
 

1. FLORENCE Museo Archeologico 4209, Αρχαϊκή Περίοδος, 6ος αι. π.Χ. (570-565 π.Χ. περίπου), 

Κρατήρας. 

 

Σμιμα από τθ λαβι του περίφθμου αγγείου François. Μελανόμορφοσ ελικωτόσ 

κρατιρασ από τθν Εροφτρια, υπογεγραμμζνοσ από τον αγγειογράφο Κλειτία (Κλιτία)και 

τον αγγειοπλάςτθ Εργότιμοσ ("ΚΛΛΣΛΑ ΜΕ ΕΓΡΑΨΕΝ, ΕΡΓΟΣΛΜΟ Μ ΕΠΟΛΘΕΝ"). Υψοσ 

66 εκ. To αγγείο είναι γνωςτό ωσ αγγείο Francois, από τον Al. François που το 

ανακάλυψε το 1884 κοντά ςτο Chiusi τθσ Ετρουρίασ. Κοςμείται ςχεδόν εξ ολοκλιρου 

από μυκολογικζσ παραςτάςεισ. Απεικονίηεται ο Αίασ που κουβαλάει ςτισ πλάτεσ του το 

ςϊμα του νεκροφ Αχιλλζα μακριά από το πεδίο τθσ μάχθσ. Σο ςϊμα του νεκροφ 

Αχιλλζα είναι βαρφ και άκαμπτο. Σα μαλλιά του κρζμονται προσ τα κάτω με μακάβριο 

τρόπο. Σα μάτια είναι νεκρά. ε αντίκεςθ, ο Αίασ κινείται διαφορετικά και ςτζκεται με 

δφναμθ ςτουσ μθροφσ του, παλεφοντασ να ςθκϊςει το φορτίο του ςϊματοσ του νεκροφ 

του φίλου. Σα μάτια του που αποδίδονται με ηωντάνια εκδθλϊνουν τθν ζντονθ 

προςπάκεια του ιρωα. 

 

 

 



 

2. WÜRZBURG Universität, Martin von Wagner Museum L 160, Αρχαϊκι περίοδοσ, 6οσ αι. π.Χ. (540 π.Χ. 

περίπου), Κρατιρασ.. 

 

Μελανόμορφορσ κιονωτόσ κρατιρασ, χαλκιδικοφ τφπου, πικανϊσ από εργαςτιριο τθσ 
χαλκιδικισ αποικίασ ςτο Ριγιο τθσ Καλαβρίασ. Βρζκθκε ςτο Βοφλτςι τθσ Ετρουρίασ και 

αποδίδεται ςτον "Ηωγράφο των επιγραφϊν" όπωσ ονομάςτθκε από τθ ςυνικειά του να 
χαράηει τα ονόματα των προςϊπων ςτα αγγεία. Σα αγγεία ονομάηονται χαλκιδικά από 
τισ επιγραφζσ ςε χαλκιδικό αλφάβθτο που ςυχνά τα διακοςμοφν.Απεικονίηονται δφο 
τρωικά ηευγάρια. Σα ονόματα των προςϊπων αναγράφονται. το κζντρο ο Ζκτορασ 

αποχαιρετά τθν Ανδρομάχθ. Αριςτερά παρίςτανται θ Ελζνθ και ο Πάρθσ (με ενδυμαςία 
τοξότθ) και δεξιά ο Κεβριόνθσ, ο ετεροκαλισ αδερφόσ του Ζκτορα. Εδϊ ο Κεβριόνθσ 
αναπαρίςταται ςφμφωνα με τθν παράδοςθ που υιοκετεί θ Λλιάδα, ωσ ο τελευταίοσ 

θνίοχοσ του Ζκτορα, κακϊσ κρατά τα άλογα για τον Ζκτορα και τον Πάρθ. Θ 
ςυγκεκριμζνθ αγγειογραφία αποτελεί και πθγι πλθροφοριϊν για τον οπλιςμό και τον 

τρόπο ίππευςθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ αντίκεςθ των δφο ηευγαριϊν: ο γενναίοσ 
Ζκτορασ με τθν πιςτι Ανδρομάχθ αντιπαραβάλλεται με τον Πάρθ, τον οποίο 

αποςτρζφεται θ άπιςτθ Ελζνθ. 

 

 

 

 

 



 

3.  Μουςείο MUNICH Staatliche Antikensammlungen Inv. 2307, NI 8730, Περίοδοσ Αρχαϊκι (φςτερθ), 

6οσ αι. π.Χ. (510 π.Χ. περίπου), Ευκυμίδθσ, Αμφορζασ  

 

Αττικόσ ερυκρόμορφοσ αμφορζασ, υπογεγραμμζνοσ από τον Ευκυμίδθ, ζναν από τουσ 
Πρωτοπόρουσ του ερυκρόμορφου ρυκμοφ. Βρζκθκε ςτο Βοφλτςι τθσ Ετρουρίασ. 
Αναγράφονται τα ονόματα των προςϊπων. Ο Ζκτορασ, ςτο μζςο τθσ ςφνκεςθσ 

ανάμεςα ςτουσ γονείσ του, φορά τθν πανοπλία του. Θ Εκάβθ κρατάει το κράνοσ και το 
δόρυ του. Ο Πρίαμοσ που απεικονίηεται ωσ θλικιωμζνοσ δίνει τισ τελευταίεσ 

παραινζςεισ ςτο γιο του. Εντφπωςθ προκαλεί θ ρεαλιςτικι απόδοςθ τθσ γεροντικισ 
κεφαλισ του Πρίαμου και θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτισ μορφζσ του φαλακροφ γζρου 

Πριάμου και του νεαροφ αγζνειου Ζκτορα. Εντυπωςιακι από άποψθ τεχνικισ είναι και 
θ ςτάςθ του όρκιου Ζκτορα, που ςτθρίηεται ςτο αριςτερό του ςκζλοσ, ενϊ το δεξιό 
λυγίηει ελαφρά ςτο γόνατο, με αποτζλεςμα το βάροσ του ςϊματοσ να κατανζμεται 

ανόμοια και θ κίνθςθ να φαίνεται πιο φυςικι. Πρόκειται για μοτίβο ςτιριξθσ (ςτάςιµο 
και άνετο ςκζλοσ) που ςυνδζεται με τθ ςθμαντικότερθ αλλαγι ςτθν αρχαία ελλθνικι 

τζχνθ: το πζραςμα από τον αρχαϊκό ςτον κλαςικό ρυκμό. Σο πζραςμα αυτό 
πιςτοποιείται όχι μόνο από τθν υιοκζτθςθ τθσ φυςικότθτασ τθσ μορφισ αλλά και από 
τθν τεχνικι τθσ βράχυνςθσ. φμφωνα με τον E. H. Gombrich, «ιταν ςυνταρακτικι για 
τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ θ ςτιγμι λίγο πριν από το 500 π.Χ. που ο καλλιτζχνθσ τόλμθςε 

για πρϊτθ φορά να ςχεδιάςει ζνα πόδι όπωσ φαίνεται από μπροςτά», μια ανακάλυψθ 
που υιοκετείται με αυτοπεποίκθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο αγγείο. «Σο δεξί πόδι είναι 



ακόμα ςχεδιαςμζνο με τον παλαιό "ςίγουρο" τρόπο, το αριςτερό όμωσ ςχεδιάςτθκε με 
βράχυνςθ -τα δάχτυλα είναι ςαν μια ςειρά πζντε μικρϊν κφκλων (...) αυτό πραγματικά 
ςιμαινει πωσ θ παλαιότερθ τζχνθ είχε οριςτικά ςβιςει. ιμαινε πωσ ο καλλιτζχνθσ δεν 
είχε από δω και μπροσ για ςτόχο να περιλάβει ςτθν εικόνα τα πάντα με τθ ςαφζςτερα 
ορατι μορφι τουσ, αλλά πωσ λογάριαηε από ποια γωνία ζβλεπε ζνα αντικείμενο. Και 

ζδειξε -δίπλα κιόλασ ςτο πόδι- τι εννοοφςε. χεδίαςε τθν αςπίδα του νζου, όχι όπωσ κα 
τθ βλζπαμε με τθ φανταςία μασ, δθλαδι ςτρογγυλι, αλλά ιδωμζνθ από το πλάι και 

ακουμπιςμζνθ ςτον τοίχο». τθν πίςω όψθ παράςταςθ κομμοφ. 

 

 

 

 

4. MALIBU The J. Paul Getty Museum , Αρχαϊκι (φςτερθ) , 6οσ αι. π.Χ. (510 π.Χ. περίπου), Αμφορζασ. 

 

Αττικόσ μελανόμορφοσ αμφορζασ με λαιμό με τθν γνωςτι παράςταςθ των δφο θρϊων, 
του Αχιλλζα και του Αίαντα, να παίηουν ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι με πεςςοφσ ςτο 

περικϊριο των πολεμικϊν επιχειριςεων. Εδϊ απεικονίηεται επίςθσ ανάμεςά τουσ θ 
κεά Ακθνά. Σο ςυγκεκριμζνο αγγείο αποδίδεται ςτθν "Ομάδα τθσ Μθδείασ" ι ςε 

αγγειογράφο ςυγγενοφσ τεχνοτορπίασ. Θ πιο γνωςτι απεικόνιςθ τθσ ςκθνισ αυτισ 
είναι ο αμφορζασ του Εξθκία (Vatican). 



 

 

 

 

 

5. "Ο κρίαμβοσ του αχιλλζα" 

 

Είναι μια μεγαλειϊδθσ παράςταςθ (ελαιοφραφία) ηωγραφιςμζνθ πάνω ςε μουςαμά 
από τον Αυςτριακό καλλιτζχνθ Franz Matsch το 1892. Καλφπτει όλο τον τοίχο ςτο τζλοσ 

τθσ ςκάλασ και φαίνεται καλφτερα από τθ μεγάλθ mδερζνια πόρτα που βγάηει ςτο 
περιςτφλιο και ςτουσ κιπουσ του Αχιλλείου. Κατά τθν Λλιάδα, που κεντρικό τθσ κζμα 

ζχει τθν οργι του Αχιλλζα εναντίον του Αγαμζμνονα διότι του ζκλεψε τθν Βρυςθίδα οι 
Αχαιοί ςυνάντθςαν πολλά προβλιματα όταν ο γενναιότεροσ από τουσ βαςιλείσ 
αποφάςιςε να απόςχει από τισ μάχεσ. Γι'αυτόν το λόγο ο επιςτικιοσ φίλοσ του 

Πάτροκλοσ του ηιτθςε τθν πανοπλία και το άρμα του για να εκφοβίςει μ'αυτιν τουσ 
Σρϊεσ που νικοφςαν τότε τουσ Ζλλθνεσ. Ο Αχιλλζασ δεν αρνικθκε αλλά του ζκεςε τον 

όρο να κυνθγιςει μόνον τουσ εχκροφσ μζχρι τα πλοία. Ο Πάτροκλοσ όμωσ 
ενκουςιαςμζνοσ από τα αποτελζςματα παραςφρκθκε ςε μάχθ όπου τον ςκότωςε ο 

'Εκτορασ ο αρχιςτράτθγοσ των Σ ρϊων, γιόσ του Πριάμου, του πιρε τθν πανοπλία και 
ςκότωςε τον αμαξθλάτθ του Εφμορφο. 'Ομωσ τα άλογα του γφριςαν πίςω μόνα τουσ. 

Σότε ο Διομιδθσ ζπειςε τον Αχιλλζα να ξαναβγεί ςτθ μάχθ. Θ μθτζρα του θ Κζτιδα 



παριγγειλε άλλθ πανοπλία ςτον 'Θφαιςτο και με αυτι ο Αχιλλζασ ζςπειρε τον τρόμο 
ςτουσ Σ ρϊεσ που κλείςτθκαν μζςα ςτα τείχθ τουσ. Ο 'Εκτορασ όμωσ ζπρεπε να μείνει 

και να πολεμίςει για τθν ηωι του. Αυτόν άλλωςτε ικελε ο Αχιλλζασ. τθ μονομαχία που 
ακολοφκθςε ο Αχιλλζασ τον ςκότωςε παίρνοντασ εκδίκθςθ για το κάνατο του φίλου 

του και εν ςυνεχεία τον ζδεςε κάτω από το άρμα του, ςζρνοντάσ τον τρεισ φορεσ γφρω 
από τα τείχθ τθσ Σροίασ. Κακϊσ κριαμβεφει κρατά το ακόντιο, τθν Λωνικι του αςπίδα 

κακϊσ και τθν περικεφαλαία του, που ξαναπιρε από τον 'Εκτορα. Ο γενναίοσ 
αμαξθλάτθσ Εφμθλοσ παραςφρει τα ακάνατα άλογα του Αχιλλζα Ξάνκο (ςφμφωνα με 
τον 'Ομθρο του είχε δϊςει θ .Θρα ανκρϊπινθ φωνι) και Βαλίο ςε μια ξζφρενθ κοφρςα 

μπροςτά ςτισ καιζσ πφλεσ τθσ Σροίασ. Πίςω τουσ ακολουκοφν οι πολεμιςτζσ του 
Μυρμιδόνεσ με προεξζχοντα τον αρχθγό τουσ Μενζςκιο.Σο επικό αυτό ζργο αποτελεί 
το επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ ςτο Ανάκτορο, τόςο για τθν αξία του, όςο και για τθν 
φθμολογία, που το ακολουκεί. φμφωνα με αυτι, ο ηωγράφοσ αυτοκτόνθςε, γιατί δεν 

πζτυχε να δϊςει κίνθςθ ςτον τροχό του άρματοσ του Αχιλλζα, που παραμζνει 
ςτάςιμοσ. 

 

Θ παράςταςθ κατά τθν γνϊμθ μασ δείχνει από μόνθ τθσ, πόςο ζχει μελετιςει τον 
'Ομθρο ο καλλιτζχνθσ προςκζτοντασ ςτθν ηωγραφικι του τζχνθ τισ γνϊςεισ, που ο ίδιοσ 

είχε αποκομίςει, Ο ςτάςιμοσ τροχόσ ςτο άρμα του Αχιλλζα δείχνει ότι ο πίνακασ ζχει 
ηωγραφιςτεί με βάςθ τισ Ρωμαϊκζσ αρματοδρομίεσ. υνεπϊσ, αν και οπτικϊσ φαίνεται 

λάκοσ, εν τοφτοισ ιταν ο μόνοσ τρόποσ ϊςτε να απεικονιςτεί θ χρονολογικι 
τοποκζτθςθ του περιςτατικοφ , όπωσ το περιγράφει ο αιϊνιοσ ποιθτισ, Σο άφκαρτο 
ςϊμα του 'Εκτορα το οποίο ζχει μείνει ανζπαφο παρ' όλο που ςζρνεται κάτω από το 
άρμα του Αχιλλζα ζχει κι αυτό τθν εξιγθςι του. φμφωνα με τθν Λλιάδα, τον νεκρό 

'Εκτορα τρφπθςαν με τα ακόντιά τουσ ωσ είκιςτο όλοι οι Αχαιοί πολεμιςτζσ. 'Ομωσ ο 
κεόσ Απόλλωνασ που προςτάτευε τουσ Σρϊεσ τον λυπικθκε και κρατοφςε το ςϊμα του 
ανζπαφο μζχρι τθν ταφι του, Σο ςϊμα του Αχιλλζα δεν παρουςιάηεται μυϊδεσ και το 

πρόςωπό του είναι αγγελικό αν και ο ιρωασ παίρνει εκδίκθςθ για τον κάνατο του 
φίλου του, ςτθν ςορό του οποίου ζχει εναποκζςει τα πλοφςια ξανκιά μαλλιά του που 
ζχει κόψει, Επικυμία τθσ Ελιςάβετ ιταν να τονιςτεί θ αγγελικι. ςχεδόν κοριτςίςτικθ 

ομορφιά του τρομεροφ αυτοφ πολεμιςτι, ζτςι όπωσ αυτι τον αγαποφςε. Αυτι θ 
αντίκεςθ είναι όλο το μεγαλείο του πίνακα, όπωσ και θ οφκαλμαπάτθ που ςυμβαίνει 

με το πρϊτο λευκό άλογο, το οποίο ακολουκεί το άρμα, Ο καλλιτζχνθσ ζχει ηωγραφίςει 
τθν ςκιά ςτο λαιμό του κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε το κεφάλι του αλόγου να φαίνεται ότι 
γυρίηει κακϊσ μετακινείται ο επιςκζπτθσ. Σζλοσ ιδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει ςτον 

αγκυλωτό ςταυρό. ο οποίοσ κάνει τθν εμφάνιςι του ςτισ καιζσ(Δαρδάνειεσ πφλεσ) τθσ 
Σροίασ. Αρχαίο ιερογλυφικό ςφμβολο που βρζκθκε ςτο Νεπάλ, ζγινε αργότερα 

ςφμβολο του Ρα (κεοφ του 'Θλιου) ςτθν Μεςοποταμία. Αφοφ διαδόκθκε από τουσ 
Φοίνικεσ, απετζλεςε το ζμβλθμα ςτο 'Θλιο (Σροία). Σελευταία του εμφάνιςθ γίνεται 

ςτθν Ναηιςτικι ςθμαία, όταν ο Αδόλφοσ Χίτλερ το περιζκλειςε λοξό ςε κόκκινο κφκλο 
για να ςυμβολίηει τθν δφναμθ του Γ’ Ράιχ. 

 



 

 

 

 



 



6. ¨Θ Ανδρομάχθ κρθνεί τον ϋΕκτορα. Σου Ηακ Λουί Νταβίντ. Μουςείο Λοφβρου¨ 

 

 

 

 

 

 

7. ¨Ο Ζκτορασ αποχαιρετά τον γιό του και τθν Ανδρομάχθ¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. AGRIGENTO Museo Archeologico Regionale, Περίοδοσ Αρχαϊκι (φςτερθ), 5οσ αι. π.Χ. (500 π.Χ. 

περίπου), Ομάδα Pezzino, Κρατιρασ 

 

Ερυκρόμορφοσ ερυκρόμορφοσ καλυκωτόσ κρατιρασ τθσ "ομάδασ Pezzino". Βρζκθκε 
ςτθ ικελία (Agrigento). φμφωνα με πικανι ερμθνεία Αχαιοί πολεμιςτζσ (Αχιλλζασ, 
Μενζλαοσ, Αίαντασ Σελαμϊνιοσ) ςθκϊνουν τον νεκρό Πάτροκλο, αφοφ πλζον ζχει 

εμφανιςτεί ο Αχιλλζασ κραυγάηοντασ ςτουσ Σρϊεσ. Ο Πάτροκλοσ είναι καλυμμζνοσ με 
πλοφςιο πλουμιςτό φφαςμα, ενϊ θ ψυχι του πετάει ελεφκερθ τριγφρω ςαν πάνοπλοσ 

πολεμιςτισ  

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  Μουςείο PARIS Musée du Louvre G 115, Αρχαϊκι (φςτερθ) - Κλαςικι (πρϊιμθ), 5οσ αι. π.Χ. (485 π.Χ. 

περίπου), Δοφρισ, Κφλικα 

 

Αττικι ερυκρόμορφθ κφλικα. Τπογράφεται από τον Δοφρι ωσ αγγειογράφο και τον 
Καλλιάδθ ωσ αγγειοπλάςτθ. Βρζκθκε ςτθν αρχαία Κάπουα (Capua) τθσ περιοχισ τθσ 

Καμπανίασ. Ο Μενζλαοσ καταδιϊκει με γυμνό ξίφοσ τον Πάρθ-Αλζξανδρο, που φεφγει 
κοιτάηοντασ προσ τα πίςω. Οι δφο κεζσ προςτάτιςςεσ των Σρϊων, θ Άρτεμθ δεξιά και θ 

Αφροδίτθ αριςτερά, τον παραςτζκουν. Θ παρουςία τθσ Άρτεμθσ ςτθ ςκθνι αυτι δεν 
μαρτυρείται ςτο ζποσ, ενϊ βεβαιωμζνθ είναι θ παρουςία τθσ Αφροδίτθσ, τθσ μόνθσ 

που το όνομα δεν αναγράφεται ςτο αγγείο. τθν άλλθ πλευρά παράςταςθ τθσ 
μονομαχίασ Αίαντα και Ζκτορα. κόπιμα φαίνεται ςυνδυάςτθκαν ςτο αγγείο αυτζσ οι 

δφο μονομαχίεσ. το εςωτερικό τθσ κφλικασ (μετάλλιο) θ Θϊσ ςθκϊνει τον νεκρό 
Αγαμζμνονα. 

 

 

 

 

 



 

10. Μουςείο PARIS Musée du Louvre G 146, Κλαςικι (πρϊιμθ), 5οσ αι. π.Χ. (480-470 π.Χ. περίπου), 

Μάκρων, κφφοσ 

 

Αττικόσ ερυκρόμορφοσ ςκφφοσ με τθν υπογραφι του Λζρωνα ωσ αγγειοπλάςτθ. 
Αποδίδεται ςτον αγγειογράφο Μάκρωνα. Παράςταςθ τθσ πρεςβείασ που ζςτειλε ο 

Αγαμζμνονασ ςτον Αχιλλζα για να τον εξευμενίςει. Ο Αχιλλζασ ςτο κζντρο, 
κλιμμζνοσ (αν και δεν είναι καλυμμζνοσ όπωσ ςυνικωσ απεικονίηεται). Αριςτερά ο 
Αίαντασ ςτθρίηεται όρκιοσ, ενϊ ο Οδυςςζασ βρίςκεται ακριβϊσ απζναντι από τον 

Αχιλλζα, προςπακϊντασ να μεταπείςει τον Αχιλλζα. Σο ξίφοσ του Αχιλλζα βρίςκεται 
κρεμαςμζνο ςτον τοίχο ανάμεςά τουσ. Σθν ςκθνι κλείνει δεξιά θ φιγοφρα του 

Φοίνικα. Εδϊ θ αναπαράςταςθ είναι πιςτι ςτο ομθρικό κείμενο, ςε άλλεσ όμωσ 
αγγειογραφίασ υπάρχουν αποκλίςεισ κακϊσ ςυχνά ςτθ κζςθ του Αίαντα 

απεικονίηεται κάποιοσ άλλοσ ιρωασ. τθν κφρια όψθ παράςταςθ τθσ αιτίασ τθσ 
οργισ του Αχιλλζα: ο Αγαμζμνονασ απομακρφνει τθ Βριςθίδα από τθ ςκθνι του 

Αχιλλζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11. Κλαςικι (πρϊιμθ), 5οσ αι. π.Χ. (480 π.Χ. περίπου), Κφλικα 

 

Αττικι ερυκρόμορφθ κφλικα με παράςταςθ τθσ μονομαχίασ Αχιλλζα και Ζκτορα. Ο 
Αχιλλζασ ζχει τραυματίςει τον Ζκτορα και του επιτίκεται με προτεταμζνο το ξίφοσ. 

Από τθ μεριά του Αχιλλζα θ Ακθνά, από τθ μεριά του Ζκτορα ο Απόλλωνασ, 
παρακολουκοφν τον αγϊνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Μουςείο LONDON The British Museum, Κλαςικι (πρϊιμθ), 5οσ αι. π.Χ. (480 π.Χ.-460 π.Χ.), 

Ηωγράφοσ τθσ Οινοχόθσ του Yale, τάμνοσ 

 

Αττικι ερυκρόμορφθ ςτάμνοσ. Βρζκθκε ςτθν Κάπουα τθσ Λταλίασ. Αποδίδεται ςτον 
Ηωγράφο τθσ οινοχόθσ του Yale. τθν κφρια όψθ απεικονίηεται ο Ορζςτθσ να ςκοτϊνει τθν 
Κλυταιμιςτρα ι, ςφμφωνα με άλλθ εκδοχι, ο Κθςζασ και θ Αίκρα. Ζνασ νεαρόσ άντρασ με 

μακριά μαλλιά (φορά φαρδφ δίχτυ από το οποίο ξεπροβάλλουν βόςτριχεσ) και μανδφα που 
κρζμεται από το αριςτερό του χζρι, κρατά ξίφοσ ςτο δεξί και ετοιμάηεται να ςκοτϊςει τθ 

γυναικεία μορφι -Κλυταιμιςτρα- αρπάηοντάσ τθν από τα μαλλιά. Θ γυναίκα τρζχει να 
ξεφφγει κοιτάηοντασ προσ τα πίςω με το αριςτερό τθσ χζρι ςθκωμζνο ςε κζςθ ικεςίασ ι 

λόγω απόγνωςθσ, ενϊ με το δεξί τθσ χζρι ςθκϊνει τθν άκρθ του χιτϊνα τθσ. Φοράει μακρφ 
διακοςμθμζνο χιτϊνα με μανίκια, μανδφα και δίχτυ ςτα μαλλιά. τα αριςτερά, μια άλλθ 

αντρικι μορφι, πικανϊσ ο Αίγιςκοσ, που φζρει γενειάδα και κρατά ςκιπτρο ςτο αριςτερό 
του χζρι, κινείται ςθκϊνοντασ το δεξί του χζρι με ζκπλθξθ. τα δεξιά, θ γυναικεία μορφι, 

πικανϊσ θ Θλζκτρα, φορά μακρφ χιτϊνα με μανίκια και ιμάτιο, κινείται και αυτι 
ςθκϊνοντασ το δεξί τθσ χζρι με ζκπλθξθ. Θ ερμθνεία όςον αφορά τουσ 

Ορζςτθ/Κλυταιμιςτρα προζρχεται από το BM Cat. Vases (Smith, 1898), ενϊ για τουσ 
Κθςζα/Αίκρα, προζρχεται τον Beazley. τθ Β' όψθ: ςκθνι κυςίασ. τθ βάςθ του αγγείου 

διακρίνονται χαραγμζνοι οι χαρακτιρεσ "ΑΟ". 

 

 



 

 

 

13. Μουςείο MADRID Museo Arquelógico Nacional, Κλαςικι, 5οσ αι. π.Χ. (470 π.Χ. περίπου), 

Ηωγράφοσ του Χοίρου, Τδρία 

 

Αττικι ερυκρόμορφθ υδρία, από τον "Ηωγράφο του Χοίρου". Παράςταςθ τθσ 
αρπαγισ τθσ Κζτιδασ από τον Πθλζα. Οι Νθρθίδεσ ςε χαρακτθριςτικι ςτάςθ 

απελπιςίασ τρζχουν να ξεφφγουν. 

 

 

 

 

 

 



 

14. Μουςείο PARIS Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles, Κλαςικι, 5οσ αι. π.Χ. (450-400 

π.Χ. περίπου), Ηωγράφοσ τθσ Ερζτριασ, Κάνκαροσ 

 

Λεπτομζρεια από αττικό ερυκρόμορφο κάνκαρο που βρζκθκε ςτο Βοφλτςι (Vulci) 
τθσ Ετρουρίασ και αποδίδεται ςτον Ηωγράφο τθσ Ερζτριασ. Ο Αχιλλζασ αναχωρεί για 
τθν Σροία, ενϊ θ Νθρθίδα Κυμοκόθ τον αποχαιρετά, με μια φιάλθ και μια οινοχόθ 

ςτα χζρια. Σα ονόματα των προςϊπων αναγράφονται. 

 

 

 

 

 

 



 

15. Μουςείο NEW YORK Metropolitan Museum of Art, Κλαςικι, 5οσ αι. π.Χ. (430 π.Χ. περίπου), 

Λικυκοσ 

 

Αττικι ερυκρόμορφθ λικυκοσ. Παράςταςθ του Φιλοκτιτθ ςτθν απομόνωςι του 
ςτθ Λιμνο. «ε ζνα αφιλόξενο, ερθμικό τοπίο τθσ Λιμνου, όπου μονάχα ζνα δζντρο 

απλϊνει τα γυμνά κλαριά του, κάκεται ο Φιλοκτιτθσ μελαγχολικόσ ςε βράχο, 
βυκιςμζνοσ ςτισ ςκζψεισ του. Με το αριςτερό χζρι αναςθκϊνει το πλθγωμζνο του 
πόδι για να διορκϊςει τον λυμζνο επίδεςμο που το περιτυλίγει. Πάνω ςτο βράχο 

παρατθμζνα το τόξο με τθ φαρζτρα του Θρακλι. Θ απεικόνιςθ του Φιλοκτιτθ, 
μόλισ από τα κλαςικά χρόνια και μετά αρχίηει να γίνεται δθμοφιλισ» (Κακριδισ, ς. 
132). Ο ηωγράφοσ, που ακόμθ δεν γνωρίηουμε ποιοσ είναι, ζχει δθμιουργιςει μια 
εξαιρετικά εκφραςτικι ςφνκεςθ ςε αυτό το αγγείο. Αφορά τον Φιλοκτιτθ, ζναν 

Ζλλθνα ιρωα που κλθρονόμθςε τα βζλθ του Θρακλι, και για το λόγο αυτό ζχουν 
τζτοια προεξζχουςα κζςθ εδϊ. τθν ιςτορία του Σρωικοφ Πολζμου, τα βζλθ αυτά 

ιταν αναγκαία για τθν κατάκτθςθ τθσ πόλθσ. τον δρόμο από τθν Ελλάδα, δάγκωςε 
τον Φιλοκτιτθ ζνα φίδι, που προκάλεςε μια τόςο επϊδυνθ και δφςοςμθ πλθγι που 
οι υπόλοιποι τον παράτθςαν ςτο νθςί τθσ Λιμνου. Ο Φιλοκτιτθσ, αποκαρδιωμζνοσ, 
κάκεται κάτω από ζνα άκαρπο δζντρο και κρατά το δεμζνο πόδι του — μια εικόνα 

παντελοφσ απελπιςίασ. το τζλοσ, κα ςωκεί και κα κεραπευτεί. 

 



 

 

 

 

 

 

16. Μουςείο LONDON British Museum GR, Κλαςικι (φςτερθ), 4οσ αι. π.Χ. (400-350 π.Χ.), Κρατιρασ 

 

Ετρουςκικόσ ερυκρόμορφοσ καλυκωτόσ κρατιρασ με παράςταςθ τθσ αυτοκτονίασ 
του Αίαντα. 

 

 

 

 

 



 

17. Μουςείο LONDON British Museum, Κλαςικι (φςτερθ), 4οσ αι. π.Χ. (375-350 π.Χ. 

περίπου),Ηωγράφοσ τθσ Λλίου Πζρςεωσ, Κρατιρασ 

 

Απουλικόσ ερυκρόμορφοσ κρατιρασ με ελικωτζσ λαβζσ. Βρζκθκε ςτθν περιοχι 
Βαςιλακάτα τθσ Λταλίασ και αποδίδεται ςε ηωγράφο ςυγγενοφσ τεχνοτροπίασ με τον 

Ηωγράφο τθσ Λλίου Πζρςεωσ. το κζντρο ο βωμόσ τθσ κυςίασ. Δίπλα ςτζκεται θ 
Λφιγζνεια. Ο κφτθσ (που ταυτίηεται εδϊ με τον Αγαμζμνονα όπωσ υποδεικνφει το 

ςκιπτρο που κρατάει ι τον Κάλχα) υψϊνει το μαχαίρι. Ιδθ πίςω από τθν Λφιγζνεια 
διακρίνεται το ελάφι που κα πάρει τθ κζςθ τθσ. Ο Απόλλωνασ και θ Άρτεμθ 

παρακολουκοφν τθ ςκθνι από ψθλά.  

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Μουςείο PARIS Musée du Louvre, Κλαςικι (φςτερθ), 4οσ αι. π.Χ. (360-350 π.Χ. περίπου), 

Ηωγράφοσ του Athens 1714, Κρατιρασ 

 

Απουλικόσ ερυκρόμορφοσ ελικωτόσ κρατιρασ. Βρζκθκε ςτθν επαρχία του Σάραντα 
και αποδίδεται ςτον "Ηωγράφο του Athens 1714". τθ λεπτομζρεια από τθν 

εμπρόςκια όψθ παράςταςθ τθσ ικεςίασ του Χρφςθ. Ο Χρφςθσ προςφζρει λφτρα 
ςτον Αγαμζμνονα για να πάρει πίςω τθν κόρθ του, Χρυςθίδα. 

 

 

 

 

                                                                                                          
Εργαςία ςτθν  Λλιάδα 

                                                                                                  
Πατρίτςια  Α.  Β1 

 

 


