, απεικονίζουν διονυσιακές λατρευτικές 
σκηνές ή σκηνές σχετιζόμενες με τη μύηση των νέων που διεξαγόταν στο ιερό. Το γεγονός, όμως, ότι σε 
άλλα αγγεία του οι παραστάσεις απλώς σχετίζονται με την καθημερινή ζωή ή το μύθο οδηγεί στο συμπέ
ρασμα ότι ο αγγειογράφος δεν πρέπει να απασχολήθηκε αποκλειστικά με τη διακόσμηση αγγείων για το 
ιερό, πιθανόν δε να εργάστηκε και σε άλλα εργαστήρια εκτός από αυτό του Ζ. των Μυστών.

973 Για τον πηλό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του Ζ. του Άργου βλ. σ. 55-56.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. Αποδόσεις σε αττικά εργαστήρια ερυθρόμορφων αγγείων που έχουν θεωρηθεί βοιωτικά

1. Το πώμα μιας πυξίδας με γυναικείο κεφάλι που βρισκόταν κάποτε στο αρχαιοπωλείο Μαρτίνου και 
δημοσιεύτηκε ως βοιωτικό974, θα πρέπει να θεωρηθεί αττικό και να αποδοθεί στον Ζ. της Φλωρεντίας 
4217975. Δεν είναι μόνο ο τρόπος απόδοσης του θέματος χαρακτηριστικός για τον αγγειογράφο αυτόν976, 
αλλά επίσης και το μοτίβο των σχηματοποιημένων γλωσσών που κοσμεί περιμετρικά το πώμα977.

2. Μια ερυθρόμορφη λήκυθος που βρισκόταν κάποτε στη Συλλογή Brummer, με παράσταση νέου με δόρυ 
και γυναικείας μορφής με κάτοπτρο, θεωρήθηκε επίσης βοιωτική978, όμως το θέμα της, τα στυλιστικά χαρα
κτηριστικά της παράστασης και τα παραπληρωματικά κοσμήματα (ειδικά ο τύπος των ανθεμίων στον ώμο) 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι αττική και πρέπει να ενταχθεί στην Ομάδα του Harvard 2685979.

3. Η αρυβαλλοειδής λήκυθος στο Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 578 (Πίν. 
80α), που φέρει παράσταση γυναικείας μορφής καθισμένης σε κλισμό, χαρακτηρίστηκε ως βοιωτική αντι
γραφή αττικού προτύπου980. Τσως πέρα από την «επαρχιώτικη» τεχνοτροπία της, στην απόδοσή της στη 
Βοιωτία να συνέβαλε το γεγονός ότι προήλθε από τη συλλογή Μαργαρίτη, που προμήθευσε το εμπόριο 
αρχαιοτήτων με πολλά βοιωτικά αγγεία. Παρά το ότι δεν θα ξένιζε η αποσύνδεση από το αττικό εργα
στήριο ενός τόσο στεγνού, άκαμπτου και αδέξιου έργου, εντούτοις η λήκυθος πρέπει να θεωρηθεί αττικό 
αγγείο -  όπως εξάλλου είχε υποστηρίξει και ο Langlotz981 -  και να καταταγεί στα έργα του κύκλου του 
Ζ. του Straggly. Από το ίδιο χέρι είναι η αρυβαλλοειδής λήκυθος στο Βερολίνο, Staatliche Museen 
F 2497982 που προέρχεται από την Αττική, ενώ άλλη μία αρυβαλλοειδής λήκυθος της ίδιας ομάδας από την 
Ιταλία (πιθανότατα την Πομπηία) βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Göteborg, GAM 21706983: 
τόσο η σπείρα με το βλαστό που τοποθετείται πίσω από τους κλισμούς στις ληκύθους του Würzburg και 
του Βερολίνου και πλάι στη γυναικεία μορφή στο αγγείο της Σουηδίας984, όσο και ο εδαφόχρωμος κύκλος 
με τη στιγμή στο κέντρο που παρατηρείται στη λήκυθο του Βερολίνου985, αλλά και το ιωνικό κυμάτιο κάτω 
από την παράσταση και στα τρία αγγεία986, είναι στοιχεία που απαντούν στο έργο του Ζ. του Straggly.

974 Ανδρειωμένου 1973-74, 1006 αρ. 18, πίν. 744α.
975 Για τον Ζ. της Φλωρεντίας 4217 βλ. ARV2 1222-1223 και Add2 349.
976 Πρβλ. το πώμα της πυξίδας στη Φλωρεντία, Museo Archeologico Nazionale 4217 (ARV2 1222,2).
977 Πρβλ. το πώμα της πυξίδας στη Βόννη, Akademisches Kunstmuseum 769 (ARV2 1222,1).
978 The Emst Bnimmer Collection, II. Ancient Art. Auction Sale from 16th to 19th October 1979 at the Grand Hotel Holder, Zürich, 

Zürich 1979, 355 αρ. 712.
979 Για την ομάδα αυτή ftk.ARV2 1369 και Para 485.
980 Simon 1975, 158 αρ. L 578.
981 Langlotz 1932, 116 αρ. 578, πίν. 209.
982 CVA Berlin 8, πίν. 44,3-4.8, Beil. 22,1. Τις ληκύθους του Würzburg L 578 και του Βερολίνου F 2497 είχε ήδη συνδέσει και ο 

Langlotz, ό.π. (υποσημ. 981).
983 CVA Göteborg, πίν. 35,7-8.
984 Πρβλ. ενδεικτικά τις αρυβαλλοειδείς ληκύθους του Ζ. του Straggly στο Πανεπιστήμιο του Reading 34.Χ.13 (ARV2 1368,22), 

στο Ashmolean Museum της Οξφόρδης 1938.3 (Para 484,12), στην Κρακοβία, Μουσείο Czartoryski ΧΙ-Α-314 (ARV2 1367,1 με 
παλαιό αρ. ευρ. 120762), καθώς και άλλη μία από την Al Mina (ARV2 1368,19).

985 Πρβλ. την αρυβαλλοειδή λήκυθο του Ζ. του Straggly στη Γενεύη, Musée d’Art et d’Histoire 18714 (Para 484,Ubis).
986 Πρβλ. τις αρυβαλλοειδείς ληκύθους της Κρακοβίας και της Al Mina (βλ. υποσημ. 984).
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί η έντονη ομοιότητα των προσώπων στα αγγεία του Würzburg και του Βερο
λίνου με κάποιες από τις κεφαλές του αττικού αυτού αγγειογράφου987, όπως και η παρόμοια απόδοση της 
ζώνης του πέπλου στη λήκυθο του Würzburg και σε μια αρυβαλλοειδή λήκυθο στα Χανιά, Αρχαιολογικό 
Μουσείο ΤΡ 25988 του Ζ. της Βιέννης 163 1 989, που ανήκει στον κύκλο του.

4. Στα αγγεία της νεότερης ομάδας του βοιωτικού ερυθρόμορφου ρυθμού, όπως προσδιορίστηκε από 
τον P. Ducati990, εντάχθηκε και ο σκύφος ΕΑΜ 1492 (Πίν. 81-82) που προέρχεται από τη Συλλογή Φιλή- 
μονος και απεικονίζει και στις δύο όψεις γενειοφόρο αθλητή με τον παιδοτρίβη του. Αρκεί να παραβά
λουμε το αγγείο αυτό με ένα θραύσμα σκύφου χωρίς αρ. ευρ. στο Ullastret, Musée Monographique991, 
καθώς και με το σκύφο της αθηναϊκής Αγοράς Ρ 23853992, για να πεισθούμε ότι πρόκειται για αττικό έργο. 
Χαρακτηριστικά, εξάλλου, είναι και τα ανθέμια κάτω από τις λαβές του, τα οποία απαντούν τόσο στον 
προαναφερθέντα σκύφο της Αγοράς όσο και σε έναν άλλο σκύφο στο ίδιο Μουσείο Ρ 10561 " 3. Από το 
ίδιο εργαστήριο, πιθανότατα δε και από το ίδιο χέρι, με το σκύφο ΕΑΜ 1492 είναι άλλος ένας σκύφος με 
παρόμοιο θέμα, επίσης στο ΕΑΜ 16340, άγνωστης προέλευσης.

5. Ο λέβητας με υποστατό που βρισκόταν στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας 138521 και τώρα επε- 
στράφη στο Εθνικό Μουσείο του Szczecin (Πίν. 80β), ο οποίος χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. 
και θεωρήθηκε βοιωτικός994 λόγω του αμελούς τρόπου απόδοσης της παράστασης και του τρόπου σχεδί
ασης των ματιών995, αναμφίβολα είναι έργο του Ζ. του Rodin 966"6. Πρόκειται για τον πρώτο λέβητα που 
αποδίδεται στον αγγειογράφο αυτόν, στο έργο του οποίου έως τώρα περιλαμβάνονταν αποκλειστικά 
καλυκωτοί997 και κωδωνόσχημοι κρατήρες.

6. Ο καλυκωτός κρατήρας στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας 39538, που δημοσιεύθηκε ταυτόχρο
να ως προϊόν βοιωτικού εργαστηρίου αλλά και ως έργο του L.C. Group, μιας Ομάδας «που παρουσιάζει

987 Πρβλ. π.χ. την αρυβαλλοειδή λήκυθο της Οξφόρδης (βλ. υποσημ. 984).
988 A R Ÿ 1 1692.
989 Για τον αγγειογράφο αυτόν βλ. ARV2 1368 και 1692. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η ομοιότητα της σπείρας με το βλαστό 

που βρίσκεται μπροστά από τις μορφε'ς στις αρυβαλλοειδείς ληκύθους στη Βιέννη, Kunsthistorisches Museum 1631 (ARV1 1368,T 
S. Klinger, Puzzling Postures and their Meanings: The Case of the L.M. Painter and his Associates, RdA 26 (2002), 44, εικ. 5), στο 
εμπόριο αρχαιοτήτων των Αθηνών (ARV2 1368,2) και στο Μουσείο Rodin TC 876 (ARV1 1368,3) του Ζ. της Βιε'ννης 1631 με τα 
αντίστοιχα στις προαναφερθείσες αρυβαλλοειδείς ληκύθους στο Würzburg, το Βερολίνο και το Göteborg (σημαντικές, εξάλλου, 
είναι οι εικονογραφικές ομοιότητες του τελευταίου αυτού αγγείου τόσο με την αρυβαλλοειδή λήκυθο της Βιέννης 1631 όσο και με 
εκείνη που βρισκόταν κάποτε στο εμπόριο αρχαιοτήτων των Αθηνών).

990 Ducati 1906,139. Για το αγγείο βλ. επίσης F. Hauser, Zur Tübinger Bronze. II, Jdl 10 (1895), 186 αρ. 7, εικ. 7 και A. de Rid- 
der, L’hoplitodrome de Tubingue, BCH  21 (1897), 228.

991 CVA Ullastret 1, πίν. 30,1.
992 Agora XXX, 303 αρ. 1280, πίν. 121.
993 Agora XXX, 302 αρ. 1275, πίν. 120. Το αγγείο αποδόθηκε στον Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή (ARŸ1 1405,11).
994 M.-L. Bernhard, CVA Varsovie 6, III G, 13-14, πίν. 2,1-2 και 3,1.3. Με τη βοιωτική του καταγωγή συμφωνούν και οι δύο 

βιβλιοκρισίες του CVA, στο AJA 81 (1977), 252 [del Chiaro] και στο Gnomon 51 (1979), 813 [Kaeser],
995 Τα μάτια μάλιστα των μορφών, καθώς και τα τύμπανα που κρατούν, παραβάλλονται με εκείνα στον καβειρικό σκύφο ΕΑΜ 

10423 του Ζ. του Αργού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τεράστια χρονολογική διαφορά μεταξύ του αγγείου της Βαρσοβίας και των 
έργων του Βοιωτού αγγειογράφου.

996 Πρβλ. π.χ. τις μορφές που απεικονίζονται στο λέβητα με αυτές στον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 13892 (ARV2 1449,5) του 
αγγειογράφου αυτού. Για τον Ζ. του Rodin 966 ßX.ARV2 1449-1450- Para 492· Add2 379.

997 Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και ένας στη Νάντη, Musée Dobrée D-974-2-48, που στη δημοσίευσή του από την 
D. Frère, CVA Nantes, 47-49, εικ. 3, πίν. 30-31, αποδόθηκε λανθασμένα στην Ομάδα L.C. Για την απεικονιζόμενη παράσταση βλ. 
Η. Metzger, Un «pot-pourri» de motifs éleusiniens sur un cratère en calice attique du Musée Dobrée de Nantes, στο A.J. Clark - 
J. Gaunt (επιμ.), Essays in Honor o f Dietrich von Bothmer, Amsterdam 2002, 213-216.
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ισχυρές βοιωτικές επιρροές»998, είναι στην πραγματικότητα έργο και αυτός του Ζ. του Rodin 9669" .

7-8. Ο καλυκωτός κρατήρας 1293 και ο γαμικός λέβητας 1294, που συγκαταλέγονται από τον W. Grün
hagen1000 στα βοιωτικά αγγεία της Αρχαιολογικής Συλλογής του Πανεπιστημίου του Erlangen, πρέπει να 
αποδοθούν στην Ομάδα των "Υστερων Καλυκωτών Κρατήρων (L.C. Group)1001.

9. Ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1389 (Πίν. 83), που συμπεριλήφθηκε από τον Collignon1002 στο 
κεφάλαιό του για τα βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία της Συλλογής της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθη
νών, πιθανότατα λόγω της ευρείας χρήσης του επίθετου λευκου χρώματος και της εύρεσής του στη Βοιω
τία, πρέπει να προστεθεί στα έργα της αττικής Ομάδας G 1003. Το θέμα της φεύγουσας γυναικείας μορφής, 
την οποία ακολουθεί "Ερωτας, ενώ γυναικεία (και σπανιότερα ανδρική) μορφή κλείνει την παράσταση 
στα αριστερά, είναι χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής και απαντά σε πολλές πελίκες, σπάνια όμως στους 
κωδωνόσχημους κρατήρες της1004.

Β. Αποδόσεις σε κορινθιακά εργαστήρια ερυθρόμορφων αγγείων που έχουν θεωρηθεί βοιωτικά

1. Ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1387 (Πίν. 84-85), με παράσταση νέου που χορεύει το όκλασμα 
ανάμεσα στον Διόνυσο και έναν Σάτυρο που παίζει διπλό αυλό, θεωρήθηκε σχεδόν ομόφωνα βοιωτικός 
από την παλαιότερη έρευνα1005, ίσως και λόγω της προέλευσής του από τη Δόμβραινα1006. Το αγγείο όμως 
ανήκει στο κορινθιακό εργαστήριο, πράγμα που φαίνεται από τον κιτρινωπό πηλό του, που διαφέρει από 
το συνήθη ροδοκάστανο ή πορτοκαλόχρωμο των βοιωτικών αγγείων. Χαρακτηριστικά επίσης είναι το 
σχήμα και η θέση των βλαστοσπειρών που φύονται δίπλα στα ανθέμια κάτω από τις λαβές1007, το τριγω
νικό άνθος που μοιάζει με σάλπιγγα στο πλάι των βλαστοσπειρών1008, τα δυο τριγωνικά φύλλα εκατέρω-

998 Ε. Andrikou - Ch. Lañara (επιμ.), Ancient Greece: Mortals and Immortals, Beijing 2004, 186 αρ. 68 [Bonano-Aravantinos].
999 Πρβλ. π.χ. τις μορφές που απεικονίζονται στον κρατήρα της Θήβας με εκείνες στον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 13892 του 

αγγειογράφου αυτού (βλ. υποσημ. 996).
1000 Grünhagen 1948, 55 αρ. I 293 και I 294. Αδημοσίευτοι.
1001 Με τον καλυκωτό κρατήρα I 293 πρβλ. τον καλυκωτό κρατήρα στο Παρίσι, Musée du Petit Palais 327 (.ARV1 1457,8· Add2 

380), και με το γαμικό λέβητα I 294 τον καλυκωτό κρατήρα ΕΑΜ 1694 (ARV2 1459,45) και τα θραύσματα του καλυκωτού κρατή
ρα στο Tübingen S./10 1621a-b της τεχνοτροπίας του Ζ. του Μονάχου 2391 (CVA Tübingen 4, πίν. 21,4-7). Για την Ομάδα L.C. βλ. 
ARV2 1456-1461, 1694, 1704, 1708· Para 493-494· Add2 379-380.

1002 Collignon 1878, 154 αρ. 550.
1003 Για την ομάδα αυτή βλ. ARV2 1462-1470' Para 494-495· Add2 380.
1004 Πρβλ. π.χ. τις παραστάσεις στις πελίκες A RV 2 1465,83-87 και στον κωδωνόσχημο κρατήρα ARV2 1469,146bis.
1005 Collignon 1878,158 αρ. 560. Ducati 1906, 139. Bieber 1917, 62 και σημ. 1. J.D. Beazley, Excavations at Al Mina, Sueidia. III. 

The Red-figured Vases, JHS 59 (1939), 31. Lullies 1940, 25. Brommer 1989, 488 αρ. 2. Garezou 1997, 372.
1006 Από τη βοιωτική Δόμβραινα προέρχονται και άλλα κορινθιακά αγγεία: ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 1381 (βλ. σχετικά σ. 

148 αρ. 4), ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 1384 (βλ. υποσημ. 80), καθώς και ο κωδωνόσχημος κρατήρας ΕΑΜ 21972 (ύψ. 0,202, 
διάμ. χείλ. 0,186 μ.) με παράσταση νέου που κυνηγά ελάφι στη μία όψη και δύο ιματιοφόρους στην άλλη (Πίν. 86-87). Το τελευ
ταίο αυτό αγγείο πρέπει να αποδοθεί στον Ζ. του Ερμή: πρβλ. το προφίλ του κυνηγού με αυτό του δεξιού ιματιοφόρου της πίσω 
όψης του κωδωνόσχημου κρατήρα ΕΑΜ 1668 του αγγειογράφου αυτού (Corinth VII,iv, 38 αρ. 31, πίν. 8), όπως επίσης και τις μορ
φές των δύο ιματιοφόρων με τις αντίστοιχες στην πίσω όψη του ίδιου κρατήρα. Γ ια τον Ζ. του Ερμή βλ. υποσημ. 1014. Γ ια τον όρμο 
της Δόμβραινας στις νότιες ακτές της Βοιωτίας και τα τρία του λιμάνια που εξασφάλιζαν την εύκολη επικοινωνία με την Κόρινθο 
βλ. W.A. Heurtley, Notes on the Harbours of S. Boeotia and Sea-trade between Boeotia and Corinth in Prehistoric Times, BSA 26 
(1923-1925), 40-41 και R.A. Tomlinson - J. Fossey, Ancient Remains on Mount Mavrovouni, South Boeotia, BSA 65 (1970), 243.

1007 Πρβλ. τις αντίστοιχες βλαστόσπειρες στον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1384 (βλ. υποσημ. 80) και στο θραύσμα του κωδω
νόσχημου κρατήρα C-47-881 από την Κόρινθο (Corinth VII,iv, 56 αρ. 119, πίν. 18), όπως και αυτήν που φύεται ανάμεσα στις μορ
φές στον κωδωνόσχημο κρατήρα της Κορίνθου C-37-239 (Corinth VII,iv, 36 αρ. 27, πίν. 5).

1008 Πρβλ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα στο Μουσείο Κορίνθου C-37-239 και το θραύσμα του κωδωνόσχημου κρατήρα στο ίδιο 
Μουσείο C-47-881 (βλ. υποσημ. 1007).
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θεν του κεντρικού πετάλου των ανθεμίων1009, καθώς και η συχνή στο κορινθιακό εργαστήριο κυματό- 
σπειρα κάτω από την παράσταση1010, που δεν απαντά στους βοιωτικοΰς κωδωνόσχημους κρατήρες.

2. Έ να  ακόμη αγγείο που αποδόθηκε σε βοιωτικό εργαστήριο ενώ είναι κορινθιακό, είναι ο κωδωνό- 
σχημος κρατηρίσκος ΕΑΜ 13981011 (Πίν. 88-89) με παράσταση Νίκης πού κρατά ταινία μπροστά από κίο
να στην κύρια όψη και ιματιοφόρου νέου με ραβδί μπροστά από παρόμοιο κίονα στη δευτερεύουσα. 
Χαρακτηριστικό είναι το ωχρό κιτρινωπό χρώμα του πηλού, σε συνδυασμό με το έντονο κόκκινο χρώμα 
των εδαφόχρωμων τμημάτων του αγγείου από τη χρήση της μίλτου, που διαφέρει από το απαλότερο χρω
ματικό αποτέλεσμα που δίνει η μίλτος στα βοιωτικά αγγεία. Η στυλιστική και θεματολογική του σύγκρι
ση με τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 16681012, του οποίου μοιάζει με απόσπασμα1013, αρκεί για να μας 
πείσει ότι πρόκειται για ένα αμελές έργο του Κορίνθιου Ζ. του Ερμή1014. Εξάλλου, το κλαδί της ελιάς που 
κοσμεί τη ζώνη του χείλους του κρατήρα διακόπτεται πολύ πριν από τις λαβές αφήνοντας ένα μεγάλο 
χώρο μελανό, στοιχείο που απαντά στην κορινθιακή ερυθρόμορφη κεραμική, και μάλιστα στα έργα του 
Ζ. του Ερμή1015, είναι όμως άγνωστο στα βοιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία, όπου η διακοπή του μοτίβου που 
κοσμεί τη ζώνη του χείλους γίνεται ακριβώς πάνω από το χώρο των λαβών, αφήνοντας την αντίστοιχη επι
φάνεια εδαφόχρωμη.

3. Η ερυθρόμορφη πελίκη ΕΑΜ 1368 (Πίν. 90-91), από την περιοχή της Θήβας, συγκαταλέχθηκε από 
τον Θ οΐ^ηοη στα βοιωτικά αγγεία της Συλλογής της Αρχαιολογικής Εταιρείας1016. Φέρει στην κύρια όψη 
παράσταση Διονύσου με Σάτυρο, Μαινάδα και Πάνα, και στη δευτερεύουσα τρεις ιματιοφόρους νέους. 
Το ότι δεν πρόκειται για αττικό έργο γίνεται φανερό όχι μόνο από τον κιτρινωπό πηλό, αλλά επίσης από 
το ιδιόμορφο σχήμα της βάσης και από την ταινία με τα ανθέμια πάνω από την παράσταση στην κύρια 
όψη. Και το αγγείο αυτό πρέπει βάσει στυλιστικών συγκρίσεων να αποδοθεί στον Κορίνθιο Ζ. του 
Ερμή1017. Επιμέρους χαρακτηριστικά στοιχεία του αγγειογράφου που απαντούν στην πελίκη ΕΑΜ 1368 
είναι η μορφή των ανθεμίων κάτω από τις λαβές1018, ο αριστερόστροφος διακοπτόμενος και ανοικτός στο 
κέντρο μαίανδρος κάτω από την παράσταση1019, οι παρυφές στο πλάι των ενδυμάτων που αποδίδονται με

1009 Πρβλ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1384 (βλ. υποσημ. 80) και το θραύσμα του κωδωνόσχημου κρατήρα από την Κόριν
θο C-1976-103 (McPhee 1983, 143 αρ. 15, πίν. 36).

1010 Πρβλ. τους κωδωνόσχημους κρατήρες στο ΕΑΜ 1668 (βλ. υποσημ. 1006) και 1391 (βλ. σ. 30 και υποσημ. 79), στο Βερολί
νο, Staatliche Museen F 2939 (Corinth VII,iv, 47, πίν. 31), καθώς και τα θραύσματα των κωδωνόσχημιον κρατήρων στο Αρχαιολο
γικό Μουσείο της Κορίνθου C-72-170a (Corinth VII,iv, 40 αρ. 38a, πίν. 10) και C-1976-246 (McPhee 1983, 144 αρ. 22, πίν. 37).

1011 Αποδόθηκε στο βοιωτικό εργαστήριο από τον Collignon 1878, 157 αρ. 555 και τον Τσούντα 1883, 177 σημ. 2 («ΑΕ 1424»), 
Για το αγγείο βλ. επίσης Collignon - Couve 1902, 441 αρ. 1352. Προέρχεται από τη Βοιωτία.

1012 Βλ. υποσημ. 1006.
1013 Ακόμη και ο αρύβαλλος με το σπόγγο από κάτω -  που απαντούν επίσης και στη Β' όψη του κρατήρα ΕΑΜ 21972 (βλ. υπο

σημ. 1006 και Πίν. 86-87) -  μεταψέρονται αυτούσιοι από το ένα αγγείο στο άλλο.
1014 Για τα χαρακτηριστικά του αγγειογράφου βλ. Corinth VII,iv, 6-8.
1015 Πρβλ. π.χ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 21972 του Ζ. του Ερμή (βλ. παραπ. υποσημ. 1006 και Πίν. 86-87), αλλά και 

τον κωδωνόσχημο κρατηρίσκο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου C-71-220 (Corinth VII,iv, 50 αρ. 85, πίν. 15).
1016 Collignon 1878,152 αρ. 546. Για το αγγείο βλ. επίσης Η. Heydemann, Griechische Vasenbilder, Berlin 1870, 3 και σημ. 5 και 

Collignon - Couve 1902, 599 αρ. 1871.
1017 Αξίζει να παραβάλει κανείς το προφίλ του Διονύσου και της Μαινάδας στην πελίκη ΕΑΜ 1368 με αυτό του Ερμή στο επώ

νυμο αγγείο του αγγειογράφου στην Κόρινθο, Αρχαιολογικό Μουσείο C-37-237 (Corinth VII,iv, 37 αρ. 30, πίν. 6-7). Για τα χαρα
κτηριστικά του Ζ. του Ερμή βλ. υποσημ. 1014.

1018 Πρβλ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα C-37-237 (βλ. υποσημ. 1017) και το θραύσμα του κωδωνόσχημου κρατήρα CP 2705 
(Corinth VII,iv, 43 αρ. 52, πίν. 10) από την Κόρινθο.

1019 Πρβλ. τον κωδωνόσχημο κρατήρα της Κορίνθου C-37-237 (βλ. υποσημ. 1017).
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πολύ παχιές πινελιές1020, καθώς και ο τρόπος της τοποθέτησης και η απόδοση του αρυβάλλου και του 
σπόγγου που κρέμονται από το χέρι του αριστερού ιματιοφόρου1021.

4. Ο καλυκωτός κρατήρας ΕΑΜ 1381 (Π ιν. 92), αττικός κατά την Garezou1022, είναι αναμφίβολα 
προϊόν κορινθιακού εργαστηρίου, όπως υποστήριξε και ο McPhee1023. Καθοριστική για την απόδοση 
αυτή είναι η κυματόσπειρα κάτω από την παράσταση στη Β' όψη του αγγείου1024, και κυρίως το μοτίβο του 
«ιππόκαμπου» (“sea-horse pattern”) που κοσμεί το κάτω μέρος των ενδυμάτων των Θρακών και του 
Ορφέα και το οποίο απαντά συχνά σε αγγεία του κορινθιακού ερυθρόμορφου ρυθμού1025.

5. Για το σκύφο στη Laon, Musée Archéologique Municipal 37 1072, η έρευνα ταλαντεύεται αν πρέπει 
να ενταχθεί στο αττικό, στο κορινθιακό ή στο βοιωτικό εργαστήριο1026. Βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται 
για βοιωτικό αγγείο: η τεχνοτροπία του, και κυρίως τα οδοντωτά φύλλα που φύονται από τις βλαστό- 
σπειρες, είναι εντελώς άγνωστα στη Βοιωτία, όπου, εξάλλου, δεν απαντούν τόσο ύστεροι ερυθρόμορφοι 
σκύφοι.

Οδοντωτά φύλλα φυόμενα από βλαστόπειρες συναντούμε επίσης στο σκύφο του Λούβρου CA 954, που 
έχει και αυτός θεωρηθεί βοιωτικός1027. Οι πτυχές όμως του ιματίου στη Β' όψη του αγγείου που απολή
γουν σε άγκιστρα1028, καθώς και ο πέπλος της γυναικείας μορφής της A  όψης του, με τις ευθείες πτυχές 
στη μία μεριά και τις πυκνές καμπύλες που δίνουν την εντύπωση κόμπων στην άλλη1029, θυμίζουν το κοριν
θιακό εργαστήριο, στο οποίο ίσως θα πρέπει να ενταχθεί ο σκύφος.

1020 Πρβλ. την απόδοση της παρυφής του πέπλου της Μαινάδας της πελίκης ΕΑΜ 1368 με αυτήν της χλαμύδας του Ερμή στον 
κωδωνόσχημο κρατήρα από την Κόρινθο C-37-237 (βλ. υποσημ. 1017).

1021 Πρβλ. τους κωδωνόσχημους κρατήρες ΕΑΜ 1668 (βλ. υποσημ. 1006), 1398 (βλ. σ. 147 αρ. 2, Πίν. 88-89) και 21972 (βλ. υπο
σημ. 1006 και Πίν. 86-87).

1022 Garezou 1997. Βλ. επίσης LIMC  VII (1994), λ. Orpheus, αρ. 15 [Garezou],
1023 Προφορική πληροφορία, βλ. σχετικά Τσιαφάκη 1998, 232 σημ. 1082.
1024 Για την κυματόσπειρα ως χαρακτηριστικό κόσμημα των κορινθιακών κρατήρων βλ. σ. 147.
1025 Βλ. π.χ. τον καλυκωτό κρατήρα στη Βοστώνη, Museum of Fine Arts 76.64 και τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1384 του 

Ζ. της Δόμβραινας (McPhee 1991). Πρβλ. επίσης τα θραύσματα των κωδωνόσχημων κρατήρων στο Μουσείο της Κορίνθου 
C-1976-246 (βλ. υποσημ. 1010) και C-31-300 (Corinth VII,iv, 39 αρ. 32, πίν. 7), καθώς και τον κωδωνόσχημο κρατήρα ΕΑΜ 1668 
(βλ. υποσημ. 1006).

1026 Βλ. J. de la Genière, Un skyphos inédit du Musée de Laon, RA 1972, 291-300 και E. Simon, Hekate in Athen, A M  100 (1985), 
277, πίν. 51,1-2. Χρονολογείται γύρω στο 370-360 π.Χ.

1027 A. Waiblinger, CVA Louvre 17, 44, εικ. 16, πίν. 43,1-3, όπου λανθασμένα έχει χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Το 
σχήμα του οδηγεί σε μια χρονολόγηση μέσα στο α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

1028 Πρβλ. π.χ. την αντίστοιχη απόδοση των πτυχών στον κωδωνόσχημο κρατήρα του Μουσείου Κορίνθου C-37-238 (Corinth 
VII,iv, 43 αρ. 55, πίν. 11).

1029 Πρβλ. π.χ. ανάλογες λεπτομέρειες στο θραύσμα ενός κορινθιακού ερυθρόμορφου σκύφου (;) στην Κόρινθο CP 1682 (Co
rinth VII,iv, 67 αρ. 158, πίν. 25).
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Αντιστοιχία μεταξύ αριθμών καταλόγου
Collignon - Couve 1902 (CC) και αριθμών ευρετηρίου ΕΑΜ

ÇC ΕΑΜ ce ΕΑΜ

614 418 1447 1625
617 419 1583 1372
1040 1875 1584 1374
1046 1781 1585 1420
1047 1783 1586 1419
1048 1859 1587 1373
1060 2025 1588 1629
1118 525 1618 1410
1132 424 1619 1411
1135 543 1861 1446
1136 427 1871 1368
1137 425 1889 1362
1139 545 1892 1379
1341 1388 1893 1389
1342 1385 1897 1329
1344 1381 1898 1328
1345 1383 1899 1461
1346 1384 1901 1433
1347 1367 1923 1387
1348 1466 1924 1382
1351 1668 1926 1393
1352 1398 1927 1391
1355 1341 1928 1463
1358 1492 1935 1677
1361 1407 1937 1332
1382 1506 1940 1406
1420 1501

Αντιστοιχία μεταξύ αριθμών ευρετηρίου
Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΑΕ) και ΕΑΜ

ΑΕ ΕΑΜ ΑΕ ΕΑΜ

152 1461 2507 1382
581 1463 2508 1389
631 1446 2514 1374
680 1501 2619 1373
791 1875 2641 543
833 419 2679 1419
871 1379 2680 1420
1003 1410 2871 1433
1036 1781 3003 1492
1227 1411 3298 1859
1233 1381 3463 1362
1234 1384 3518 545
1235 1387 3544 1328
1277 1506 3813 2025
1315 1372 4273 424
1352 1466 4293 1385
1368 1332 4294 1383
1424 1398 4295 1407
1506 1625 4307 1388
2034 1783 5815 1391
2053 525 5840 1393
2255 1329 5874 1406
2382 1341 5897 427
2442 418 5900 1367
2506 1368 5934 425

Αντιστοιχία αριθμών καταλόγου Collignon 1878 (Coll.) 
και Nicole 1911 (Ν.) με αριθμούς ευρετηρίου ΕΑΜ

Coll. ΕΑΜ Ν. ΕΑΜ
176 418 677 1781
545 1379 910 12610
546 1368 1038 12548
547 1446 1078 12589
549 1382 1081 12266
550 1389 1097 12486
552 1466 1098 12487
553 1384 1099 12259
554 1332 1100 12264
555 1398 1105 12544
557 1461 1113 12255
558 1374 1114 12254
560 1387 1119 12683
561 1463 1120 12270
563 1372 1136 12257
587 1506 1139 12196
593 1501 1146 12600
658 1875
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SUMMARY

THE ARGOS PAINTER.
CONTRIBUTION TO THE RESEARCH ON BOEOTIAN RED-FIGU RE POTTERY

DURING THE SECOND HALF OF THE 5th CENTURY B.C.

I. INTRODUCTION

The existence of a local red-figure style in Boeotia was already acknowledged by the 19th century; how- 
ever, it was based on vague or erroneous criteria which allowed the identification of only a few real Boeo- 
tian red-figure vases. On the contrary, the unconditional acceptance of these criteria and particularly of the 
use of added white, which was considered by all 19th century scholars as one of the main characteristics of 
Boeotian ceramic art, resulted in attributing to the Boeotian pottery workshop, vases which later research 
proved to be in fact characteristic specimens of 4th century Attic or Corinthian red-figure vase painting.

The first in-depth study of Boeotian red-figure vase painting was made by R. Lullies, in his pioneering 
article in the  ΑΜ of 1940. With criteria such as light coloured clay, dull glaze, the use of red ochre as well 
as the stiff style of drawing, he grouped vases attributing them to specific vase painters to whom he gave 
names, which are valid until this day.

A few years later A.D. Ure dealt again with Boeotian red-figure pottery in two articles, one on vases dec- 
orated with female heads (1953) and the other on the Argos Painter and the Painter of the Dancing Pan 
(1958). In 1962, P. Pelagatti defined a new group of bilingual vases. After this article and following a pre- 
sentation of the work of the Argos Painter by the same researcher in 1995, there has been no comprehen- 
sive study on Boeotian red-figure vase painting other than sporadic attributions of isolated works.

Thus, even to this day, Boeotian red-figure vases are erroneously considered as being Attic or South Ital- 
ian, while Attic, Corinthian and South Italian vases are wrongly attributed to Boeotian red-figure workshops.

Therefore and despite the fact that the main subject of the present work is the Argos Painter, it was con- 
sidered necessary first to undertake an overall examination of Boeotian red-figure vase painting and to 
define its various workshops and groups as well as their often complex interrelationships.

II. BOEOTIAN RED-FIGURE POTTERY WORKSHOPS
DURING THE SECOND HALF OF THE 5th CENTURY B.C.

Boeotian red-figure vase painting of the 5th and the first quarter of the 4th century B.C. was de- 
veloped mainly in Theban workshops, but also in other local centres in the same manner as with black-fig- 
ure production. It should be noted that this style developed in parallel with the distinctive Kabeiric pottery 
and the well-known Boeotian floral vases which constitute groups more usually encountered and popular 
in the area, if judged by a quantitative comparison with their contemporary red-figure specimens.

The actual production of red-figure vases from Boeotian workshops starts around 445/440 B.C. and 
reaches up to the first two decades of the 4th century B.C., although there are significant indications that 
Boeotian groups of vase painters were active even later in the same century.

Boeotian red-figure vase painting is characterized by two parallel tendencies: the first is the faithful 
imitation of Attic works (PLs. 1, 2). This category should also be considered to encompass Boeotian kraters 
which depict on their back side mantle figures (PL. 3), in contrast to kraters which include on both sides 
pictorial narrative decoration by Boeotian artists liberated from Attic prototypes.

This second category is represented by artists such as the Argos Painter, the Painter of the Judgement 
of Paris, the Painter of the Dancing Pan and the Painter of the Great Athenian Kantharos, who, without 
abandoning their Attic influences, chose to end their relationship with Attic workshops so as to develop 
their own provincial style.
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The most prolific Boeotian red-figure vase painter was the Argos Painter who, as we will see in subse- 
quent pages, worked in the Kabeiric pottery workshop of the Mystai Painter. The Painter of the Dancing 
Pan, who, in most probability belonged to a nearby Theban workshop, was almost his contemporary.

The Painter of the Judgement of Paris (PLs. 4, 8), who was also active in Thebes, must have worked inside 
the black-figure “Van Branteghem Workshop” or at least cooperated with it, and I believe that in his style 
one can clearly discern strong influences from the work of the Painter of the Louvre Centauromachy.

The larger workshop of the Painter of the Great Athenian Kantharos was also located in the area of 
Thebes. Many painters worked in it, all having common guidelines and stylistic characteristics. This work- 
shop is closely related to the Kabeirion as can be clearly seen in the gigantic kantharoi decorated with sub- 
jects related to the god Kabeiros and Kabeiric initiation rites (Pl . 78α-β).

Finally, one should not fail to mention the particularly significant Theban group of kraters, phialai- 
kylikes, kylikes, lekanai, lebetes, spinning tops and pyxides decorated with female and -  more rarely -  with 
male heads (Pl . 5).

Two types of bilingual technique appear in Boeotian vase painting: in the first the red-figure technique 
is employed on one side or on one part of the vase, while black-figure or semi-black-figure (i.e. without the 
use of incision) is employed on the other (Pls. 6-9).

The other type of bilingual technique, which is a combination of semi-black-figure and red-figure on the 
same side of the vase (Pl . 10), is related to a black-figure workshop, the so-called “Workshop of Nauplia 
Kylix 544”.

At the same time a smaller group of vases was decorated in Theban workshops consisting exclusively of 
type 5 kantharoi with red-figure floral ornaments (Pl. 13).

III. THE A RG O S PAINTER

In the context of Boeotian and particularly Theban pottery workshops, the Argos Painter should be con- 
sidered as a special case. He was a painter who worked in a black-figure workshop dealing almost exclu- 
sively with making vases for the Kabeirion of Thebes, the workshop of the so-called Mystai Painter. This 
resulted in his work being different from that of the other Boeotian red-figure vase painters as regards both 
shapes and subjects employed. The Argos Painter has decorated two of the three surviving red-figure 
Kabeiric skyphoi (nos. 18-19 [Pls. 30 and 23γ]) and the unique fifth century Boeotian red-figure examples 
of a cup-skyphos (no. 20 [Pl. 31]), a type 1 oinochoe (no. 35 [Pl . 45]) and a “Boeotian type” pyxis (no. 21 
[Pl . 32]). On the other hand, the subjects he depicted are related to a great degree to cult and initiation. It 
should not be considered coincidental that four out of his nine vases with secure provenances, have been 
found in the Kabeiric sanctuary.

R. Lullies was the first to study the work of the Argos Painter and indeed he was the one to give him this 
name. He attributed thirteen vases to the painter while more have been subsequently added by J.M.T. 
Charlton, G. Hafner, A.D. Ure, P. Pelagatti, R. Lullies himself and A.W. Johnston, bringing the total to 
twenty-nine. The present work adds another eight to the total number.

The Argos Painter was active between 445/440-400/395 B.C. The main problem that arises in the study 
of his vases is that most of them come from illicit excavations and thus there is no information as to their 
provenance and the conditions under which they were discovered.

A. Catalogue of the Painter’s Vases and Mistaken Attributions

The vases in the detailed catalogue of the painter’s works are classified by shape and supplemented by 
bibliography. The Argos Painter decorated bell kraters (nos. 1-3 [Pls. 14-16]), Attic-type skyphoi (nos. 4- 
16 [Pls. 17-28]) and a Corinthian-type one (no. 17 [Pl . 29]), two Kabeiric skyphoi (nos. 18-19 [Pls. 30 and 
23γ]), a cup-skyphos (no. 20 [Pl . 31]), a “Boeotian type” pyxis (no. 21 [Pl. 32]), high-stemmed kantharoi 
(nos. 22-33 [Pls. 33-43]) and a kantharos of type 5 (no. 34 [Pl. 44]), two oinochoai (nos. 35-36 [Pls. 45 and 
23δ), as well as a pointed amphoriskos (no. 37 [Pl. 46]).
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The catalogue is followed by a short chapter listing vases and fragments which have been attributed 
to or linked with the Argos Painter but which are not part of his work as clearly demonstrated by stylistic 
comparisons.

B. Technical Characteristics

Both the fabric and slip of the Argos Painter’s vases (as in most vases from Theban workshops) is light 
brown to pinkish brown (7.5YR 7/4-7/6).

The paint, matt black or brown black, not of uniform thickness and unevenly applied on the surface of 
the vase, flakes with difficulty. The reserved parts of the vases are mostly covered with red ochre (miltos).

It should be noted here that, in addition to the thin relief line and diluted glaze which are used in the 
same way and in the same areas as on Attic vases, the painter also uses an added off-white or off-yellow 
colour over which he places red ochre (miltos).

C. The Style of the Argos Painter

This chapter deals first with the painter’s compositions and the types of figures he uses in the decoration 
of his vases. One can point to the lack of originality that characterizes his work, as postures, whole figures 
and even entire compositions are repeated identically from one vase to another.

In an attempt to define the particular stylistic characteristics of the Argos painter, the manner in which 
he depicts anatomical details, drapery, and even wings is also analysed in detail.

D. Secondary Linear and Floral Ornaments

Some of the secondary ornaments used by the painter for decorating his vases, such as palmettes, 
laurel and myrtle wreaths, meanders and the egg pattern, are clearly Attic, while others are of Boeotian 
inspiration, as for example the so-called “ornament of bars” (a debased tongue pattern), a distinctive char- 
acteristic of Boeotian pottery.

E. Shapes

The vases decorated by the Argos Painter are dated through comparison with Attic works; their shapes 
are examined in detail, while an attempt is made, as far as this is possible, to define their development 
within the broader context of Boeotian pottery.

The painter’s bell kraters (nos. 1-3 [Pls. 14-16 and 93α]) are the distinctive small Boeotian kraters such 
as those decorated with female heads or those made in the Workshop of the Painter of the Great Athenian 
Kantharos. They all date from the last quarter of the 5th century B.C.

His thirteen Attic-type skyphoi (nos. 4-16 [Pls. 17-28, 93β-γ, 94 and 95α]) date from the middle of the 5th 
to the beginning of the 4th century B.C., thus covering his entire career. The skyphos in Palermo, Museo 
Regionale 752 (no. 4 [Pl . 17]) is his earliest piece, while the one in Athens, National Archaeological Mu- 
seum* 1406 (no. 14 [Pls. 27 and 95α]) is his latest.

An important element of the study is the examination of the painter’s Kabeiric skyphoi (nos. 18-19 [Pls. 
30, 23γ and 96α-β]), not only because they are two of the only three existing red-figure examples, but also 
because they have been found in the Kabeirion itself, thus testifying to the painter’s presence in it. A care- 
ful examination of the shape and structural details of the Kabeiric skyphos in Athens, N.M. 10423, leads to 
the pottery workshop of the Mystai Painter and dates the vase to 420-410 B.C.

* Due to its frequent appearance in the text, the Athens National Archaeological Museum will be henceforth abbreviated as N.M.
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In a similar manner, the examination of the cup-skyphos in Athens, N.M. 1407 (no. 20 [Pls. 31 and 95γ]) 
also leads us to the Kabeiric pottery workshop of the Mystai Painter and dates the vase to ca. 420 B.C.

The Turin pyxis (no. 21 [Pl. 32]), dated to 430-420 B.C., is the only existing fifth century red-figure pyxis 
of “Boeotian type” and one of the few Boeotian pyxides with pictorial decoration.

Many kantharoi have been decorated by the Argos Painter: except for one of type 5 (no. 34 [Pls. 44 and 
99α]), all the others are high-stemmed of type 1 (nos. 22-33 [Pls. 33-43, 96γ, 97 and 98]) and date to the 
last quarter of the 5th century B.C. On the basis of the specific characteristics of their shape, these kan- 
tharoi are separated into an early and a late group.

The painter’s type 1 oinochoe (no. 35 [Pls. 45 and 99β]), also dated to the last quarter of the 5th centu- 
ry B.C., is the only existing Boeotian red-figure vase of its kind and one of the few surviving red-figure 
oinochoai produced in Boeotian workshops. It is interesting to note that the type of decoration is radical- 
ly different from that of Attic examples, as the composition is placed inside a panel.

The pointed amphoriskos in Oxford (no. 37 [Pl . 46]), dated to 430-420 B.C., is also quite significant as 
it is among the few existing red-figure examples of its kind; it differs in shape and size from its Attic coun- 
terparts, reminiscing of glass specimens.

F. Chronology

Comparisons with accurately dated Attic examples lead to the conclusion that the Argos Painter’s career 
starts around 445/440 B.C. and ends in the first years of the 4th century B.C. Notwithstanding the two 
skyphoi in Palermo (nos. 4 and 5 [Pls. 17 and 18]), which constitute the only manifestation of the painter’s 
early production (when he was still strongly influenced by Attic vase painting), the rest of his work displays 
a uniform style, thus making it difficult to speak of distinctive phases. For more accurate chronology one 
has to rely on the study of the style of his painting and the shapes of his vases using Attic models as a yard- 
stick for comparison.

G. Apprenticeship in Attica

The search for parallels to the work of the Argos Painter inevitably leads to Attica and specifically to the 
workshop of the Aischines Painter. It is my considered opinion that the vases of the Argos Painter show 
strong stylistic similarities with a series of red-figure lekythoi in the manner of the Aischines Painter (Pls. 
62-68) and also with a group of white-ground lekythoi (Pls. 70-74), the Group of Athens 2025, which is also 
closely related to the above mentioned Attic vase painter. This leads to the conclusion that the so-called 
Boeotian Argos Painter originally came from the area of Attica and its pottery workshops. Although none 
of his surviving vases is made with Attic clay, his deeply rooted knowledge of the iconographic types and 
style of the group from which he originated, definitely lead to the conclusion that he was an Athenian 
rather than a Boeotian who happened to be taught in one of the Attic pottery workshops.

H. Co-operation with the Boeotian Workshop of the Mystai Painter

The involvement of the Argos Painter in Kabeiric pottery workshops is evident from the discovery in the 
Kabeirion of Thebes of two vases and two fragments attributed to him, in conjunction with the fact that he 
decorated Kabeiric skyphoi, a vase shape almost exclusively used in the Kabeiric sanctuary. The fact that 
many of the subjects of his vases are related to initiation rites cannot be also considered accidental.

Moreover, the structural details of the Argos Painter’s Kabeiric skyphos in Athens, N.M. 10423 (no. 18 
[Pls. 30 and 96α]) and his cup-skyphos also in Athens, N.M. 1407 (no. 20 [Pls. 31 and 95γ]) point to the 
pottery workshop of the Mystai Painter as their place of manufacture. Confirmation of the presence of the 
Argos Painter in this workshop, however, is evident from the decoration of the skyphos in Athens, N.M. 
1406 (no. 14 [Pl . 27]): whereas Side A has been painted by the Argos Painter himself, Side B (Pls. 75-76) 
is a work issuing from the workshop of the Mystai Painter, possibly by one of his apprentices or colleagues.
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IV. ICONOGRAPHY

A careful iconographic examination of the works of the Argos Painter has demonstrated that many of 
them and particularly the kantharoi depict subjects related to initiation. Thus, in view of the painter’s rela- 
tionship with the Kabeiric sanctuary and his involvement in the workshop of the Mystai Painter, it was 
deemed necessary, prior to the iconographic analysis of the vases per se, to incorporate an introduction 
regarding the initiation of youths at the Kabeirion as concluded by the finds from the excavations, the dec- 
oration of the discovered vases as well as the ruins of the sanctuary itself. In this text, all indications were 
collected and studied in an attempt to demonstrate that rites of passage, i.e. initiation ceremonies marking 
the passage from childhood to puberty and thence to adult life, were indeed held in the Kabeirion.

Noteworthy examples of the painter’s vases with subjects related to ephebic initiation, include the kan- 
tharoi in Athens, N.M. 1374 (no. 27 [Pl . 39]), 1373 (no. 26 [Pls. 36ß and 38]) and Mainz, Antikensammlung 
der Universität 23 (no. 25 [Pls. 36α and 37]), as well as a sherd in Athens, N.M. 29692 (no. 33 [Pl. 40ß]).

The first (N.M. 1374) depicts on one side an ephebe on arrival at the sanctuary, while on the other his 
departure as an adult hoplite. Both representations belong to the Dionysiac sphere due to the shield dec- 
orated with ivy leaves which is set up high on both sides of the vase. Additionally, the bearded snake dec- 
orating the youth’s shield on Side B symbolizes Dionysos Chthonios. All shields held by youths on the 
Argos’s Painter’s kantharoi bear this device which we also encounter on the shield of an hoplitodromos on 
a Kabeiric skyphos in Berlin, thus further supporting the relationship of the red-figure kantharoi of the 
painter to the sanctuary and to the initiation rites that took place in it.

The second example, i.e. the kantharos in Athens, N.M. 1373 (no. 26 [Pls. 36ß and 38]), depicts on Side 
A a naked and barefoot youth holding a spear and standing in front of a seated bearded figure, mature in 
age, with a conical helmet; on Side B, where the positions of the figures have been reversed, the youth 
wears krepides and holds a shield, while the older man welcomes him. The seated bearded man appearing 
on both sides of the vase, in stark contrast to the beardless standing youth, inspires respect and is strongly 
reminiscent of the “father figure” in scenes depicting the departure of warriors or youths. His helmet places 
him among an older generation of warriors; he is a model of bravery and martial virtue and a guarantor for 
the performance of the new soldier’s duties. Thus, the composition on the vase demonstrates the relation- 
ship of the mature man to the youth or of the father to the son in the rites of initiation that took place in 
the Kabeiric sanctuary.

On the Mainz kantharos (no. 25 [Pls. 36α and 37]) the position of the mature bearded man is taken up 
by a female figure holding a kalathos, and on the sherd in Athens, N.M. 29692 (no. 33 [Pl. 40ß]) by a woman 
wearing a tall polos.

Another group of vases by the Argos Painter is related to Dionysiac initiation. Among them are the 
skyphos in Palermo, Banco di Sicilia 187 (no. 5 [Pl . 18]), the skyphos in Ferrara, Museo Archeologico 
Nazionale 2734 (no. 7 [Pl. 20]), and the Kabeiric skyphos in Athens, N.M. 10423 (no. 18 [Pl . 30]). The pose 
of the naked youths depicted on the first two vases -  with legs apart, knees powerfully bent, arms stretched 
and wrists in right angles to the forearms -  all point to ecstatic and orgiastic dances such as those of the 
Mysteries and the ones performed in honour of Dionysos. This type of dance is further recognised as 
Dionysiac not only by the fact that it is performed by Dionysos himself along with his Maenads to the tune 
of pipes and tympanon on the Kabeiric skyphos in Athens, N.M. 10423 (Pl . 30) and by the Satyr on the cup- 
skyphos also in Athens, N.M. 1407 (Pl. 31), but also by the ivy leaves crowning the fillets on the hair of the 
youths on the skyphos in Palermo, Banco di Sicilia 187 and by the thyrsos held by one of them (Pl. 18). The 
inverted thyrsos held by the naked youth on the skyphos of Banco di Sicilia and by Dionysos on the Kabei- 
ric skyphos in Athens, N.M. 10423 (Pl. 30) plays a key role in these representations and probably symbol- 
izes bacchic initiation as indicated in the relevant passages from Clemens of Alexandria and Eusebios.

Another important vase in this group is the skyphos in Athens, N.M. 1406 (no. 14 [Pl . 27]), which was 
decorated on Side A by the Argos Painter and on Side B by another artist from the workshop of the My- 
stai Painter. The female figure depicted on Side B gazing at her reflection in the mirror, should be iden
tified as a bride, since she is clad in a Doric peplos and lifts the veil falling over her high bridal crown in a 
gesture of anakalypsis. Mirror gazing accentuates her youth and beauty while at the same time displays
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strong elements of bridal symbolism, since the mirror is an implement used with great frequency in repre- 
sentations of brides’ preparations. At the same time the louterion in front of her also alludes to the wed- 
ding as it belongs to one of its preliminary phases, that of the prenuptial bath which took place before the 
dressing up of the bride. The wreath held by Eros above the louterion is also relevant to the wedding. The 
three Satyrs behind the hillock are those who identify the scene as being within the Dionysiac sphere: the 
greeting gesture by the Satyr on the right and particularly that of aposkopein by his companion to the left 
of the representation, indicate the expectation of the arrival of their god Dionysos. Thus, the representa
tion should be interpreted as a symbolism of the sacred union of the god with the female figure and there- 
fore of her initiation in the Bacchic Mysteries. Within this framework, the louterion, although appearing 
as chronologically unconnected to the representation of the bridal anakalypsis, takes a new meaning as it 
alludes not only to the corporeal but also to the spiritual cleansing of Dionysos’ bride. Side A of the vase, 
which, as previously mentioned, was decorated by the Argos Painter himself, depicts Eros holding a long 
fillet, a scene also reminiscent of the wedding and correlated with the bride depicted on Side B.

The Argos Painter also depicted mythological subjects, e.g. libating gods (nos. 1, 3 and 35 [Pls. 14,16 and 
45]) or the pursuit of Oreithyia by Boreas (no. 9 [Pl . 22]). However, the mythological scenes depicted on the 
painter’s name vase, the cup-skyphos in Athens, N.M. 1407 (no. 20 [Pl . 31]) made at the Kabeiric workshop 
of the Mystai Painter, appear to have symbolic significance. One side of the vase depicts Hermes entrusting 
the infant Dionysos to the Nymphs; here Dionysos should be interpreted as the model figure for youths com- 
ing to the Kabeirion sanctuary for initiation. His handing over -  specifically to the Nymphs -  can be consid- 
ered as a reflection of the departure of youths from their family and society in order to enter a life of isolation 
in the countryside as part of their preparation for adulthood, arm-bearing and their return to city life. Thus 
Hermes appears on the cup-skyphos not only in his capacity as bearer of divine children but also as patron of 
children and mentor in their rites of passage. The god also plays a similar decisive role on the other side of the 
vase where he is depicted killing Argos. This is probably the case of a symbolic representation of the initiation 
trials young people would have to undergo during rites of passage. Incidentally, the guile Hermes used in order 
to kill Argos, which is one of the main traits of his personality, can be compared with the guile and slyness 
which were practiced by youths in the period of their isolation from society and their initiation ordeals.

Scenes from everyday life appear sporadically in the painter’s repertoire: the Turin pyxis (no. 21 [Pl. 32]) 
and the Oxford pointed amphoriskos (no. 37 [Pl . 46]) depict subjects related to the wedding, while the 
scene portrayed on the Nauplion kantharos (no. 28 [Pls. 40a and 41]) is that of a woman performing a liba- 
tion in honour of a dead hero.

V. BOEOTIAN VASES IN THE WEST

The fact that three of the Argos Painter’s vases were found in Selinus and Spina, made it imperative to 
provide a brief report regarding other Boeotian vases found in South Italy and Sicily.

The case of the few Boeotian vases found in these regions and their different provenances support B. 
Sparkes’ view that Boeotian vases found outside Boeotia had been transported there by individual trav- 
ellers. On the other hand, such sporadic imports do not adequately explain the similarities which have been 
observed between Boeotian and Italiote and Etruscan pottery.

VI. CONCLUSIONS

The last chapter contains the conclusions drawn from the entire study.

APPENDIX

This section deals with red-figure vases which have been considered Boeotian by previous researchers; 
these are now identified on the basis of stylistic comparisons as products of Attic (Pls. 80-83) or Corinthi- 
an pottery workshops (Pis. 84-92) and are attributed to individual artists.
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Βελλεροφόντης 891
Βενδίς 28
βλαστόσπειρες 205, 65 κ.ε., 73, 365, 146, 148
Βορεάδες 131,133
Βορέας 210, 466,129,131,134-136
βοσκός 125-126
βουκόλος 116, 125
βουκράνιο 56,121
βράχος 212, 56, 365, 104, 110, 114, 126, 132, 955 
βωμός 171, 56, 100, 109-110, 635, 637, 113, 121, 

139-140, 950, 951

γαμήλιες παραστάσεις 107, 615, 118-120,138-139 
γάμος 379, 578, 118-120, 135, 138-139 
γάνωμα 25, 27, 38, 55-56, 141 
γελοιογραφικές μορφές 551, 558, 562, 877, 890 
γενειοφόρος 205, 552, 558, 566, 104-106, 109, 112, 

127, 132, 136, 145 
Γέρανοί 102, 562 
«γεωμετρίζοντα» αγγεία 141, 958 
γλωσσωτό κόσμημα 68, 69-71, 72, 81, 82, 83, 84, 

144
γραμμικά κοσμήματα/γραμμική διακόσμηση 119, 

35, 71, 79

* Το ευρετήριο αυτό δεν είναι εξαντλητικό και καλύπτει όλο το κείμενο εκτός από τον Κατάλογο. Κατά κανόνα οι αναφορε'ς σε 
σελίδες περιλαμβάνουν και τις αντίστοιχες υποσημειώσεις. Οι αριθμοί σε πλάγιο τύπο αντιστοιχούν σε αριθμούς υποσημειώσεων.
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γρύπας 365
γυμνός/γυμνότητα 58, 552, 101, 104-110, 633, 112- 

113,114-115, 130, 139
γυναικεία κεφάλια 27, 28, 33-34, 70, 72, 141, 144, 

βλ. και Ομάδα Αγγείων με Γυναικεία Κεφάλια 
γυναικωνίτης 107, 615, 138-139, 140

δάδα 706, 138, 942
-  αναστροφή δάδας 689 

δάφνη (κλαδί) 35, 36, 68, 72, 74, 76-77, 81, 82 
δείπνα τελετουργικά, βλ. Καβείριο, Θόλοι 
Δελφοί/δελφικό ιερό 137, 972 
Δήμητρα 96, 107, 115, 882 
Δήμητρα Καβειραία 106, 135 
διαβατήριες τελετές, βλ. μύηση των νέων 
ό ιαόρομαί 659
δίγλωσσα αγγεία 27, 34-35, 69, 70, 80 
διονυσιακά θέματα 25, 30 
διονυσιακή μύηση 114 κ.ε.
Διόνυσος/Διόνυσος χθόνιος/διονυσιακή σφαίρα 

και προστασία 521, 562, 103-126, 130-131, 136- 
137, 143, 146, 147 

Διόσκουροι 129-130 
δίπτυχα 99
Δόμβραινα 30, 146,1006
δόρυ 54, 58, 62, 497, 103, 104, 589, 106, 618, 108, 

114, 126,139, 144 
Δούρις 51, 706 
δρομείς 658

ειδώλια, βλ. Καβείριο
εϊρην 554
εκπαιδευτής 105
Ελευσίνα, Μυστήρια 689, 889
εμβάδες 112, 132, 136
ενώτια 285, 292
Έξαρχος (Αβές) 38,164
Έπαύλία  85,138,139
Έπαφος 776, 123, 782
επίσημα ασπίδας, βλ. φίδι - υπογένειο
επιτύμβια στήλη 575, 103, 891,139-140
εραστής 105, 598
Εργαστήριο van Branteghem 33,108, 34 
Εργαστήριο της Κύλικας της Ναυπλίας 544 35 
Ερμής 37, 211, 212, 57, 89, 90, 97, 122-126, 1017, 

1020
Έρωτας 53, 54, 65, 95, 97, 689, 118-120, 746, 146 
ετρουσκικά αγεία/ετρουσκική κεραμική 30, 84,370, 

374, 817, 142

Ζ. του Αθηναϊκού Γάμου 28, 944 
Ζ. των Αθηνών 1344 473 
Ζ. των Αθηνών 1375 74 
Ζ. των Αθηνών 12255 29 
Ζ. των Αθηνών 14627 68
Ζ. του Αισχίνη 392, 86, 399, 401, 411, 418, 419, 91, 

442, 443, 473, 114, 706, 121, 753 
Ζ. του Αισχίνη, Εργαστήριο του 59, 282, 86, 94, 

114, 706, 121,143
Ζ. του Αισχίνη, τεχνοτροπία του 85, 86-95, 706,121
Ζ. της Ακαδημίας 28
Ζ. του Αλεξάνδρου, τεχνοτροπία του 357
Ζ. της Altamura 919
Ζ. της Αμυμώνης του Würzburg 29
Ζ. του Αχιλλέα 91
Ζ. του Αχιλλέα, Εργαστήριο του 54
Ζ. της Βαρσοβίας 198057 89-91, 437, 448, 455, 121
Ζ. της Βενδίδος 30
Ζ. της Βιέννης 1631 145
Ζ. του Βρύγου 120
Ζ. του Cassel 92
Ζ. του Δίνου, τεχνοτροπία του 32 
Ζ. του Διομήδη 29 
Ζ. του Disney 127 
Ζ. της Δόμβραινας 30,1025 
Ζ. του Drouot, τεχνοτροπία του 339 
Ζ. του Erbach, κύκλος του 29 
Ζ. της Ερέτριας 356, 379 
Ζ. του Ερμή 1006, 147 
Ζ. της Ερωτοστασίας 71 
Ζ. της Ferrara Τ. 2 356 
Ζ. του Filottrano 29 
Ζ. του Goluchow 360 
Ζ. της Θέτιδας, βλ. Ζ. των Μυστών 
Ζ. του Ικάρου 473 
Ζ. του Ιππαλεκτρυόνος 94 
Ζ. του Καβείρου 567, 104, 706, 127, 965 
Ζ. του Καβείρου, Εργαστήριο του 141 
Ζ. του Κάδμου 32 
Ζ. της Καλλιόπης 365 
Ζ. της Καμήλας 94 
Ζ. της Καρλσρούης 473, 706 
Ζ. της Κενταυρομαχίας του Λούβρου 32, 33, 86 
Ζ. του Κλεοφράδη 873 
Ζ. του Κόδρου 28 
Ζ. της Κοπεγχάγης 3830 473 
Ζ. της Κρίσης του Πάρη 17, 19, 21, 32-33, 34, 46, 

922
Ζ. της Κωνσταντινούπολης 94 
Ζ. της Λεκανίδας της Δρέσδης 475
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Ζ. του Lewis 73
Ζ. του Lewis, κύκλος του 942
Ζ. του Λονδίνου D 12, κοντά στον 255
Ζ. του Λούβρου ΜΝΒ 626 94
Ζ. του Λουτρού 86
Ζ. του Marlay 86
Ζ. της Μέγαιρας, Εργαστήριο του 93, 462, 94, 706 
Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου 8, 30, 32 
Ζ. του Μεγάλου Αθηναϊκού Κανθάρου, Εργαστή

ριο του 28, 33-35, 70, 72,127 
Ζ. του Μελεάγρου 788 
Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή 205, 993 
Ζ. του Μετωπικού Πολεμιστή, Εργαστήριο του 55, 

205
Ζ. του Montlaurés 224, 255 
Ζ. των Μυστών 10, 35, 68, 70-71, 75, 76-77, 95-97, 

111, 118, 120, 128, 129-130,134 
Ζ. των Μυστών, Εργαστήριο του 32, 37, 59, 67-68, 

237, 75, 76, 77-78, 95-97,102,122-123,124,128, 
134, 143

Ζ. των Μυστών, τεχνοτροπία του 43, 97,118 
Ζ. του Νάνου 120
Ζ. των Νιοβιδών, τεχνοτροπία του 919
Ζ. του Οπωρώνα 899
Ζ. της Πηνελόπης 127
Ζ. της Πηνελόπης, κύκλος του 28
Ζ. των Σατύρων 309,115
Ζ. των Σατύρων, τεχνοτροπία του 316
Ζ. του Schuwalow 54, 359, 86
Ζ. της Σκορπίνας 29
Ζ. του Σπλαχνόπτη 944
Ζ. του Straggly 144-145
Ζ. του Σωτάδη 116
Ζ. του Rodin 966 29, 145-146
Ζ. του Rodin 966, κοντά στον 29
Ζ. της Τήλου 29
Ζ. της Toya 29
Ζ. του Τύμβου 419, 439, 453, 93-94 
Ζ. του Τύμβου, Εργαστήριο του 448 
Ζ. του Τύμβου, κοντά στον 427 
Ζ. της Φλωρεντίας 4217 144 
Ζ. του Χειρίστου 365 
Ζ. του Χορεύοντος Πανός 27, 32 
ζώνη 64, 120, 740, 145

ημιμελανόμορφη διακόσμηση, βλ. δίγλωσσα 
αγγεία

Ηρακλής 127, 817, 131-133 
ήρωας 139-140

θάκος 138
θάλασσα 126-133,134-135 
θαμάκης 100 
Θέμις 28 
Θέτις 845, 130
Θήβα/θηβαϊκά κεραμικά εργαστήρια 31-38, 55, 

69, 86
Θησέας 902, 955, 144 
Θησεία 112 
Θόλοι, βλ. Καβείριο 
Θυιάδες 137
θύρσος 54, 58, 62,110, 113, 114-118, 121, 136

-  ανεστραμμένος 92, 115-118 
θυσία 109, 920, 951

Τάσος 123 
ιερό 111, 121 
ιερογαμία 118-120
ιμάτιο/ιματιοφόρος 54, 62-63, 87 κ.ε., 96, 99, 595, 

106, 615, 109, 639, 112-113, 116, 129, 132, 134, 
907, 136,139

-  ιματιοφόροι (στην πίσω όψη αγγείων) 96, 
32,1006,141

Ίναχος 125
Ινώ-Λευκοθέα 129, 8 3 5 ,130, 846, 850, 131
ιππόδρομος 79
Τρις 465, 93, 96
Ισμήνη 123, 774
Ιώ 123-126
ιωνικό κυμάτιο 55, 71, 72, 74, 78, 81, 83, 84-85, 952, 

144

καβειρική κεραμική/καβειρικά κεραμικά εργα
στήρια 31, 32, 119, 206, 75-78, 95-97, 101-102, 
112, 127, 826, 8 7 7 ,141-142, 143 και σποράδην 

Καβείριο 33,115, 35, 37, 38, 54,206, 56,296, 75-76, 
351, 95,480, 98 κ.ε., 692, 7 1 0 ,118,122-124,127- 
131, 133,134-135,143

-  αστράγαλοι/αναθήματα στο ιερό 98
-  αττικά αγγεία/αναθήματα στο ιερό 99-100
-  ειδώλια ζώων/αναθήματα στο ιερό 98
-  ειδώλια νέων και παιδιών/αναθήματα στο 
ιερό 99,111, 113,114
-  Θόλοι (για τελετουργικά δείπνα) 100
-  κουδουνάκια/αναθήματα στο ιερό 98
-  μικκύλα αγγεία/αναθήματα στο ιερό 98
-  ονόματα αναθετών 100
-  στρόβιλοι/αναθήματα στο ιερό 98
-  στύλοι γραφής/αναθήματα στο ιερό 528
-  φορμίσκοι/αναθήματα στο ιερό 525
-  χλωρίδα και πανίδα Καβειρίου 101, 557
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Κάβειροι 556, 710, 796, 129, 832,889  
Κάβειρος 113, 33,5 5 1 ,101,103,572,104,105,106, 

113, 118, 7 1 7 ,128, 131 
Κάδμος 419, 122,123, 776, 130, 131, 891 
κάθοδος 117
κάλαθος 56, 62,106-108,139 
καλύπτρα 498, 97, 119, 135, 933 
καμπανικό εργαστήριο 78, 277 
Καναπίτσα 31, 253
κάνθαρος (στις διαβατήριες τελετές και τη μύηση) 

33, 103 κ.ε., 130
κάνουν 56, 58, 62, 399, 109-110, 121 
Κατηγορία της Λευκής Γραμμής 54 
κάτοπτρο/κατοπτριζόμενη 62, 95, 96-97, 118-119, 

138, 139, 144 
Κάτω Ιταλία 38, 141-142
κατωιταλιωτικά αγγεία 72, 637, 639, 113, 731, βλ. 

και λανθασμένες αποδόσεις
-  ομοιότητες με βοιωτικά 1, 3, 142 

Κέφαλος 28, 558
κιβωτίδιο 62,120, 130, 942 
κιθάρα/κιθαρωδός 59, 643, 6 4 5 ,112-113, 114 
Κίρκη 75, 823
κισσός/κισσόφυλλα 34, 60, 572, 103-104, 106, 109, 

110, 115, 118, 130 
κίστη 138, 139
κλισμός 93, 105, 106, 132, 138, 144 
κομβίο 34
Κορητις-Κορετις 100
κορινθιακά ερυθρόμορφα αγγεία 26, 27, 30, 277

-  νέες αποδόσεις 146 κ.ε.
Κόρυψ 100
κουδουνάκια, βλ. Καβείριο 
Κουρεώτις 594
κουροτρόφοι θεότητες 99, 846 
κράνος (π ίλο ς  λα κ ω ν ικ ό ς  ή α ρ κ α δ ικ ό ς) 56, 238, 

365, 103, 104-106, 618, 108,139 
Κράτεια 551
κ ρ α τε ϊν  τον  ά ντίχειρα  113 
κρήδεμνον 824, 129, 845 
κρηπίδες 56, 424, 574, 105,114, 124 
Κρήτη 524, 101, 570, 598, 658, 768 
Κρίση Πάρη 79 
κυματόσπειρα 147, 148
κυνήγι (ως εφηβική μυητική δοκιμασία) 101-102

-  παραστάσεις σε καβειρικά αγγεία 101-102

λανθασμένες αποδόσεις
-  αττικών αγγείων στο βοιωτικό εργαστήριο 
28-29

-  βοιωτικών αγγείων στο αττικό ή τα κατω- 
ιταλιωτικά εργαστήρια 27-28
-  κατωιταλιωτικού (απουλικού) και ετρου- 
σκικού αγγείου στο βοιωτικό εργαστήριο 30
-  κορινθιακών αγγείων στο βοιωτικό εργα
στήριο 30

λάρνακα 138, 139
λευκανικό εργαστήριο 28
λευκό (επίθετο) 25-26, 30, 56, 69, 92, 96, 753, 146
Λευκοθέα, βλ. Ινώ-Λευκοθέα
Λητώ 114
Λοκρίδα 38 ,164
λουτήριο 118-120
λύρα 56, 58, 62, 523, 99, 111, 112-114 
λωτός 34

μαίανδρος 71, 81, 84, 92, 141-142, 147 
Μαινάδα 96, 89, 92,446, 469, 94,114,115,116-117, 

706, 7 3 4 ,130, 8 5 3 ,136, 147 
Μακεδονία 548, 659 
Μαρσύας 799 
μαστίγιο 98
Μεγάλοι Θεοί 556, 796, 832, 131, 889 
Μέθαπος 710
μελανόμορφα αγγεία/μελανόμορφος ρυθμός και 

τεχνική διακόσμησης 31, 32, 114, 34-35, 123, 
148, 69, 70, 79-80, 83, 94-95, 131, 143, βλ. και 
ανθεμωτά αγγεία, καβειρική κεραμική, δ ί
γλωσσα αγγεία 

Μελέαγρος 558
μετοίκηση Αθηναίων αγγειογράφων και κεραμέων 

στη Βοιωτία 94-95
μετωπική απεικόνιση, σημασία της 113 
μικκύλα αγγεία, βλ. Καβείριο 
μικτή τεχνική, βλ. δίγλωσσα αγγεία 
μίλτος 25, 27, 38, 54, 55, 56, 69,147 
μιμήσεις αττικών έργων 31-32 
Μινώταυρος 9 5 5 ,141 
Μίτος 551
μίτρα διονυσιακή 99,105 
Μνάσων 103
μουσική παράσταση (ως εφηβική μυητική δοκιμα

σία) 111
μύηση, βλ. διονυσιακή μύηση 
μύηση των νέων 98-114, 122-124, 846, 130, 135, 

136, 948, 143
μυητικές δοκιμασίες 100, 101-102, 104, 598, 108, 

111-112, 124, 826, 891, 135 
μυροδοχείο 85, 379 
μυρτιά 69, 76-77
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μύστης 75, 690, 116-118, 748,125,128, 133 

Ναυσικά 823
νεκροταφείο 74,111,139-140 
νερό (ως μέσον καθαρμού) 556, 120 
Νηρηίδα 238, 497, 97,130-131, 845, 846, 135 
Νίκη 58, 88-89, 423, 426, 427, 90, 431, 437, 93, 465, 

646, 753, 756, 140, 147 
Νύμφες 212, 57, 64, 734, 122, 859 
νυμφοκόμοι 120, 138 
νυμφοστόλισμα 138,139 
νύφη 118-120, 135, 138, 139 
νυφική στεφάνη 119, 907

ξίφος 419, 124, 789, 126, 955

Οδυσσέας 75, 126-130, 877, 133, 134 
οινοχόη (σε σπονδές) 109, 912, 136, 140 
Όλυμπος 799
Ομάδα Αγγείων με Γυναικεία Κεφάλια 9, 27, 41, 

33-34,123, 70, 72, 141
Ομάδα των Αθηνών 2025 85, 86, 412, 446, 92-94 
Ομάδα της Βόννης 335 
Ομάδα G 29, 146 
Ομάδα του Harvard 2685 144 
Ομάδα L.C. 30, 141, 145-146 
Ομάδα της Οξφόρδης V 537 366, 367, 84-85 
Ομάδα του Palermo 16 28 
Ομάδα του Πολυγνώτου 92 
Ομάδα της Σκιαγραφίας, βλ. γεωμετρίζοντα 

αγγεία 
Ομφάλη 890
οπλιτοδρομία/οπλιτοδρόμοι 564, 102, 104, 111-112 
Ορφισμός/Ορφικά Μυστήρια 521, 551, 114-118, 

855, 909, 136, 137

παιδεραστία 598 
Παις 113, 551, 100-101, 131 
παιχνίδια 98 
Παν 115, 123, 147
παναθηναϊκοί αμφορείς, βλ. Καβείριο, αττικά 

αγγε ία/αναθή ματα 
«παραδείγματα» 58-59 
πάρδαλις 56, 63, 64, 92, 446, 94, 136 
πατέρας 100-101,105-106,123 
Πελοποννησιακός πόλεμος 89, 361, 570, 129-130, 

137
πέπλος 64,119,894,145,148 
Περσεφόνη/Κόρη 107, 689, 115-116, 135 
πεσσός 109-110, 142

πέτασος 89, 574, 104, 788 
Πευκετία 142 
Πήγασος 891
πηλός 25, 27, 83, 103, 112, 38, 54-55, 94, 141, 143, 

146-147
πίλος 56, 99, 105, 124
πίλος άρκαόικός ή λακωνικός, βλ. κράνος
πολεμιστής 103, 104-109, 130, 139-140
Πολίων 356, 357
πόλος 97, 108, 727
Πολυάνδριο Θεσπιών 31, 207, 351
Ποσειδώνας 129, 131, 887
Πρατόλαος 551
προτομές (Διονύσου) 117-118
πτηνά 237, 79, 497, 97, 557, 102
Πυγμαίοι 102, 562

ράβδοι, βλ. γλωσσωτό κόσμημα 
ράβδος/ραβδί 54, 62, 92, 648, 876, 147 
ρόπαλο 62, 124, 127,132,133, 890, 140 
Ρύγχων 103, 891

Σαμοθράκη 556, 128, 832, 131, 889 
σατυρικό δράμα 115, 118-119, 125, 877 
Σάτυρος 96, 59, 79, 95-97, 115, 116, 706, 118-119, 

737, 125-126, 146, 147 
Σαυγένης 103, 576, 891 
Σειρήνες 827, 856 
Σελινούς 38, 73,117, 141 
Σεμέλη 122, 137 
σικελικό εργαστήριο 88, 141 
οίκιννις 114-115 
σκήπτρο 126, 132 
Σκύλλα 126-128, 877, 133 
Σμίκρος 100
Σπάρτη 101, 554, 570, 129-130 
Spina 38, 285, 85, 141
σπονδή 57,106-110,113-114,121,136-137,139-140 
στεφάνι 35, 56, 224, 60, 238, 88, 411, 97, 523, 99, 

108,110,111,119,121,140, βλ. και στεφανωμέ
νος

στεφανωμένος 54, 99, 566, 106, 109, 110, 111, 112, 
113, 121, 122,132, βλ. και στεφάνι 

στλεγγίδα 523, 99,526, 637 
στρόβιλοι, βλ. Καβείριο 
στύλοι γραφής, βλ. Καβείριο 
Στυμφαλίδες 132-133 
Σύμη (Βιάννου) 768 
Σφίγγες 80 
Σωτάδης 562
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ταινία 56, 437, 92, 95, 558, 115, 697, 118, 120, 138, 
140, 147

ταινία, φαρδύτερη στο πίσω μέρος 106, 108
τατουάζ 110
ταύρος 115-116
Τεισίας 244, 95
τέρμα 566, 638, 110
τέττ ιξ  719, 720
Τιτάνες 522, 137
τόξο 62, 127
Τρίτωνας 131
Τροφώνιος 137
τύμπανο 56, 62, 115, 683, 995

υπογένειο 104, 107, 108, 111-112, 139

Φερένικος 891
φιάλη 56, 58, 61-62,399, 437,523, 99,106-110,113- 

114, 706, 121, 136, 139, 140 
φίδι 104, 586, 107, 112, 116, 117, 118, βλ. και υπο- 

γένειο 
φιλήτω ρ 598 
Φινέας 466, 131-133 
Φοίνικας 869, 131

φτερωτός πίλος 124 
φύλλα (μέσα στα μαλλιά) 60 
φυτικά κοσμήματα/φυτική διακόσμηση 34-36, 

65 κ .ε, 77, 79

χειρονομία ά να κ ά λνψ η ς  119-120 
χειρονομία ά π ο σ κο π εϊν  119 
χειρονομία ικεσίας 124 
χειρονομία προσευχής 113 
χειρονομία χαιρετισμού 105, 106, 108, 114, 119, 

122
Χείρων 96, 122, 765 
χέλνς 168 
Χίμαιρα 891
χιτώνας 54, 62-63, 87 κ.ε., 116-117, 132, 134, 136 
χιτωνίσκος 64,465, 93, 4 6 6 ,108, 6 2 5 ,109,112, 661, 

124, 126, 127, 131-132, 134, 136 
χλαμύδα 64, 89, 418, 419, 424, 90, 574, 104, 124, 

787,1020
χορός 58, 63, 64, 92, 94, 99, 114-115, 706, 118, 125, 

146
χους 355, 99, 534 

Ωρείθυια 60, 88, 408, 134-136
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερμιτάζ
872 Λήκυθος 399

Αθήνα, Βρετανική Σχολή
A 366 Πυξίδα 328

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
418 Άωτο καλαθόσχημο αγγείο
419 Ασκός
424 Καβειρικός σκύφος
425 Καβειρικός σκύφος
427 Καβειρικός σκύφος

525 Πυξίδα
543 Καβειρικός σκύφος
545 Καβειρικός σκύφος
1328 Καλυκωτός κρατήρας
1329 Καλυκωτός κρατήρας
1332 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1341 Σκύφος
1362 Καλυκωτός κρατήρας
1367 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1368 Πελίκη
1372 Κάνθαρος
1373 Κάνθαρος

1374 Κάνθαρος

1379 Καλυκωτός κρατήρας
1381 Καλυκωτός κρατήρας
1382 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1383 Καλυκωτός κρατήρας
1384 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1385 Καλυκωτός κρατήρας
1387 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1388 Καλυκωτός κρατήρας
1389 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1391 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1393 Κωδωνόσχημος κρατήρας

1398 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1406 Σκύφος

326
249, 265 
96
238, 306, 308, 486, 489, 492, 511
306, 77, 312, 316, 487, 489, 490, 493, 96,
498, 499, 505, 120
327, 79
316
687
29
29
25,117 
29
29 
103
147-148, Π ίν. 90-91
25,117,592, Πίν. 78α
26, 49 αρ. κατ. 26, 55, 213, 57, 58, 70, 71,
344, 81, 464, 575, 104-109, 677, Πίν. 36β,
38, 48α, δ, 49β, δ, 51α, ζ, 52ζ, 59στ, 0, 97β
25, 50 αρ. κατ. 27, 57, 58, 70, 71, 81, 418,
103-104, 589, Πίν. 39, 49α, 50β, 52δ, 98α
30
1006, 148, Πίν. 92 
30
26.108.110, 34, 46, Π ίν. 8 
30 ,1006,1007,1009,1025
26 .110, 33, 46, 922, Πίν. 4 
146, Πίν. 84-85
28, 944 
146, Πίν. 83 
30 ,1010
25, 35, 237, 238, 258, 71, 505, 508, 97, 511,
592, 111, 118, 716, Πίν. 9β, 77β
147,1021, Πίν. 88-89
151, 43 αρ. κατ. 14, 215, 58, 225, 65, 67-68,
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1407 Κΰλικα-σκΰφος

1410 Φιάλη-κύλικα
1411 Φιάλη-κύλικα
1419 Κάνθαρος

1420 Κάνθαρος

1433 Καλυκωτός κρατήρας
1446 Πελίκη
1461 Καλυκωτός κρατήρας
1463 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1466 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1492 Σκΰφος
1501 Λήκυθος
1506 Λήκυθος
1625 Λήκυθος
1629 Επίνητρο
1668 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1677 Κωδωνόσχημος κρατήρας
1694 Καλυκωτός κρατήρας
1781 Λήκυθος
1783 Λήκυθος
1859 Λήκυθος
1875 Λήκυθος
2025 Λήκυθος
10423 Καβειρικός σκΰφος

10426 Θραύσμα καβειρικου σκΰφου
10429 Καβειρικός σκΰφος
10438 Καβειρικός σκΰφος
10452 Κώθων
10454 Χους
10460 Κώθων
10464 Θραΰσματα αγγείου
10466 Καβειρικός σκΰφος
10467 Κάλαθος
10470 Λαιμός υδρίας
10477 Φιάλη-κΰλικα
10478 Σκΰφος
10488 Κρατηρίσκος (τμήμα κερνου)
10492 Κάνθαρος

74, 75, 383, 480, 95-97, 118-120, 143, Π ίν.
27, 50α, 55δ, 58γ-δ, 75-76, 95α
26, 37,151, 46 αρ. κατ. 20, 211, 212, 57, 58,
59, 64, 230, 66, 71, 77-78, 89, 90, 480, 95,
114,115, 6 8 4 ,122-126,143, Π ίν. 31, 48β-γ,
51γ, 54δ-ε, 55γ, 60β, 95γ
117
116,117
38.47 αρ. κατ. 22,180,55,208 ,57,58,68,70, 
71, 81,104,109-110, 677, Πίν. 33, 59β, 96γ
38.48 αρ. κατ. 23,55,57,58,70,71, 80,344, 
81, 346, 104, 109-110, 677, Π ίν. 34, 52β, 
59ε, 79α, 97α
29
29
30 
29
32, Πίν. 1 
145, Πίν. 81-82 
753 
753
87-88, 409, 92, 121, Πίν. 62α 
379
1006,1010, 147,1021,1025  
29 
1001
94, Πίν. 74α
92, 465, 468, Πίν. 70γ
419
92, Πίν. 70β
93, 465, Πίν. 72β
37, 38, 45 αρ. κατ. 18, 56, 57, 58, 59, 67, 68,
69,296 ,75-77,92,469 ,480 ,95 ,661 ,114-118,
143, 995, Π ίν. 30, 49ε, 51δ, 52α, 54α-β,
55β, 57στ, 59γ, 96α
100-101,592,106, Πίν. 77α
55δ
246
99
534
99
100 
592
71, 493, 499 
544
114, 263
99
586
35, 38, 52 αρ. κατ. 34, 55, 68, 70, 82, 480, 
Πίν. 44, 99α
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10505 Θραύσμα κανθάρου 545
10530 Θραύσματα καβειρικού σκύφου 558
10530 Θραύσματα καβειρικού σκύφου 562, 891
10530 Θραύσματα καβειρικού σκύφου 558
10530 Καβειρικός σκύφος 558
10530 Θραύσμα καβειρικού σκύφου 568
10530 Θραύσμα καβειρικού σκύφου 592
10530 Τμήμα οινοχόης 706
10530,47 Θραύσμα κανθάρου 545
10530,133 Θραύσμα σκύφου 546
10530,269 Θραύσμα κανθάρου 545
12196 Καλυκωτός κρατήρας 29
12254 Καλυκωτός κρατήρας 29
12255 Καλυκωτός κρατήρας 29
12257 Καλυκωτός κρατήρας 29
12259 Κάνθαρος 119
12264 Κάνθαρος 35, Πίν. 11
12266 Σκύφος 42 αρ. κατ. 11, 217, 58, 59, 66, 74, 112-113, 

114, 677, Πίν. 24, 48στ, 50δ, 56β, 94β
12270 Κωδωνόσχημος κρατήρας 38 αρ. κατ. 1, 53, 57, 58, 64, 66, 68, 70, 71- 

72,97,111,114,136, Πίν. 14,48ε, 520,54γ, 
56δ-ε, 60α, 93α

12472 Σκύφος 41 αρ. κατ. 9, 208, 210, 215, 57, 58, 60, 62, 
66, 73-74, 88, 408, 466, 134-136, Π ίν. 22, 
47στ, 51ε, 52ε, 55α, ε, 56γ, στ, 61β, 94α

12486 Κάνθαρος 27, 256, 130
12487 Κάνθαρος 117,256, 592, Πίν. 78β
12544 Καλυκωτός κρατήρας 30
12547 Καβειρικός σκύφος 558
12548 Οξυπύθμενος αμφορίσκος 366, 367
12589 Σκύφος 44 αρ. κατ. 17, 57, 58, 66, 75, 399, 89, 439, 

92, 113-114, 121, Π ίν. 29, 47ε, 49γ, 51η-ι, 
53ε, 95β

12593 Κωδωνόσχημος κρατήρας 117,256
12600 Κωδωνόσχημος κρατήρας 32, Π ίν. 2
12610 Σταμνοειδής πυξίδα 260
12611 Σταμνοειδής πυξίδα 260
12683 Καλυκωτός κρατήρας 27, 32 ,110, Πίν. 3
12694 Λέβητας 248
12733 Κύλικα 558
12880 Καβειρικός σκύφος 308, 562
12881 Λεκάνη 35, Πίν. 10
12903 Λήκυθος 439
13752 Λήκυθος 91, Πίν. 68α
13892 Καλυκωτός κρατήρας 996, 999
13904 Πυξίδα 237, 259, 318, 321, 322
16340 Σκύφος 145
19507 Κωδωνόσχημος κρατήρας 118
21884 Σκύφος 255
21972 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1006,1013,1015,1021, Πίν. 86-87
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22591 Καβειρικός σκύφος 567
23706 Οξυπύθμενος αμφορίσκος 365
25656 Σκΰφος 42 αρ. κατ. 12, 208, 58, 66, 71, 73-74, 399, 

677, 121, Π ίν. 25, 49στ, 53β, στ, 57δ, 94γ
26736 Λήκυθος 404, 90, 427, 431, Πίν. 67α-β
26823-26847 Θραύσματα παναθηναϊκών αμφορέων 542
27883 Οινοχόη 37, 52 αρ. κατ. 35, 58, 70, 71, 82-83, 136, 

Πίν. 45, 59η, 99β
27980 Κάνθαρος 51 αρ. κατ. 29, 208, 57, 58, 70, 71, 81, Πίν. 

42, 59ζ, 98β
27984 Κάνθαρος 35, Πίν. 12
27986 Θραύσμα στροβίλου 115
27987 Θραύσμα καβειρικοΰ σκύφου 37, 38, 45 αρ. κατ. 19, 59, 296, 75-76, 77, 

480, Πίν. 23γ, 96β
28236 Κάνθαρος 35, Π ίν. 13
28248 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 592
28249 Θραύσμα στροβίλου 115
29692 Θραύσμα κανθάρου 52 αρ. κατ. 33, 60, 71, 81, 108, Πίν. 40β

Θραύσματα κανθάρου 555
Λήκυθος 399, 401
Θραύσμα σκύφου 100

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Βλαστού-Σερπιέρη
ΒΣ 20 Λήκυθος 92, Π ίν. 71α

Αθήνα, Μουσείο Αγοράς
Ρ 1073 Σκύφος 284
Ρ 2299 Σκύφος 301
Ρ 3894 Άωτο καλαθόσχημο αγγείο 326
Ρ 6504 Θραύσμα ληκύθου 91, Π ίν. 68β
Ρ 10324 Λήκυθος 399, 401
Ρ 10561 Σκύφος 205, 145
Ρ 17165 Σκύφος 257
Ρ 18914 Άποδη κύλικα 315
Ρ 19683 Θραύσμα σκύφου 255
Ρ 23853 Σκύφος 205, 145
Ρ 24151 Σκύφος 288
Ρ 27772 Θραύσμα σκύφου 38, 44 αρ. κατ. 15, Πίν. 23β

Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως
Σκύφος 288

Αθήνα, Μουσείο Κανελλοπούλου
Δ 291 Λήκυθος 446
Δ 381 Αμφορίσκος 362
Δ 690 Καβειρικός σκύφος 558
Δ 735 Κάνθαρος 35, 258
Δ 1752 Πυξίδα 79
Δ 2544 Κύλικα 237, 71, 308
Δ 2792 Πυξίδα 247, 320
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Αθήνα, Μουσείο Κέραμέικοΰ 
995 Λήκυθος 
1125 Λήκυθος 
2695 Γαμικός λέβητας 
3830 Λήκυθος 
3989 Μικκύλος λέβητας 
4143 Θραύσμα ληκυθου 

Λήκυθος 
Λήκυθος

401, 411, 753 
93, Πίν. 71β 
935
93, Πίν. 73α
92, 121, Πίν. 69β-δ
448, Π ίν. 70α
93
462

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη
35259 Λήκυθος
38554 Κωδωνόσχημος κρατήρας

706
96

Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρχαιολογική Συλλογή 
Π.Μ. 36 Οξυπυθμενος αμφορίσκος 365, 85

Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή
Πινάκιο 252

Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή
Λήκυθος 439

Αθήνα, Συλλογή Αγαλοπουλου 
243 Πυξίδα 34, 341

Αθήνα, Συλλογή Λεμπέση 
17 Λήκυθος 404, 88-89, 90, 437, 91, Πίν. 64

Αθήνα, Συλλογή Τσολοζίδη-Ζησιάδη 
175 Κάνθαρος 36

Αθήνα, Συλλογή Φαληρέα 
Ρ 1 Κάνθαρος 
Ρ 248-Ρ 249 Πυξίδα

35
339

Ακράγαντας, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 
1606 Καλυκωτός κρατήρας 609

Altenburg, Lindenau-Museum
302 Λήκυθος 411, 753

Αμβούργο, Museum für Kunst und Gewerbe 
1960.34 Καλυκωτός κρατήρας 919

Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery
48.59 Παναθηναϊκός αμφορίσκος
48.93 Κύλικα

365, 379 
648



Bari, Museo Archeologico Provinciale
13524 Λέβητας 142

Βαρσοβία, Muzeum Narodowe
142299 Οινοχόη 359
142317 Κύλικα 612
198057 Λήκυθος 89, 419, 423, 424, 426, 430, 448, Πίν. 65α
198058 Λήκυθος 404, 416, 89, 423, 426, 431, 121, Πίν. 65β
199024 Αμφορίσκος 362

Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig
Zü 344 Λήκυθος 93, 468, Πίν. 72α

Belfast, Ulster Museum
1334 Κάνθαρος 48 αρ. κατ. 24, 57, 58, 70, 345, 81, 108-109, 

Πίν. 35, 59δ

Berkeley, Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology (παλαιότερα Lowie Museum)
8.360 Καβειρικός σκυφος 566, 965

Βερολίνο, Staatliche Museen, Antikensammlung
1993.252 Κωδωνόσχημος κρατήρας 35, 141
30036 Οξυπΰθμενος αμφορίσκος 366, 367,372
F 2214 Λήκυθος 404, 88, 121, Π ίν. 63β
F 2248 Λήκυθος 93-94, Πίν. 73β
F 2497 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 144, 989
F 2588 Σκυφος 127
F 2651 Οινοχόη 785
F 2932 Καλυκωτός κρατήρας 30
F 2937 Γαμικός λέβητας 30
F 2939 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1010
F 4052 Αμφορέας 125, 798
V.I. 3159 Καβειρικός σκυφος 308, 76, 497, 97, 562
V.I. 3186 Τμήμα χου 355
V.I. 3247 Λήκυθος 28
V.I. 3263 Αμυγδαλόσχημος αμφορίσκος 507, 130
V.I. 3284 Καβειρικός σκυφος 890, 891
V.I. 3285 Καβειρικός σκυφος 246
V.I. 3327 Κάνθαρος 857

Βερολίνο, Συλλογή Schiller
Σκυφος 942

Βιέννη, Kunsthistorisches Museum
557 Σκυφος 254
561 Σκυφος 254
1631 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 989
1850 Καβειρικός σκυφος 309
2026 Κωδωνόσχημος κρατήρας 237, 71
3694 Κύλικα 603
3731 Καλυκωτός κρατήρας 29
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Bologna, Museo Cívico Archeologico
273 Ελικωτός κρατήρας 907
G 116 (PU 355) Λήκυθος 446, 94, Πίν. 74β
G 302 (Συλλογή Σκυφος 28, 40 αρ. κατ. 6, 57,
Palagi 736) 114, 677, Π ίν. 19, 50
Pa 1159 (PU 356) Λήκυθος 419

Βόννη, Akademisches Kunstmuseum der Universität
80a Καλυκωτός κρατήρας 23
301 Καβειρικός σκυφος 316, 566, 965
363 Καλυκωτός κρατήρας 71, 97, 505, 507, 511
385 Πυξίδα 335
395 Αμφορίσκος 362
597 Αμφορίσκος 362
740 Λέβητας 261
769 Πυξίδα 977
804 Πυξίδα 318, 327
805 Πυξίδα 259, 318, 321, 322
855 Πώμα πυξίδας 250
1766 Λεκάνη 34, 266
1768 Καβειρικός σκυφος 823

Βοστώνη, Museum of Fine Arts
00.355 Οξυπύθμενος αμφορίσκος 373, 85
01.8069 Πυξίδα 327, 79
03.793 Πελίκη 603
08.417 Υδρία 785
10.180 Λήκυθος 120
76.64 Καλυκωτός κρατήρας 1025
98.883 Πελίκη 603
98.932 Κάνθαρος 661
99.532 Καβειρικός σκυφος 306, 78
99.533 Καβειρικός σκυφος 490, 498, 97, 502

Βουκουρέστι, Muzeul National de Istorie a României
0492 Πυξίδα 247, 320, 321

Brunswick, Bowdoin College Museum of Art
1923.32 Κωδωνόσχημος κρατήρας 116

Βρυξέλλες, Musées Royaux d’Art et d’Histoire
Α 78 Σταμνοειδής πυξίδα 260
Α 80 Καβειρικός σκυφος 304
Α 1375 Πυξίδα 321, 79

Γενεύη, Musée d’Art et d’Histoire
10849 Κύλικα 290
12409 Πυξίδα 318
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18714 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 985
1 91 Οινοχόη 359
MF 238 Καλυκωτός κρατήρας 603,604

Γένοβα, Museo Cívico di Archeologia Ligure
1145 Κωδωνόσχημος κρατήρας 779,785

Cambridge, Fitzwilliam Museum
GR 9.1955 Αμφορέας 918

Cambridge (Mass.), Harvard University, Arthur M. Sackler Museum 
1925.30.22 Πυξίδα 321,80
1925.30.36 Λήκυθος 399,401
1925.30.39 Πυξίδα 612
1925.30.127 Καβειρικός σκύφος 822,823
1960.353 Λουτροφόρος 611

Capua, Museo Provinciale Campano
206 Υδρία 612

Chicago, The David and Alfred Smart Museum of Art
92.125 Πυξίδα 894
1967.115.165 Λέβητας 261,823
1967.115.275 Λέβητας 261

Chiusi, Museo Archeologico Nazionale
C 1827 Κωδωνόσχημος κρατήρας 111

Cleveland, Museum of Art
24.534 Κωδωνόσχημος κρατήρας 746
1978.59 Λήκυθος 706

Δρέσδη, Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung 
ZV 1210 Καβειρικός σκυφος 102

Dunedin, Otago Museum
E 48.266 Υδρία 662

Ελβετία, Ιδιωτική Συλλογή
Αμφορέας 812

Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο
6661 Λήκυθος 87-88,92,756, Π ίν. 63α

Erlangen, Antikensammlung der Universität
1 293 Καλυκωτός κρατήρας 146
1294 Γαμικός λέβητας 146

Essen, Museum Folkwang
RE 47 Πυξίδα 318
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Ζυρίχη, Archäologische Sammlung der Universität
2544 Καλυκωτός κρατήρας

Ferrara, Museo Archeologico Nazionale
385 (T. 764 V.T.) Οινοχόη
2475 (T. 912A V.P.) Οινοχόη
2514 (T. 971 V.T.) Σκύφος
2734 (T. 743 V.T.) Σκΰφος

2834 (T. 2 V.T.) Οινοχόη
2835 (T. 2 V.T.) Οινοχόη
3020 (T. 685 V.T.) Κύλικα
3062 (T. 512 V.T.) Οινοχόη
4168 (T. 60A V.P.) Οινοχόη
9375 (T. UC V.P.) Οινοχόη
9376 (T. UC V.P.) Οινοχόη
20294 (T. 44C V.P.) Κωδωνόσχημος κρατήρας
45199(κατάσχεση Κωδωνόσχημος κρατήρας
Serracchioli 5-12-1927)
(T. 743 V.T.) Πινάκιο

Fort Worth, Kimbell Art Museum
2000.02 Κύλικα

Fulda, Adolphseck, Schloß Fasanerie
72 Σκύφος

Göteborg, Arkeologiska Museum
GAM 21706 Αρυβαλλοειδής λήκυθος

Göttingen, Archäologisches Institut der Universit
540a Καβειρικός σκύφος
5406 Καβειρικός σκύφος

Harrow-on-the-Hill, Harrow School Museum
HA 19 Σκύφος

Θεσπιες, Αρχαιολογικό Μουσείο
Θ.Π. 352 Πυξίδα

Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο
8386 Σκύφος

Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο
13560 Σκύφος

13566 Κύλικα
13612 Κύλικα
23443 Λεκάνη
31923 Πυξίδα

26, 35

356
359
955
27, 38, 40 αρ. κατ. 7, 57, 58, 61, 67, 234, 73,
285,14, 85, 114-115, 141, Πίν. 20, 57ε
356
356
442
356 
359
357
356, 357
874
141

285

706

255

144, 989

Antikensammlung
486, 491, 499 
558

55

339

282

38, 41 αρ. κατ. 10, 58, 74, 85,111-112, Πίν.
23α
290
290
136
32, 253, 339
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39538 Καλυκωτός κρατήρας 145
Θ.Π. 491 Καβειρικός σκύφος 309
Θ.Π. 570 Καβειρικός σκυφος 558
Θ.Π. 697 Λήκυθος 31,2 0 7
Θ.Π. 698 Λήκυθος 31,2 0 7
Θ.Π. 699 Λήκυθος 31,2 0 7
Θ.Π. 700 Κωδωνόσχημος κρατήρας 31, 207
Θ.Π. 701 Καβειρικός σκυφος 309
Κ 115+531 Θραύσματα πυξίδας ή λέβητα 54
Κ 343 Θραύσμα οινοχόης 38, 53 αρ. κατ. 36, 480, Πίν. 23δ
Κ 1117 Θραύσμα σκύφου (;) 54
Κ 1374 Θραύσματα κρατήρα (;) 859
Κ 3051 Θραύσμα αγγείου 54, 592
R.30.29 Πυξίδα 320
R.56.1 Κάνθαρος 352
R.123.21 Κάνθαρος 351
R.123.22 Κάνθαρος 351

Θραύσματα «ομηρικού» σκύφου 128
Λέβητας 34, 257, 261, 266
6 κάνθαροι από το Καβείριο 351
Θραύσμα κανθάρου 36

Ιερουσαλήμ, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Αρχαιολογίας
685 Πυξίδα 318

Κάιρο, Αιγυπτιακό Μουσείο
CG 26197 Πυξίδα 245, 318

Καρλσροΰη, Badisches Landesmuseum
59/72 Κύλικα 706
64/9 Οινοχόη 359
69/78 Λουτροφόρος 945
Β 50 Λήκυθος 90, 91, Πίν. 66β
Β 157 Σκύφος 27, 41 αρ. κατ. 8, 57, 58, 62, 229, 66, 73.

399, 88, 89,121, Πίν. 21, 52ι, 53γ, 57α,
Β 2586 Καβειρικός σκύφος 558

Kassel, Staatliche Museen, Antikensammlung
T 681 Πυξίδα 259, 320

Κίελο, Kunsthalle, Antikensammlung
Β 74 Καβειρικός σκύφος 309
Β 277 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 53, 54
Β 557 Καλυκωτός κρατήρας 955

Κοπεγχάγη, Nationalmuseet
1939 Λήκυθος 404, 415, 89-90, 426, 431, 91, 437, Πίν.
4229 Σκύφος 224, 255
4708 Λέβητας 117,34, 261, 266, Πί ν .  6
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Κόρινθος, Αρχαιολογικό Μουσείο
C-31-300 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1025
C-37-237 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1017,1018,1019,1020
C-37-238 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1028
C-37-239 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1007,1008
C-47-881 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1007,1008
C-71-220 Κωδωνόσχημος κρατήρας 1015
C-72-170a Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1010
C-1976-103 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1009
C-1976-246 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1010,1025
CP 1682 Θραύσμα σκύφου (;) 1029
CP 2705 Θραύσμα κωδωνόσχημου κρατήρα 1018

Κρακοβία, Muzeum Narodowe, Muzeum Czartoryskich
XI-A-314 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 984, 986

Κυότο, Συλλογή Hashimoto
136 Λήκυθος 706

Laon, Musée Archéologique Municipal
37 1044 Οινοχόη 359
37 1072 Σκΰφος 148

Lecce, Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano”
747 Κωδωνόσχημος κρατήρας 706

Leiden, Rijksmuseum van Oudheden
I. 1905/1,38 Καβειρικός σκύφος 308
Ro II 94 Πυξίδα 612, 744

Λειψία, Antikenmuseum der Universität
T 1905 Πυξίδα 259, 320

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
93.3-3.1 Καβειρικός σκύφος 299, 823
95.10-27.2 Κύλικα 57,31
1503 Σκύφος 254
1848.6-19.4 (B 164) Αμφορέας 779
1910.4-18.1 Καλυκωτός κρατήρας 15,256
1910.6-15.1 Πελίκη 646
1920.2-16.4 Κύλικα 955
1931.5-11.1 Ελικωτός κρατήρας 907
1947.7-14.18 Καλυκωτός κρατήρας 821
1973.6-4.1 Λήκυθος 87-88, 92, 121, Π ίν. 62β
B 77 Καβειρικός σκύφος 493, 96, 765
B 80 Λεκανίδα 584
D 11 Πυξίδα 944
E 102 Κύλικα 661
E 156 «Σκεπαστός» κάνθαρος 823
E 443 Στάμνος 661



Ε516 Οινοχόη
F 138 Λεκανίδα

Λονδίνο, Victoria and Albert Museum 
663-1864 Υδρία

Louvain, Musée de Louvain-la-Neuve 
AC134 Κάνθαρος

Lund, Universitet, Antikmuseet 
342 Κωδωνόσχημος κρατήρας 777

Madison, University of Wisconsin-Madison, Chazen Museum of Art (παλαιότερα Elvehjem Museum of Art) 
1978.1178 Λήκυθος 411

Μαδρίτη, Museo Arqueológico Nacional
11128 Υδρία 120

357
937

894

352

Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 
23 Κάνθαρος 49 αρ. κατ. 25, 57, 58, 68, 71, 81, 464, 106-

109, Πίν. 36α, 37, 50στ
30 Κωδωνόσχημος κρατήρας 28

Malibu, J. Paul Getty Museum
76.AE.19 Πελίκη 31,141
85.AE.316 Υδρία 873,875

Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen 
Cg 126 Άωτο καλαθόσχημο αγγείο
Cg 134 Πυξίδα
Cg 142 Κύλικα

326
259, 318, 321, 322 
777, 34, Πίν. 7

Μαραθώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο
2107 Λήκυθος 4 0 4 ,92, Π ίν. 69α

Marburg, Antiken- und Abgußsammlung des Archäologischen Seminars der Universität
A 1645 
A 1647

Θραύσμα κανθάρου 
Θραύσμα κανθάρου

Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek
2347
2394
2722
3057
3059
3061
6078
7408 (3056) 
9493
von Schoen 60

Πελίκη
Κωδωνόσχημος κρατήρας 
Πυξίδα
Καβειρικός σκύφος
Κωδωνόσχημος κρατήρας
Κωδωνόσχημος κρατήρας
Αμφορίσκος
Πυξίδα
Λουτροφόρος
Κύλικα

51 αρ. κατ. 32, 70, 81, 90, Π ίν. 43γ 
51 αρ. κατ. 31, 71, 81, Π ίν. 43β

31
603
224
890
118, 256 
117,118,119  
362 
247  
611 
894
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Μύκονος, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Υδρία 939

Νάντη, Musée Dobrée
D-974-2-48 Καλυκωτός κρατήρας 997

Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο
Συλλογή Πυξίδα 247
Γλυμενοπουλου 97
Συλλογή Καβειρικός σκΰφος 823
Γλυμενοπουλου 144
Συλλογή Κάνθαρος 50 α
Γλυμενοπουλου 218 139-

Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale
81597 Λήκυθος 939
82411 Καλυκωτός κρατήρας 810
Stg. 225 Αμφορέας 646

Νέα Υάρκη, Metropolitan Museum of Art
06.1021.127 Λήκυθος 419
06.1021.232 Κωδωνόσχημος κρατήρας 117,
16.73 Γαμικός λέβητας 935
19.192.44 Οξυπΰθμενος αμφορίσκος 366,
23.160.14 Πυξίδα 340
23.160.99 Γαμικός λέβητας 935
26.60.18 Οξυπΰθμενος αμφορίσκος 370
28.97.24 Οινοχόη 127
41.162.21 Αμφορέας 661
49.94.2 Κωδωνόσχημος κρατήρας 39 αι

110,
56.171.46 Κιονωτός κρατήρας 955
57.11.4 Καλυκωτός κρατήρας 35

Νέα Υάρκη, Συλλογή Brummer, βλ. εμπόριο αρχαιοτήτων Ζυρίχης

New Haven, Yale University Art Gallery
1913.116 Λήκυθος 779
1913.130 Κωδωνόσχημος κρατήρας 27
1913.191 Πυξίδα 318

Omaha, Joslyn Art Museum
1953.257 Κύλικα 939

Οξφόρδη, Ashmolean Museum
567 Οινοχόη 356
1914.7 Καλυκωτός κρατήρας 119
1914.11 Πώμα πυξίδας 339
1930.622 Υδρία 899
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1934.337 Οινοχόη 359
1936.612 Οξυπύθμενος αμφορίσκος 53 αρ. κατ. 37, 57, 58, 231, 67, 71, 83-85, 

139, Π ίν. 46, 58ε
1938.3 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 984, 987
1952.237 Θραύσμα κανθάρου 51 αρ. κατ. 30, 187, 208, 64, 71, 81, Π ίν. 

43α, 51στ
G 249 (V 262) Σκυφος 75, 8 2 3 ,128,129-130, 134, Π ίν. 79β

Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino”
169 Λήκυθος 90,91
187 Σκυφος 37, 38, 40 αρ. κατ. 5, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 

72-73, 382, 86, 92, 114-118, 141, Π ίν. 18, 
47γ-δ, 58β

188 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 431

Palermo, Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”
2170 (2552) Αμφορέας 812
N.I. 2088 (752) Σκυφος 37, 38, 39 αρ. κατ. 4, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 67, 72-73,382, 86, 87, 88,4 1 2 ,89,
418, 140, 141, Π ίν. 17, 47α-β, 51β, 53α, δ, 
58α

Παρίσι, Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Médailles et Antiques
401 Πελίκη 134
428 Κωδωνόσχημος κρατήρας 30
458 Οινοχόη 360
473 Οινοχόη 359

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
CA263 «Ομηρικός» σκυφος 827
CA444 Καβειρικός σκυφος 706
CA580 Φιάλη-κύλικα 117
CA791 Σταμνοειδής πυξίδα 10, 238, 487, 497, 97, 505, 507, 511, 130
CA925 Κωδωνόσχημος κρατήρας 118, 256
CA954 Σκυφος 55, 148
CA1139 Κάνθαρος 117
CA 1341 Κωδωνόσχημος κρατήρας 256, 127
CA 1892 Οξυπύθμενος αμφορίσκος 365
G 478 Καλυκωτός κρατήρας 760
G 588 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 744
N 3344 Πελίκη 609

Παρίσι, Musée du Petit Palais
327 Καλυκωτός κρατήρας 1001

Παρίσι, Musée Rodin
TC 876 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 989
TC 922 Πυξίδα 612
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Πειραιάς, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πυξίδα 339

Πράγα, Nârodni Muzeum 
770 Αήκυθος 92, 94

Québec, Université Laval 
D.19 Υδρία 954

Reading, University, Ure Museum of Greek Archaeology 
22.ÎX.4 Κάνθαρος 
26.iv. 1 Πυξίδα 
26.iv.3 Σχαμνοειδής πυξίδα
26. ÎV.5 Πώμα σχαμνοειδοΰς πυξίδας
27. ÎV.2 Πυξίδα 
27.iv.12 Λεκάνη
34. x. 13 Αρυβαλλοειδής λήκυθος
35. ÎV.3 Πυξίδα 
48.ÎV.1 Πυξίδα

352
259
260 
260
245, 318
262
984
259, 320 
318, 321, 322

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale 
4727 Πλασχικό αγγείο (ασκός)
12905 Θραύσμα κωδωνόσχημου κραχήρα

141
876

Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta 
1498 Καλυκωχός κραχήρας 788

Salerno, Museo Archeologico Provinciale 
1132 Υδρία 111

San Antonio, Museum of Art 
86.138.86 Πυξίδα 318

Σαράγιεβο, Zemaljski Mùsej Bosne i Hercegovine
Θραύσμα καβειρικου σκΰφου 890

Schwerin, Staatliches Museum 
709 (1268) Λήκυθος 399, 401,114

Stavanger, Museum
“4308” (Συλλογή Λήκυθος
K.M. Worsôe)

404, 91, 437, Πίν. 67γ

Στοκχόλμη, Medelhavsmuseet 
NM Ant 1332 Πυξίδα 328

Στουτγκάρδη, Württembergisches Landesmuseum 
KAS 441 Πυξίδα
KAS 442 Πυξίδα

320
259, 320



Συρακούσες, Museo Archeologico Regionale “Ρ. Orsi”
22827 Λήκυθος 753
23641 Θραύσμα κύλικας 443

Σκύφος 141

Szczecin, Muzeum Narodowe
138521 Λέβητας 145, Π ίν. 80β

Τάραντας, Συλλογή Ragusa
Λήκυθος 809

Torino, Museo di Antichita
5778 Πυξίδα 27, 37, 47 αρ. κατ. 21, 57, 58, 62, 80,

439, 138, Πίν. 32

Toronto, Royal Ontario Museum
969.52.2 Πυξίδα 318

Troy (N. Υόρκη), Hyatt
Καλυκωτός κρατήρας 609

Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität
5481 Θραύσμα κύλικας ή πινακίου 592
5618 Σταμνοειδής πυξίδα 251, 260
S./10 1347 Σκύφος 28
S./10 1349 Καλυκωτός κρατήρας 30
S./10 1360 Καβειρικός σκύφος 309
S./10 1499 Λήκυθος 439
S./10 1589a Θραύσμα οινοχόης (;) 54-55
S./10 1611 Θραύσμα καλυκωτού κρατήρα 29
S./10 1621a-b Θραύσματα καλυκωτού κρατήρα 30,1001
S./10 1630a-b Θραύσματα σκύφου 44 αρ. κατ. 16, 58, 71, 74, 677, Π ίν. 28

Ullastret, Musée Monographique
166 Σκύφος 254

Θραύσμα σκύφου 205, 145

University (Ms.), University of Mississippi, University Museums 
1977.3.89 Καλυκωτός κρατήρας 706
1977.3.116 Καβειρικός σκυφος 299,822,823

Φιλαδέλφεια, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 
MS 5466 Αμφορέας 919

Φλωρεντία, Museo Archeologico Nazionale 
19 B 29 Θραύσμα σκυφου 609
4217 Πυξίδα 976
92106 Κιονωτός κρατήρας 661
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Φρανκφούρτη, Liebighaus
ST V5 Αμφορέας 954

Φρανκφούρτη, Sammlung des Archäologischen Instituts der Universität
88 Κάνθαρος 352

Vico Equense, Antiquarium
Υδρία 612

Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität
L 503 Αμφορέας 919
L 510 Πελίκη 939
L 578 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 144-145, 989, Πίν. 80α
L 645 Καλυκωχός κρατήρας 29
L 646 Καλυκωτός κρατήρας 116
L 647 Επίχυση 30
L 656 Πυξίδα 320
L 821 Πυξίδα 28, 35, 127, Πίν. 9α

Χαϊδελβέργη, Antikenmuseum der Universität
178 ( I I 117) Λεκάνη 136
181 (VI 77) Σταμνοειδής πυξίδα 237, 71
182 (VI 37) Λέβητας 261
191 Πινάκιο 27, 35
E 48 Οξυπυθμενος αμφορίσκος 84, 374
S 151 Καβειρικός σκύφος 687
S 152 (190) Καβειρικός σκΰφος 306, 308, 316, 487, 493, 558
S 157 Θραύσμα καβειρικοΰ σκυφου 569
S 159 Πυξίδα 259, 318, 80, 338

Χαλέπι, Εθνικό Μουσείο
Αρυβαλλοειδής λήκυθος 984, 986

Χαλκίδα, Αρχαιολογικό Μουσείο
2719 Κωδωνόσχημος κρατήρας 28

Χανιά, Αρχαιολογικό Μουσείο
ΤΡ 25 Αρυβαλλοειδής λήκυθος 145

ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Αθήνα
Αρυβαλλοειδής λήκυθος 989
Άωτο καλαθόσχημο αγγείο 326
Άωτο καλαθόσχημο αγγείο 326
Κάλαθος 264
Λήκυθος 121
Πυξίδα 318
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Πυξίδα 327
Πώμα πυξίδας 144
Σταμνοειδής πυξίδα 32

Βασιλεία
Αμφορέας 918
Αμφορέας 954
Λήκυθος 442, 121

Ζυρίχη
Λήκυθος 144

Λονδίνο
Πυξίδα 612
Στάμνος 907

Λουκέρνη
Πελίκη 661

Νέα Υόρκη
Καλυκωτός κρατήρας 237
Οξυπυθμενος αμφορίσκος 364, 365, 366, 367, 374, 85

Παρίσι
Λήκυθος 92, 94, 706, Πίν. 68γ
Λήκυθος 114
Κάνθαρος 28

ΑΓΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Β.Κ. 1995 Λήκυθος 425

Βαλτιμόρη, Συλλογή Robinson
Άωτο καλαθόσχημο αγγείο 326

Βερολίνο, Staatliche Museen, Antikensammlung 
V.I. 3179 Καβειρικός σκΰφος
V.I. 3286 Καβειρικός σκυφος

V.I. 3384 Ιχθυοπινάκιο
V.1.3412 Σκυφος
V.1.3413 Σκυφος

V.1.4518 Ασκός
V.I. 4529 Καλυκωτός κρατήρας

102, 104, 586, 112
306, 316, 486, 487, 490, 492, 493, 96, 97, 
106, 123
29 
26
43 αρ. κατ. 13,57,58, 66, 68, 71, 74, 77,466,
126-133, Π ίν. 26, 56α, 59α
265
30
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Βιέννη, Συλλογή Reuß
Πελίκη 760

Deepdene, Συλλογή Hope
Αμφορέας 918

Goluchow, Συλλογή Czartoryski
76 Κάνθαρος 116-117

Kaliningrad (Königsberg), Συλλογή του Πανεπιστημίου 
88 Λήκυθος 419

Μεγάλη Βρετανία, Συλλογή Sandford Graham
Υδρία 874

Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek
3058 Καβειρικός σκΰφος 552,713

Padula, Museo Archeologico Provinciale délia Lucania Occidentale
Σκΰφος 125, 798

Rochdale, Museum
Κωδωνόσχημος κρατήρας 39 αρ. κατ. 3,53,57,58,68,71-72,661,136- 

137, Π ίν. 16

(;)
Λεκανίδα από τους Λοκροΰς 812
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1466. Φωτ. Μουσείου.
2. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12600. Φωτ. Μουσείου.
3. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12683. Φωτ. Μουσείου.
4. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1385. Φωτ. Μουσείου.
5. Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 06.1021.232 (Rogers Fund, 1906). Φωτ. Μουσείου.
6. Κοπεγχάγη, Nationalmuseet, Antiksamlingen 4708. Φωτ. Μουσείου.
7. Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Cg 142. Φωτ. Μουσείου.
8. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1383. Φωτ. Μουσείου.
9. α) Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 821. Φωτ. Μουσείου (K. Oehrlein). 

ß) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1393. Φωτ. Μουσείου.
10. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12881. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
11. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12264. Φωτ. Μουσείου.
12. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27984. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
13. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 28236. Φωτ. Μουσείου.
14. Αρ. κατ. 1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12270. Φωτ. Μουσείου.
15. Αρ. κατ. 2. Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 49.94.2 (Δωρεά Arthur L. Gale, 1949).

Φωτ. Μουσείου.
16. Αρ. κατ. 3. Κάποτε στο Μουσείο του Rochdale, Συλλογή Bright. Φωτ. από AM 55 (1951), πίν. 33.
17. Αρ. κατ. 4. Palermo, Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” N.I. 2088 (752). Φωτ. Μουσείου.
18. Αρ. κατ. 5. Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187. 

Φωτ. Μουσείου.
19. Αρ. κατ. 6. Bologna, Museo Cívico Archeologico G 302 (Συλλογή Palagi 736). Φωτ. Μουσείου.
20. Αρ. κατ. 7. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2734. Φωτ. Μουσείου.
21. Αρ. κατ. 8. Καρλσρουη, Badisches Landesmuseum B 157. Φωτ. Μουσείου.
22. Αρ. κατ. 9. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12472. Φωτ. Μουσείου (πριν από τη συντήρηση).
23. α) Αρ. κατ. 10. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο 13560. Φωτ. από Ad 40 (1985), Χρονικά, πίν. 48α. 

β) Αρ. κατ. 15. Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Ρ 27772. Φωτ. American School of Classical Studies 
at Athens: Agora Excavations, γ) Αρ. κατ. 19. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27987. Φωτ. 
Μουσείου, δ) Αρ. κατ. 36. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο Κ 343. Φωτ. από KH  IV, πίν. 26,8.

24. Αρ. κατ. 11. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12266. Φωτ. Μουσείου.
25. Αρ. κατ. 12. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 25656. Φωτ. Μουσείου.
26. Αρ. κατ. 13. Κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413. Φωτ. Μουσείου.
27. Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406. Φωτ. Μουσείου.
28. Αρ. κατ. 16. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität S./10 1630a.b. 

Φωτ. Μουσείου.
29. Αρ. κατ. 17. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12589. Φωτ. Μουσείου.
30. Αρ. κατ. 18. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10423. Φωτ. Μουσείου.
31. Αρ. κατ. 20. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1407. Φωτ. Μουσείου.
32. Αρ. κατ. 21. Torino, Museo di Antichità 5778. Φωτ. Μουσείου (concessione a cura del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte).
33. Αρ. κατ. 22. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1419. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
34. Αρ. κατ. 23. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1420. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
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35. Αρ. κατ. 24. Belfast, Ulster Museum 1334. Φωτ. Μουσείου.
36. α) Αρ. κατ. 25. Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 23. 

Φωτ. Μουσείου, ß) Αρ. κατ. 26. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1373. Φωτ. Μουσείου.
37. Αρ. κατ. 25. Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 23. 

Φωτ. Μουσείου.
38. Αρ. κατ. 26. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1373. Φωτ. Μουσείου.
39. Αρ. κατ. 27. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1374. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
40. α) Αρ. κατ. 28. Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυμενοπούλου 218. Φωτ. K.V. von Eick- 

stedt. β) Αρ. κατ. 33. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 29692. Φωτ. Μουσείου.
41. Αρ. κατ. 28. Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυμενοπούλου 218. Φωτ. K.V. von Eick- 

stedt.
42. Αρ. κατ. 29. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27980. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
43. α) Αρ. κατ. 30. Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1952.237. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 31. Marburg, 

Antiken- und Abgußsammlung des Archäologischen Seminars der Universität A 1647. Φωτ. Μου
σείου. γ) Αρ. κατ. 32. Marburg, Antiken- und Abgußsammlung des Archäologischen Seminars der 
Universität A 1645. Φωτ. Μουσείου.

44. Αρ. κατ. 34. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10492. Φωτ. Μουσείου.
45. Αρ. κατ. 35. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27883. Φωτ. Μουσείου.
46. Αρ. κατ. 37. Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1936.612. Φωτ. Μουσείου.
47. α-β) Αρ. κατ. 4. Βλ. Πίν. 17. γ-δ) Αρ. κατ. 5. Βλ. Πίν. 18. ε) Αρ. κατ. 17. Βλ. Πίν. 29. Φωτ. Δ. Κουρ

κουμέλη. στ) Αρ. κατ. 9. Βλ. Πίν. 22. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
48. α) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 38. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. β-γ) Αρ. κατ. 20. Βλ. Π ίν. 31. Φωτ. Δ. Κουρ

κουμέλη. δ) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 36β και 38. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. ε) Αρ. κατ. 1. Βλ. Πίν. 14. Φωτ. 
Δ. Κουρκουμέλη. στ) Αρ. κατ. 11. Βλ. Π ίν. 24. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.

49. α) Αρ. κατ. 27. Βλ. Πίν. 39. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. β) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 38. Φωτ. Δ. Κουρκου
μέλη. γ) Αρ. κατ. 17. Βλ. Π ίν. 29. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. δ) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 36β και 38. Φωτ. 
Δ. Κουρκουμέλη. ε) Αρ. κατ. 18. Βλ. Π ίν. 30. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. στ) Αρ. κατ. 12. Βλ. Πίν. 25. 
Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.

50. α) Αρ. κατ. 14. Βλ. Πίν. 27. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. β) Αρ. κατ. 27. Βλ. Πίν. 39. Φωτ. Δ. Κουρκου
μέλη. γ) Αρ. κατ. 6. Βλ. Πίν. 19. δ) Αρ. κατ. 11. Βλ. Πίν. 24. ε) Αρ. κατ. 6. Βλ. Πίν. 19. στ) Αρ. κατ. 
25. Βλ. Πίν. 37.

51. α) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 36β και 38. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. β) Αρ. κατ. 4. Βλ. Πίν. 17. γ) Αρ. κατ. 
20. Βλ. Πίν. 31. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. δ) Αρ. κατ. 18. Βλ. Πίν. 30. Φωτ. Μουσείου, ε) Αρ. κατ. 9. 
Βλ. Π ίν. 22. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. στ) Αρ. κατ. 30. Βλ. Π ίν. 43α. ζ) Αρ. κατ. 26. Βλ. Π ίν. 38. 
η-ι) Αρ. κατ. 17. Βλ. Πίν. 29.

52. α) Αρ. κατ. 18. Βλ. Πίν. 30. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 23. Βλ. Πίν. 34. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. 
γ) Αρ. κατ. 2. Βλ. Πίν. 15. δ) Αρ. κατ. 27. Βλ. Πίν. 39. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. ε) Αρ. κατ. 9. Βλ. Πίν. 
22. στ) Αρ. κατ. 2. Βλ. Πίν. 15. ζ) Αρ. κατ. 26. Βλ. Πίν. 36β και 38. η) Αρ. κατ. 2. Βλ. Πίν. 15. θ) Αρ. 
κατ. 1. Βλ. Πίν. 14. ι) Αρ. κατ. 8. Βλ. Πίν. 21.

53. α) Αρ. κατ. 4. Βλ. Π ίν. 17. β) Αρ. κατ. 12. Βλ. Πίν. 25. γ) Αρ. κατ. 8. Βλ. Πίν. 21. δ) Αρ. κατ. 4. Βλ. 
Π ίν. 17. ε) Αρ. κατ. 17. Βλ. Πίν. 29. στ) Αρ. κατ. 12. Βλ. Πίν. 25.

54. α-β) Αρ. κατ. 18. Βλ. Πίν. 30. Φωτ. Μουσείου, γ) Αρ. κατ. 1. Βλ. Πίν. 14. Φωτ. Μουσείου, δ-ε) Αρ. 
κατ. 20. Βλ. Π ίν. 31. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.

55. α) Αρ. κατ. 9. Βλ. Πίν. 22. β) Αρ. κατ. 18. Βλ. Πίν. 30. γ) Αρ. κατ. 20. Βλ. Π ίν. 31. Φωτ. Δ. Κουρ
κουμέλη. δ) Αρ. κατ. 14. Βλ. Π ίν. 27. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. ε) Αρ. κατ. 9. Βλ. Π ίν. 22. Φωτ. Δ. 
Κουρκουμέλη.

56. α) Αρ. κατ. 13. Βλ. Π ίν. 26. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 11. Βλ. Πίν. 24. Φωτ. Μουσείου, γ) Αρ. κατ. 
9. Βλ. Πίν. 22. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. δ-ε) Αρ. κατ. 1. Βλ. Π ίν. 14. Φωτ. Μουσείου, στ) Αρ. κατ. 9. 
Βλ. Πίν. 22. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.

57. α) Αρ. κατ. 8. Βλ. Πίν. 21. Φωτ. Μουσείου, β-γ) Αρ. κατ. 6. Βλ. Πίν. 19. Φωτ. Μουσείου, δ) Αρ. κατ.
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12. Βλ. Π ίν. 25. Φωτ. Μουσείου, ε) Αρ. κατ. 7. Βλ. Πίν. 20. Φωτ. αnóArchCl 14 (1962), πίν. XVII,2. 
στ) Αρ. κατ. 18. Βλ. Πίν. 30. Φωτ. Μουσείου.

58. α) Αρ. κατ. 4. Βλ. Π ίν. 17. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 5. Βλ. Πίν. 18. Φωτ. Μουσείου, γ-δ) Αρ. κατ. 
14. Βλ. Πίν. 27. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. ε) Αρ. κατ. 37. Βλ. Π ίν. 46. Φωτ. Μουσείου.

59. α) Αρ. κατ. 13. Βλ. Π ίν. 26. β) Αρ. κατ. 22. Βλ. Πίν. 33. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. γ) Αρ. κατ. 18. Βλ. 
Π ίν. 30. δ) Αρ. κατ. 24. Βλ. Πίν. 35. ε) Αρ. κατ. 23. Βλ. Πίν. 34. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. στ) Αρ. κατ. 
26. Βλ. Πίν. 36β και 38. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. ζ) Αρ. κατ. 29. Βλ. Πίν. 42. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. 
η) Αρ. κατ. 35. Βλ. Πίν. 45. Φωτ. Μουσείου. 0) Αρ. κατ. 26. Βλ. Π ίν. 36β και 38.

60. α) Αρ. κατ. 1. Βλ. Πίν. 14. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 20. Βλ. Πίν. 31. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
61. α) Αρ. κατ. 6. Βλ. Πίν. 19. Φωτ. Μουσείου, β) Αρ. κατ. 9. Βλ. Πίν. 22. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
62. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1625. Φωτ. Μουσείου, β) Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 

1973.6-4.1. Φωτ. Μουσείου (copyright: The Trustees of The British Museum).
63. α) Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο 6661. Φωτ. Μουσείου, β) Βερολίνο, Staatliche Museen - Preus- 

sischer Kulturbesitz, Antikensammlung F 2214. Φωτ. Μουσείου (J. Laurentius).
64. Συλλογή Νικολάου και Ιωάννας Λεμπέση αρ. 17. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
65. α) Βαρσοβία, Muzeum Narodowe 198057. Φωτ. Μουσείου (Ζ. Dolinski). β) Βαρσοβία, Muzeum 

Narodowe 198058. Φωτ. Μουσείου (Ζ. Dolinski).
66. α) Κοπεγχάγη, Nationalmuseet, Antiksamlingen 1939. Φωτ. Μουσείου, β) Καρλσρουη, Badisches 

Landesmuseum Β 50. Φωτ. Μουσείου.
67. α-β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 26736. Φωτ. Μουσείου, γ) Μουσείο Stavanger «4308». 

Σχέδ. απόΑ Α  1941, 59 εικ. 2.
68. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 13752. Φωτ. Μουσείου, β) Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας 

Αγοράς Ρ 6504. Φωτ. American School of Classical Studies at Athens: Agora Excavations, γ) Κάπο
τε στο Παρίσι (εμπόριο αρχαιοτήτων). Σχέδ. από Ο.Μ. Baron von Stackeiberg, Die Gräber der Helle
nen, Berlin 1837, πίν. 24.

69. α) Μαραθώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο 2107. Φωτ. από ΛΑ 33 (1978), Χρονικά, πίν. 17β. β-δ) Αθή
να, Μουσείο Κεραμεικου 3989. Φωτ. DAI Athen (Neg. Nr. KERAMEIKOS 7224/lA, 7224/1C και 
6612).

70. α) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικου 4143. Φωτ. DAI Athen (Neg. Nr. KERAMEIKOS 7654/4). β) Αθή
να, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1875. Φωτ. Μουσείου, γ) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο 1783. Φωτ. Μουσείου.

71. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΒΣ 20. Φωτ. DAI Athen (Neg. Nr. ΑΤΗ. VARIA 1122). 
β) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικου 1125. Φωτ. DAI Athen (Neg. Nr. KERAMEIKOS 4427).

72. α) Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig Zü 344. Φωτ. Μουσείου, β) Αθήνα, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο 2025. Φωτ. Μουσείου.

73. α) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικου 3830. Φωτ. DAI Athen (Neg. Nr. KERAMEIKOS 7122). β) Βερο
λίνο, Staatliche Museen - Preussischer Kulturbesitz, Antikensammlung F 2248. Φωτ. Μουσείου.

74. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1781. Φωτ. Μουσείου, β) Bologna, Museo Cívico Archeo- 
logico G 116 (PU 355). Φωτ. Μουσείου.

75. Αρ. κατ. 14. Βλ. Πίν. 27. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
76. Αρ. κατ. 14. Βλ. Π ίν. 27. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη.
77. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10426. Φωτ. Μουσείου, β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 1393. Φωτ. Μουσείου (K.V. von Eickstedt).
78. α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1372. Φωτ. Μουσείου, β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 12487. Φωτ. Μουσείου.
79. α) Αρ. κατ. 23. Βλ. Π ίν. 34. Φωτ. Δ. Κουρκουμέλη. β) Οξφόρδη, Ashmolean Museum G 249 (V 262). 

Φωτ. Μουσείου.
80. α) Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 578. Φωτ. Μουσείου (K. Oehrlein). 

ß) Szczecin, Muzeum Narodowe (παλαιότερα στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας) 138521. Φωτ. 
Μουσείου Βαρσοβίας.
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81. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1492. Φωτ. Μουσείου.
82. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1492. Φωτ. Μουσείου.
83. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1389. Φωτ. Μουσείου.
84. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1387. Φωτ. Μουσείου.
85. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1387. Φωτ. Μουσείου.
86. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 21972. Φωτ. Μουσείου.
87. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 21972. Φωτ. Μουσείου.
88. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1398. Φωτ. Μουσείου.
89. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1398. Φωτ. Μουσείου.
90. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1368. Φωτ. Μουσείου.
91. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1368. Φωτ. Μουσείου.
92. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1381. Φωτ. Μουσείου.
93. α) Αρ. κατ. 1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12270. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 6. 

Bologna, Museo Cívico Archeologico G 302, Συλλογή Palagi 736. Σχέδ. A.-M. Monaco, γ) Αρ. κατ. 
8. Καρλσρουη, Badisches Landesmuseum Β 157. Σχέδ. D. Tonn.

94. α) Αρ. κατ. 9. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12472. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 11. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12266. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. γ) Αρ. κατ. 12. Αθήνα, Εθνι
κό Αρχαιολογικό Μουσείο 25656. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

95. α) Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 17. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12589. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. γ) Αρ. κατ. 20. Αθήνα, Εθνι
κό Αρχαιολογικό Μουσείο 1407. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

96. α) Αρ. κατ. 18. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10423. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 19. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27987. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. γ) Αρ. κατ. 22. Αθήνα, Εθνι
κό Αρχαιολογικό Μουσείο 1419. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

97. α) Αρ. κατ. 23. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1420. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 26. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1373. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

98. α) Αρ. κατ. 27. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1374. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 29. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27980. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

99. α) Αρ. κατ. 34. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10492. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα. β) Αρ. κατ. 35. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27883. Σχέδ. Θ. Κακαρούγκα.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Ειρήνη Μίαρη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1466.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12600.



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12683.



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1385.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ν έα Υόρκη, Μ είΓοροΙ^η Μιιβειιιη ο ΐ Ατί 06.1021.232.



ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ϋ

Κοπεγχάγη, ΝαίΐοΜίηιιίΒεεί 4708.



ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Μαηηΐιεϊηι, Κεϊδδ-Εη^εΐΐιοΐ'η-Μιΐδεεη Cg 142.



ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1383.



ΠΙΝΑΚΑΣ 9

α) Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 821. 
ß) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1393.



ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12881.



ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12264.



ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27984.



ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 28236.



ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Αρ. κατ. 1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12270.



ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Αρ. κατ. 2. Νέα Υόρκη, ΜείΓοροΙϊΐαπ Μιιβειππ οί Ατί 49.94.2.



ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Αρ. κατ. 3. Κάποτε στο Μουσείο του Rochdale, Συλλογή Bright.



ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Αρ. κατ. 4. Palermo, Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” N.I. 2088.



ΠΙΝΑΚΑΣ 18

Αρ. κατ. 5. Palermo, Fondazione Banco di Sicilia, Museo d’Arte e Archeologia “I. Mormino” 187.



ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Αρ. κατ. 6. Βοΐο^ηβ, Μιιβεο Ονΐοο Α τοΙιοο^ία) ϋ  302 (Συλλογή 736).



ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Αρ. κατ. 7. Ρεπ^Ή, Μι^εο Ατεΐιεοΐί^ΐεο ΝΕζϊοηαΙε 2734.



ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Αρ. κατ. 8. Καρλσρούη, Βαάΐβςΐ^ Παικ^ηιιίΒειπη Β 157.



ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Αρ. κατ. 9. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12472.



ΠΙΝΑΚΑΣ 23

α) Αρ. κατ. 10. Θήβα, Αρχαιολογικό Μουσείο 13560. β) Αρ. κατ. 15. Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς 
Ρ 27772. γ) Αρ. κατ. 19. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27987. δ) Αρ. κατ. 36. Θήβα, Αρχαιολογικό

Μουσείο Κ 343.



ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Αρ. κατ. 11. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12266.



ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Αρ. κατ. 12. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 25656.



ΠΙΝΑΚΑΣ 26

Αρ. κατ. 13. Κάποτε στο Βερολίνο, Staatliche Museen V.I. 3413,



ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406.



ΠΙΝΑΚΑΣ 28

Αρ. κατ. 16. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität S./10 1630a.b.



ΠΙΝΑΚΑΣ 29

Αρ. κατ. 17. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12589.



ΠΙΝΑΚΑΣ 30

Αρ. κατ. 18. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10423.



ΠΙΝΑΚΑΣ 31

Αρ. κατ. 20. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1407.



ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Αρ. κατ. 21. Τοπηο, Μι^εο <ϋ Αηίΐοΐιίίίϊ 5778.



ΠΙΝΑΚΑΣ 33

Αρ. κατ. 22. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1419.



ΠΙΝΑΚΑΣ 34

Αρ. κατ. 23. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1420.



ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Αρ. κατ. 24. Βε1ί38ΐ, ΙΙΝΐβΓ Μι^ειιηι 1334.



ΠΙΝΑΚΑΣ 36

α) Αρ. κατ. 25. Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 23. B' όψη.
ß) Αρ. κατ. 26. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1373. Β' όψη.



ΠΙΝΑΚΑΣ 37

Aq. xax. 25. Mainz, Antikensammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität 23.



ΠΙΝΑΚΑΣ 38

Αρ. χατ. 26. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1373.



ΠΙΝΑΚΑΣ 39

Αρ. κατ. 27. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1374.



ΠΙΝΑΚΑΣ 40

α) Αρ. κατ. 28. Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυμενοποΰλου 218. Β' όψη. 
β) Αρ. κατ. 33. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 29692.



ΠΙΝΑΚΑΣ 41

Αρ. κατ. 28. Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυμενοποΰλου 218.



ΠΙΝΑΚΑΣ 42

Αρ. χατ. 29. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27980.



ΠΙΝΑΚΑΣ 43

α) Αρ. κατ. 30. Οξφόρδη, Ashmolean Museum 1952.237. β) Αρ. κατ. 31. Marburg, Antiken- und Abgußsammlung 
des Archäologischen Seminars der Universität A 1647. γ) Αρ. κατ. 32. Marburg, Antiken- und Abgußsammlung

des Archäologischen Seminars der Universität A 1645.



ΠΙΝΑΚΑΣ 44

Αρ. κατ. 34. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10492.



ΠΙΝΑΚΑΣ 45

Αρ. κατ. 35. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27883.



ΠΙΝΑΚΑΣ 46

Αρ. κατ. 37. Οξφόρδη, ΑβδιποΙεΒη Μιιβειιηι 1936.612.



ΠΙΝΑΚΑΣ 47

γ. Αρ. κατ. 5.

ε. Αρ. κατ. 17.

δ. Αρ. κατ. 5.

στ. Αρ. κατ. 9.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Άργου: τρόποι απόδοσης του προσώπου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 48

α. Αρ. κατ. 26.

γ. Αρ. κατ. 20.

β. Αρ. κατ. 20.

δ. Αρ. κατ. 26.

ε. Αρ. κατ. 1. στ. Αρ. κατ. 11.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης του προσώπου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 49

β. Αρ. κατ. 26.α. Αρ. κατ. 27.

γ. Αρ. κατ. 17. δ. Αρ. κατ. 26.

ε. Αρ. κατ. 18. στ. Αρ. κατ. 12.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης του προσώπου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 50

α. Αρ. κατ. 14. β. Αρ. κατ. 27. γ. Αρ. κατ. 6.

δ. Αρ. κατ. 11. ε. Αρ. κατ. 6. στ. Αρ. κατ. 25.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης του στόματος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 51

α. Αρ. κατ. 26.

γ. Αρ. κατ. 20.

στ. Αρ. κατ. 30.

η. Αρ. κατ. 17.

β. Αρ. κατ. 4.

δ. Αρ. κατ. 18.

ζ. Αρ. κατ. 26.

ι. Αρ. κατ. 17.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης των άκρων χεριών.



ΠΙΝΑΚΑΣ 52

γ. Αρ. κατ. 2. δ. Αρ. κατ. 27.

ε. Αρ. κατ. 9. στ. Αρ. κατ. 2. ζ. Αρ. κατ. 26.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης των άκρων χεριών και ποδιών.



ΠΙΝΑΚΑΣ 53

α. Αρ. κατ. 4. β. Αρ. κατ. 12. γ. Αρ. κατ. 8.

δ. Αρ. κατ. 4. ε. Αρ. κατ. 17. στ. Αρ. κατ. 12.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης των ενδυμάτων.

··



ΠΙΝΑΚΑΣ 54

δ. Αρ. κατ. 20. ε. Αρ. κατ. 20.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης των ενδυμάτων.



ΠΙΝΑΚΑΣ 55

ε. Αρ. κατ. 9.

β. Αρ. κατ. 18.

Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του Ζ. του Αργού: τρόποι απόδοσης των ενδυμάτων και των φτερών.



ΠΙΝΑΚΑΣ 56

α. Αρ. κατ. 13. β. Αρ. κατ. 11.

γ. Αρ. κατ. 9. δ. Αρ. κατ. 1.

ε. Αρ. κατ. 1. στ. Αρ. κατ. 9.

Φυτικά κοσμήματα στα αγγεία του Ζ. του Αργού: ανθέμια και βλαστόσπειρες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 57

α. Αρ. κατ. 8. β. Αρ. κατ. 6.

γ. Αρ. κατ. 6. δ. Αρ. κατ. 12.

ε. Αρ. κατ. 7. στ. Αρ. κατ. 18.

Φυτικά κοσμήματα στα αγγεία του Ζ. του Αργού: ανθέμια και βλαστόσπειρες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 58

α. Αρ. κατ. 4. β. Αρ. κατ. 5.

γ. Αρ. κατ. 14. δ. Αρ. κατ. 14.

ε. Αρ. κατ. 37.

Φυτικά κοσμήματα στα αγγεία του Ζ. του Αργού: ανθέμια και βλαστόσπειρες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 59

α. Αρ. κατ. 13. β. Αρ. κατ. 22.

γ. Αρ. κατ. 18. δ. Αρ. κατ. 24.

Φυτικά και γραμμικά κοσμήματα στα αγγεία του Ζ. του Αργού.



ΠΙΝΑΚΑΣ 60

α) Αρ. κατ. 1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12270.
β) Αρ. κατ. 20. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1407.



ΠΙΝΑΚΑΣ 61

α) Αρ. κατ. 6. Bologna, Museo Civico Archeologico G 302 (Συλλογή Palagi 736).
β) Αρ. κατ. 9. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12472.



ΠΙΝΑΚΑΣ 62

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1625. β) Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1973.6-4.1.



ΠΙΝΑΚΑΣ 63

α) Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο 6661. β) Βερολίνο, Staatliche Museen F 2214.



ΠΙΝΑΚΑΣ 64

Συλλογή Νικολάου και Ιωάννας Λεμπέση αρ. 17.



ΠΙΝΑΚΑΣ 65

α) Βαρσοβία, Muzeum Narodowe 198057. β) Βαρσοβία, Muzeum Narodowe 198058.



ΠΙΝΑΚΑΣ 66

α) Κοπεγχάγη, ΝΗάοηΗΐιτιιιεεεΐ 1939. β) Καρλσροΰη, ΒΒάίβεΙιεε Landesmuseum Β 50.



ΠΙΝΑΚΑΣ 67

α-β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 26736. γ) Μουσείο Stavanger «4308».



ΠΙΝΑΚΑ! 68

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 13752. β) Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Ρ 6504. 
γ) Κάποτε στο Παρίσι (εμπόριο αρχαιοτήτων).



ΠΙΝΑΚΑΣ 69

α) Μαραθώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο 2107. β-δ) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικού 3989.



ΠΙΝΑΚΑΣ 70

α) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικού 4143. β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1875.
γ) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1783.



ΠΙΝΑΚΑΣ 71

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΒΣ 20. β) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικοΰ 1125.



ΠΙΝΑΚΑΣ 72

α) Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig Zü 344. ß) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2025.



ΠΙΝΑΚΑΣ 73

α) Αθήνα, Μουσείο Κεραμεικού 3830. β) Βερολίνο, Staatliche Museen F 2248.



ΠΙΝΑΚΑΣ 74

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1781. β) Bologna, Museo Cívico Archeologico G 116 (PU 355).



ΠΙΝΑΚΑΣ 75

Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406.



ΠΙΝΑΚΑΣ 76

Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406.



ΠΙΝΑΚΑΣ 77

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10426. β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1393.



ΠΙΝΑΚΑΣ 78

α) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1372. β) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12487.



ΠΙΝΑΚΑΣ 79

α) Αρ. κατ. 23. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1420. β) Οξφόρδη, Ashmolean Museum G 249 (V 262).



ΠΙΝΑΚΑΣ 80

a) Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität L 578. ß) Szczecin, Muzeum Narodowe 138521.



ΠΙΝΑΚΑΣ 81

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1492.



ΠΙΝΑΚΑΣ 82

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1492.



ΠΙΝΑΚΑΣ 83

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1389.



ΠΙΝΑΚΑΣ 84

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1387.



ΠΙΝΑΚΑΣ 85

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1387.



ΠΙΝΑΚΑΣ 86

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 21972.



ΠΙΝΑΚΑΣ 87

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 21972.



ΠΙΝΑΚΑΣ 88

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1398.



ΠΙΝΑΚΑΣ 89

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1398.



ΠΙΝΑΚΑΣ 90

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1368.



ΠΙΝΑΚΑΣ 91

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1368.



ΠΙΝΑΚΑΣ 92

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1381.



ΠΙΝΑΚΑΣ 93

Ο 5cm

α) Αρ. κατ. 1. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12270. β) Αρ. κατ. 6. Bologna, Museo Cívico Archeologico
G 302. γ) Αρ. κατ. 8. Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum Β 157.



ΠΙΝΑΚΑΣ 94

Ο 5cm

α) Αρ. κατ. 9. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12472. β) Αρ. κατ. 11. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 12266. γ) Αρ. κατ. 12. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 25656.



ΠΙΝΑΚΑΣ 95

5cm

α) Αρ. κατ. 14. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1406. β) Αρ. κατ. 17. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 12589. γ) Αρ. κατ. 20. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1407.



ΠΙΝΑΚΑΣ 96

I

α) Αρ. κατ. 18. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10423. β) Αρ. κατ. 19. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 27987. γ) Αρ. κατ. 22. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1419.



ΠΙΝΑΚΑΣ 97

α) Αρ. κατ. 23. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1420. β) Αρ. κατ. 26. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 1373.



ΠΙΝΑΚΑΣ 98

α) Αρ. κατ. 27. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1374. β) Αρ. κατ. 29. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 27980.



ΠΙΝΑΚΑΣ 99

α) Αρ. κατ. 34. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 10492. β) Αρ. κατ. 35. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο 27883.
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