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Δπξηπίδε , Ελένη, Γ΄ επεηζόδην (ζη. 1286 –1424)

πξόηαζε δηδαζθαιίαο



Δπξηπίδε , Ελένη , Γ΄ επεηζόδην (ζη. 1286 –1424)

Δηδαθηηθοί ζηότοη

 Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ ζην ζύλνιν ηνπ δξάκαηνο

 Ο ξόινο ηεο Διέλεο θαη ηνπ Μελέιανπ ζηελ πινπνίεζε 
ηνπ ζρεδίνπ απόδξαζεο

 Σν ήζνο ηνπ Θενθιύκελνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην 
ζπγθεθξηκέλν Δπεηζόδην

 Η ιεηηνπξγία ηεο ζηηρνκπζίαο, ησλ δίζεκσλ ιόγσλ θαη 
ηεο ηξαγηθήο εηξσλείαο

 Σα ειιεληθά ηαθηθά έζηκα

 Γξακκαηεηαθό είδνο :  ηξαγσδία ή ηξαγηθσκσδία

 Η ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηε κπζηθή παξάδνζε

 Φηινζνθηθόο πξνβιεκαηηζκόο :  ε εζηθή ηνπ δόινπ, 
είλαη θαη θαίλεζζαη, γλώζε θαη άγλνηα



1. Αλάγλσζε από ην δηδάζθνληα ή από καζεηέο (έρεη πξνεγεζεί θπζηθά
ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ). Αλ ππάξρεη ρξόλνο ζην ηέινο,
κπνξεί λα αλαηεζεί ζε καζεηέο ε δξακαηνπνίεζε ηεο δηδαγκέλεο
ελόηεηαο.

2. Αλάπιαζε πεξηερνκέλνπ – Αμηνπνίεζε ησλ ηίηισλ θαη ησλ πιαγηόηηηισλ
πνπ ππάξρνπλ ζηηο επηκέξνπο ελόηεηεο. Γεληθόηεξα αμηνπνηνύκε ην
πιηθό ηνπ βηβιίνπ (εηζαγσγή, εηθόλεο, ιεμηθό όξσλ, παξάιιεια θείκελα)
όπνπ ζεσξνύκε απαξαίηεην.

3. ύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα.

4. Πξνώζεζε ηνπ κύζνπ.

5. Γξακαηηθό ζηνηρείν. Δμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δξάζε.

6. Σξαγηθό ζηνηρείν.

7. Σν «ήζνο» ησλ πξνζώπσλ.

8. Γίζεκνη ιόγνη. Σξαγηθή εηξσλεία.

9. «Έιενο θαη θόβνο» ησλ ζεαηώλ.

10. Η «όςε» : Να επηζεκαλζεί από απηήλ ηελ άπνςε ε επξεκαηηθόηεηα ηνπ
Δπξηπίδε (ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηάθνπ , ζθεπή Θενθιύκελνπ –Διέλεο –
Μελειάνπ).

11. Η «δηάλνηα»: α. Αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηε γπλαίθα. β. Η αξεηή
ζηνλ Δπξηπίδε κπνξεί λα είλαη θηήκα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ειεπζέξσλ
θαη δνύισλ. γ. Η εζηθή ηνπ δόινπ. δ. Δίλαη θαη θαίλεζζαη. ε. Γλώζε
θαη άγλνηα.

12. Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία: (αληηιήςεηο γηα ηελ ηαθή , ηαθηθά έζηκα).

Μεζόδεσζε ηφλ δηδαθηηθώλ ζηότφλ



 Ζ κεζόδεπζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ κπνξεί λα

παξαθνινπζήζεη ηε δηαίξεζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηα

θαηά πνηνλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο (κύζνο , ήζνο , ιέμε, δηάλνηα,

όςε, κέινο).

 Να επηζεκαλζεί όηη ε ηξαγσδία σο ζύλζεην θαιιηηέρλεκα

(ιόγνο – κνπζηθή – όξρεζε) κε ελόηεηα κνξθήο θαη

πεξηερνκέλνπ ππαθνύεη ζηελ αξηζηνηειηθή αξρή ηεο θπζηθήο -

ινγηθήο – ςπρνινγηθήο αλαγθαηόηεηαο (καηά ηο εικός και

αναγκαίον). Ζ αηζζεηηθή λνκνηέιεηα δηέπεη ηελ ηξαγσδία θαη

σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη ρώξνο γηα απζαηξεζία θαη εθδήηεζε.

Μέζα ζ’ απηό ην πιαίζην κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη ην δήηεκα

ηεο ειεπζεξίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο κπζηθήο

παξάδνζεο από ηνλ Δπξηπίδε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία



Α΄ ηνπο ζηίρνπο απηνύο κνξθή θαη πεξηερόκελν ππεξεηνύλ ηελ επξηπίδεηα 

παξαιιαγή ηνπ κύζνπ γηα ηελ Διέλε

Η Διέλε   δελ εγθαηέιεηςε ηνλ άληξα ηεο νύηε επζύλεηαη γηα ηνλ Σξσηθό Πόιεκν, 
αιιά ππήξμε ζύκα ηεο ζέιεζεο ησλ ζεώλ

Η Διέλε είλαη πξνηθηζκέλε κε όιεο ηηο γπλαηθείεο αξεηέο (ζπδπγηθή πίζηε, 
ηξπθεξόηεηα, ζπκπόληα) , αιιά δηαζέηεη ζην έπαθξν αλαπηπγκέλεο θαη ηηο αλδξηθέο 
αξεηέο (ζάξξνο, θαξηεξία, επθπία, επηλνεηηθό πλεύκα).Ωζηόζν ε «θαηλή Διέλε» ηνπ 
Δπξηπίδε δελ θαίλεηαη λα έρεη παξαηηεζεί από ην δόιν θαη ηελ απάηε πνπ 
ραξαθηήξηδαλ άιισζηε θαη ην είδσιό ηεο (ζπγρώλεπζε εηδώινπ – αιεζηλήο Διέλεο).

Ως προς ηο περιετόμενο
Η ζύιιεςε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εμαπάηεζεο ηνπ Θενθιύκελνπ απνθαιύπηεη
ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ππεξνρή ηεο Διέλεο έλαληη ηνπ Μελειάνπ θαη ηνπ
Θενθιύκελνπ.

Ως προς ηη μορθή
-Η ζηηρνκπζία (δσεξόο δηάινγνο ζηίρν κε ζηίρν) κε ηε κνξθή θαηαηγηζηηθώλ
εξσηήζεσλ αλαθξηηηθνύ ηύπνπ από ηε κεξηά ηνπ Θενθιύκελνπ θνξπθώλεη ηε
δξακαηηθή έληαζε, θξαηώληαο αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηώλ γηα πεξηζζόηεξν
από 170 ζηίρνπο (1313 –1397). Οη απαληήζεηο ηεο Διέλεο επηβεβαηώλνπλ ηελ
επξηπίδεηα παξαιιαγή ηνπ κύζνπ.

-Να πξνζερηνύλ ε ηξαγηθή εηξσλεία (ηδηαίηεξα ζηνπο ζηίρνπο:1325, 1360, 1401-
1402) θαη ην θσκηθό ζηνηρείν (ζπκπεξηθνξά ηνπ Θενθιύκελνπ). Καη ηα δπν
αλαδεηθλύνπλ ηελ πλεπκαηηθή ππεξνρή ηεο Διέλεο έλαληη ηνπ Θενθιύκελνπ.

Η Ελένη ηοσ Εσριπίδη αμθιζβηηεί ηην Ελένη ηης ομηρικής παράδοζης



Ζ δξακαηηθή ηερληθή ηνπ Δπξηπίδε αλαδεηθλύεη ηελ επθπία ηεο Διέλεο

 Μαύξα ξνύρα , θνκκέλα καιιηά, δαθξπζκέλα κάηηα (1307-1309) 

 Γήισζε ππνηαγήο ζηνλ Θενθιύκελν (Αθέληε,…, ζη.1313)

 Λαθσληθή δήισζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μελέιανπ (ζη. 1316)

 Δπίθιεζε ηεο καξηπξίαο ηεο Θενλόεο θαη ηνπ Έιιελα λαπαγνύ (ζη. 
1319)

 Έθθξαζε ζπληξηβήο γηα ην ζάλαην ηνπ Μελέιανπ θαη γηα ηελ 
αδπλακία ηεο λα πξνζθέξεη ηηο θαζηεξσκέλεο λεθξηθέο ηηκέο (1342)

 Ρεηή δήισζε απνδνρήο ηνπ γάκνπ κε ηνλ Θενθιύκελν (1350)

 Ιθεζία πξνο ηνλ Θενθιύκελν γηα λα ηεο επηηξαπεί ε εθηέιεζε ησλ 
ηαθηθώλ θαζεθόλησλ ηεο. (1357 –1359) 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο εππηζηίαο ηνπ Θενθιύκελνπ θαη  ηνπ εξσηηθνύ ηνπ 
πάζνπο πνπ ηπθιώλεη ηε ινγηθή ηνπ. 

ηάδηα εμύθαλζεο ηνπ δόινπ



Η δρακαηηθή ηετληθή ηοσ Εσρηπίδε 
(καηά ηο εικός και αναγκαίον – έλεος και θόβος)

 Γηαηί ν Δπξηπίδεο παξεκβάιιεη ην ραηξεηηζκό   πνπ απεπζύλεη ν 

Θενθιύκελνο ζην κλήκα ηνπ παηέξα ηνπ (1286 –1299) ; 

 Ση εμππεξεηεί από δξακαηηθή άπνςε ν ζη. 1394; (Ο Θενθιύκελνο 

ηαιαληεύεηαη  γηα κηα ζηηγκή σο πξνο  ηε ζθνπηκόηεηα παξνπζίαο 

ηεο Διέλεο ζηελ απόδνζε ησλ λεθξηθώλ ηηκώλ γηα ηνλ Μελέιαν). 

Σηότος ηοσ Εσρηπίδε είλαη λα παροσζηάζεη φς θσζηθές

ηης αληηδράζεης ηφλ ερώφλ ηοσ θαη λα θραηήζεη

αδηάπηφηο ηο ελδηαθέρολ ηφλ ζεαηώλ κέτρη ηο ηέιος.



Β΄ Αλάδεημε ηεο ζεαηξηθόηεηαο ηνπ θεηκέλνπ (ζθελνγξαθία, 

ζθελνζεζία, ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ,  ζηνηρεία εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο δξάζεο)

 Έρεη πξνεγεζεί ν ρσξηζκόο ηνπ Δπεηζνδίνπ ζε θελέο :  Α΄θελή : 

Θενθιύκελνο (ζη. 1286 –1304),   Β΄θελή : (ζη. 1305 –1424). Να 

εμεγεζεί ε δηαθνξά   θελήο  θαη  Δπεηζνδίνπ.

 θελνγξαθηθέο θαη θελνζεηηθέο πιεξνθνξίεο. Να επηζεκαλζεί 

ζηνπο ζηίρνπο απηνύο (1286 –1424) ε έληνλε εμσηεξηθή θαη 

εζσηεξηθή δξάζε. (Δμσηεξηθέο θηλήζεηο πξνζώπσλ, θηλήζεηο 

παζώλ).

 Πώο ππεξεηεί ε ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ ηηο απαηηήζεηο απηνύ ηνπ 

Δπεηζνδίνπ;

 Πξνβιεκαηηζκόο ησλ καζεηώλ πάλσ ζηηο δηαθνξέο αξραίνπ θαη 

ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ κε αθνξκή ηνπο ζηίρνπο 1307 –1309 πνπ 

αθνξνύλ ζηε ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ (ζεαηξηθή ζπκβαηηθόηεηα). 



Γ΄ Σαθηθά έζηκα θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο

 Τπελζπκίδνπκε ζηνπο καζεηέο καο όηη ε ηξαγσδία απηή γξάθηεθε ην 412 π.Υ,
δειαδή κεζνύληνο ηνπ πνιπαίκαθηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ θαη κάιηζηα
κεηά ηελ παλσιεζξία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα
ιεθζεί ππόςε ε επαηζζεζία ησλ Αζελαίσλ πάλσ ζην δήηεκα ηεο ηαθήο ησλ
λεθξώλ θαη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ δώλησλ ζπγγελώλ.

 Δληνπίδνπκε πξώηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη ζηίρνη απηνί ζρεηηθά κε ηα
ηαθηθά έζηκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.

 Αμηνπνηώληαο ζηε ζπλέρεηα εηθόλεο θαη θείκελα, δίλνπκε εξεζίζκαηα ζηνπο
καζεηέο καο λα εθθξάζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο πάλσ ζην εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνλ ζέκα ησλ ηαθηθώλ εζίκσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζάλαην
αληηιήςεσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ο πξνβιεκαηηζκόο κπνξεί λα επεθηαζεί
θαη ζην παξόλ κε ηε κνξθή ζύγθξηζεο. Η επίζθεςε ζρεηηθνύ αξραηνινγηθνύ
ρώξνπ (π.ρ βαζηιηθνί ηάθνη ηεο Βεξγίλαο) θαη κνπζείνπ, όπνπ εθηίζεληαη
θηεξίζκαηα ηάθσλ θαη ηαθέο ζε αλαπαξάζηαζε, ελδείθλπληαη γηα κηα
νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.



Αληηιήςεηο γηα ην ζάλαην θαη ηαθηθά 

έζηκα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ

«Αλάγλσζε» εηθόλσλ



Σν λεθξνηαθείν ηνπ Κεξακεηθνύ





Ο Κάηω Κόζμος ηων Αρταίων 

Ελλήνων



Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθόλεο,

πηζαλόλ έξγν ηνπ Νηθόκαρνπ  (...Nec fuit alius in ea arte velocior.. /  … 

Καλέλαο δελ ήηαλ ζ’ απηήλ ηελ  ηέρλε πην γξήγνξνο.. , Πιίληνο )



Γήκεηξα θαη Κόξε (Πεξζεθόλε)



Πεξζεθόλε θαη Άδεο ,

αλάγιπθν από ην Ρήγην ηεο Κάησ Ηηαιίαο



Ζ Πεξζεθόλε σο βαζίιηζζα 

ηνπ Κάησ Κόζκνπ 

(Σάξαληαο , Κάησ Ηηαιία)

πεξίπνπ 460 π.Υ



Ο Δξκήο νδεγεί ηελ Πεξζεθόλε από ην βαζίιεην ηνπ Άδε ζηε κεηέξα ηεο , ηε Γήκεηξα,

αηηηθό εξπζξόκνξθν αγγείν ,

πεξίπνπ 460 π.Υ



Σνηρνγξαθία ηνπ Δξκή Φπρνπνκπνύ ζε καθεδνληθό ηάθν ζηα Λεπθάδηα



Ο Δξκήο Φπρνπνκπόο νδεγεί 

ζηνλ Υάξσλα ηε λεθξή,

αηηηθή ιήθπζνο , 

πεξίπνπ 450 – 400 π.Υ



«Ο παλνύξγνο βαζηιηάο ηεο Κνξίλζνπ ίζπθνο θαη ηνλ Θάλαην λίθεζε θαη ηνπο ζενύο ηνπ Κάησ 

Κόζκνπ μεγέιαζε . Όηαλ όκσο γηα δεύηεξε θνξά βξέζεθε ζηνλ Άδε ην καξηύξηό ηνπ δελ είρε 

ηέινο…»

Μειαλόκνξθνο ακθνξέαο , 510 – 500 π.Υ



«Ο Ζξαθιήο ζηνλ Άδε θαινπηάλεη ην θνβεξό θύιαθά ηνπ , ηνλ Κέξβεξν»

Αηηηθόο ακθνξέαο  ,  515 – 510 π.Υ.

Εσγξάθνο ηνπ Αλδνθίδε

Ύςνο : 58,6 εθ. 

Από ην Vulci ηεο Δηξνπξίαο , ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Λνύβξν



Ο Ζξαθιήο νδεγεί ηνλ Κέξβεξν ζηνλ Δπξπζζέα

Πεξίπνπ  530 π.Υ



Ο Ζξαθιήο θαη ν Πεηξίζνπο ζηνλ Άδε

Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο

470 – 460 π.Υ

Ύςνο 42,5 εθ.



Ζ θάζνδνο ηνπ Οδπζζέα ζηνλ Άδε. 

Αηηηθή εξπζξόκνξθε πειίθε .

Γύξσ ζηα  440 π.Υ.

Εσγξάθνο  ηνπ Λπθάνλα

Ύςνο : 47 εθ. 

ήκεξα βξίζθεηαη ζηε Βνζηώλε





Οξθέαο ,
αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο ,

πεξίπνπ 450 π.Υ



Φπρνζηαζία  Αρηιιέα – Μέκλνλα

Αηηηθό εξπζξόκνξθν αγγείν (ζηάκλνο)

Πεξίπνπ 470 – 460 π.Υ



Ο Ερμής



Η Θέηις



Η Ηώς



«Ζ θηεξσηή ζεά Ζώο αλαζεθώλεη ην λεθξό γην ηεο Μέκλνλα»

Αηηηθή εξπζξόκνξθε θύιηθα, 490 – 485 π.Υ.

Ύςνο  12 εθ.  .  Γηάκεηξνο 26,7  εθ.  

Από ηελ Καπύε ηεο Ν. Ηηαιίαο , ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Λνύβξν



Μηα κεηέξα ζξελεί ην γην ηεο… Ζ Ζώο ηνλ  Μέκλνλα ή ε Δπξώπε ηνλ  αξπεδόλα.

Μειαλόκνξθνο ακθνξέαο , γύξσ ζην 530 π.Υ 

Απνδίδεηαη ζηνλ  Εσγξάθν ηεο Θξελσδνύ ηνπ Βαηηθαλνύ .

Ύςνο : 44 εθ. . 

Από ην Vulci ηεο Δηξνπξίαο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Βαηηθαλό



«Ζ Θέηηδα θαη νη άιιεο ζαιαζζηλέο θόξεο ζξελνύλ ην λεθξό Αρηιιέα πνπ θείηεηαη γαιήληνο ζηελ 

θιίλε ηνπ»

Κνξηλζηαθή πδξία , 570 π.Υ



…ε έθθξαζε ύζηαηεο απόγλσζεο , ρεηξνλνκνύλ δσεξά θαη ηξαβνύλ ηα ιπηά καιιηά ηνπο , ελώ ε 

ιύξα πνπ θξαηάεη κία απ’ απηέο ζπλνδεύεη ην ιππεηεξό ηξαγνύδη ηνπο…



«Ο Ύπλνο θαη ν Θάλαηνο κεηαθέξνπλ ην ζώκα  ηνπ λεθξνύ αξπεδόλα ζηελ παηξίδα ηνπ , ηε Λπθία»

Αηηηθόο εξπζξόκνξθνο θαιπθσηόο θξαηήξαο , 515 – 510 π.Υ.

Αγγεηνπιάζηεο  Δπμίζενο. Αγγεηνγξάθνο  Δπθξόληνο.

Ύςνο: 45,8  εθ. 

Από ηεο Καηξέα (Caere) ηεο Δηξνπξίαο , ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε Ν. Τόξθε



Καη νη ππνγξαθέο ησλ θαιιηηερλώλ: ΕΥΦΡΟΝΙΟ ΕΓΡΑΦΕΝ  - ΕΥΞΙΘΕΟ ΕΠΟΙΕΕΝ



Ο θάναηος ως θέμα αθήγηζης 

ζηη γεωμεηρική ηέτνη

Από ηα γεωμεηρικά ζτήμαηα ζηην απεικόνιζη 

ηης ανθρώπινης μορθής



Ακθνξέαο Κεξακεηθνύ , πξώηκε 

γεσκεηξηθή πεξίνδνο , 860 – 840 π.Υ



Αηηηθόο γεσκεηξηθόο ακθνξέαο, 755-750 π.Υ

Απνδίδεηαη ζην Εσγξάθν ηνπ Γηπύινπ

Ύςνο : 162 εθ.

(Αζήλα – Κεξακεηθόο)



«Πξόζεζηο λεθξνύ»



Αηηηθόο γεσκεηξηθόο θξαηήξαο, 

745-740 π.Υ  

«Δθθνξά λεθξνύ»

Απνδίδεηαη ζηνλ  Εσγξάθν ηνπ Hirschfeld

Ύςνο : 123 εθ. (Αζήλα – Κεξακεηθόο)





Αηηικές  λήκσθοι 



Σν λεθξό πνιεκηζηή ζεθώλνπλ  ηα δίδπκα παηδηά ηεο Νύρηαο , ν όκνξθνο - λεαληθόο  Ύπλνο (δίπια 

ζην θεθάιη ηνπ λεθξνύ) θαη ν αγξησπόο - γελεηνθόξνο Θάλαηνο (πξνο ηα πόδηα ηνπ λεθξνύ) 

Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο , 440 – 435 π.Υ. 

Εσγξάθνο ηνπ Θαλάηνπ. Ύςνο 48,8 εθ. Βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν.



Ο Ύπλνο…



Ο Θάλαηνο…





Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο, 

410 – 400 π.Υ. 

Αγγεηνγξάθνο ηεο Οκάδαο ησλ Καιακηώλ

Ύςνο : 47,8 εθ. . 





Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο ,

440 π.Υ, Εσγξάθνο ηνπ Bosanquet.

Ύςνο : 49 εθ. 



«Αζελαία δέζπνηλα απνραηξεηά ηνλ πνιεκηζηή ζύδπγό ηεο»

Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο ,πεξίπνπ  440 π.Υ. Εσγξάθνο ηνπ Αρηιιέα.

Ύςνο : 42,5 εθ.





Θξαύζκα ιεπθήο ιεθύζνπ , 

ύυος 12 εθ. , 

περίποσ  410 π.Χ



Οπιίηεο εηνηκάδεηαη λα θόςεη κε ην μίθνο ηνπ κηα ηνύθα από ηα καιιηά ηνπ ζε έλδεημε πέλζνπο.

Ύςνο : 43,6 εθ. 

Πεξίπνπ 480 – 470 π.Υ



Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο 

ιεπθνύ βάζνπο 

Εσγξάθνο ηνπ Sabouroff

Πεξίπνπ 450 π.Υ

Ύςνο : 28,9 εθ. 









«Πξόζεζηο» κε ηξεηο ζξελσδνύο

Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιεπθή ιήθπζνο 

Πεξίπνπ 430 – 420 π.Υ

Ύςνο : 27 εθ.



Γπλαίθα θαζηζκέλε ζε δίθξν  θξαηάεη έλα ηαθηθό ζηεθάλη
ηελ επηθάλεηα ηεο ιεθύζνπ ε επηγξαθή   ΚΑΛΗ : (Απηή είλαη)  όκνξθε

Από ηε Γέια ηεο ηθειίαο 

Πεξίπνπ 450 π.Υ





Ο  Θάναηος ως θέμα αθήγηζης 

ζηην αρταία ελληνική γλσπηική



Δπηηάθηα ζηήιε ηνπ Αξηζηίσλνο , έξγν ηνπ Αξηζηνθιένπο , 

πεξίπνπ  510 π.Υ. 
Ύςνο 2,02 κ. , κεγ. πιάηνο 0,72 κ. . Αηηηθή .



Η γσναίκα και ηο κόζμημα…

… κηα ζρέζε πνπ δηαξθεί θαη κεηά ζάλαηνλ …



Ο Πνιπλείθεο πξνζθέξεη ζηελ Δξηθύιε ην 

πεξηδέξαην ηεο Αξκνλίαο

Αηηηθή εξπζξόκνξθε Πειίθε 

Εσγξάθνο ηνπ ηθάγνπ

460 – 450 π.Υ 

Ύςνο : 41 εθ.
Lecce , Museo Provinciale



Ζ «ηήιε Giustiniani” , επηηάθηα ζηήιε θόξεο,

πεξίπνπ   450 π.Υ

Ύςνο 1,43 κ.  . 

Πάξνο , ζήκεξα  βξίζθεηαη ζην Βεξνιίλν.



Δπηηάθην αλάγιπθν ηεο Ζγεζώο, 

πεξίπνπ  410 π.Υ.

Ύςνο 1,58 κ.. Αζήλα



Δπηηάθηα ζηήιε από ηελ 

αξραία Πύδλα, πεξίπνπ 

400 π.Υ. .

Ύςνο : 1,28



Δπηηάθην αλάγιπθν ηνπ Γεμίιεσ,

394 π.Υ.

Ύςνο 1,75 κ.

Αζήλα – Κεξακεηθόο 



Ζ επηηάθηα ζηήιε ηνπ 

Ηιηζζνύ , 

πεξίπνπ  340 π.Υ

Ύςνο 1,68 κ. 

Αζήλα



Δπηηάθην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Πξνθιείδε, 

πεξίπνπ  330 π. Υ.

Ύςνο (ζπλνιηθό) :  2,15 κ.

Πιάηνο 2,25 κ.

Αζήλα - Κεξακεηθόο



Παξάιιεια ζέκαηα…



Ζώο - Μέκλσλ



Michelangelo, Pietà ,(1497-1500)



Θέηηο – Αρηιιέαο - Νεξείδεο



Pieta ,

πξώην κηζό 16νπ αηώλα 

(Μνλή Ηβήξσλ)



Δληαθηαζκόο ηνπ Υξηζηνύ   (επηηάθηνο ζξήλνο),

Νέξεδη , Άγηνο Παληειεήκνλαο (1164)



Lazar Vozarevic, Pieta (ζερβηθή δφγραθηθή  20οσ αηώλα)





Caravaggio (1573-1610)



ηήιε πνιεκηζηή από ηε Μαληίλεηα , 

4νο αηώλαο κ. Υ 

Ύςνο : 1,64 κ.  Πιάηνο : 90 εθ.



Άγηνο Γεώξγηνο 

Μνλή Βαηνπεδίνπ Αγίνπ  Όξνπο 

11νο αηώλαο 



Δπηηάθην αλάγιπθν ηνπ Γεμίιεσ,

394 π.Υ.

Ύςνο 1,75 κ.

Αζήλα – Κεξακεηθόο 



Άγηνο Γεώξγηνο





Ο Ζξαθιήο θαη ν Πεηξίζνπο ζηνλ Άδε

Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο

470 – 460 π.Υ

Ύςνο 42,5 εθ.




