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Στο δράμα Άλκηστις τοϋ Ευριπίδη και συγκεκριμένα στον 
πρόλογό του ό Απόλλων ένημερώνει τους θεατές για την τΰχη του 
Άδμητου, ό όποιος ήταν γραφτό να πεθάνη, αν δεν εΰρισκε κάποιον 
άλλον νά πεθάνη στην θέση του, σύμφωνα με τον διακανονισμό που 
είχε κάμει ό προαναφερθε'ις θεός με τις Μοίρες. Ή μόνη που δέχθηκε 
νά θυσιασθή γιά χάρη του ήταν ή σΰζυγός του, ή Άλκηστις: Απόλλων: 
Όσιον γάρ άνδρός όσιος ων έτνγχανον / παιδος Φέρητος, ό'ν θανεΐν 
έρρνσάμην, / Μοίρας δολώσας■ ήνεσαν δε μοι θεαί / Άδμητον αδην 
τον παραυτίκ’ έκφνγεΐν, / άλλον διαλλάξαντα τοΐς κάτω νεκρόν. / 
Πάντας δ’ έλέγξας καί διεξελθών φίλους, / πατέρα γεραιάν θ’ η σφ’ 
έτικτε μητέρα, / ονχ ηύρε πλην γυναικός όστις ήθελε / θανών προ 
κείνον μηκέέ είσοράν φάος1. Στο συγκεκριμένο χωρίο το γεγονός ότι

1. Απόλλων: Σέ άντρα δίκαιο στάθηκα δίκαιος κα'ι τοϋ Φέρη το τέκνο άπδ το θάνατο 
έχω σώσει, τις Μοίρες ξεγελώντας. Δέχτηκαν ό Άδμητος το Χάρο να ξεφϋγει τώρα, 
άν αντάλλαγμα δώσει κάποιον άλλο νεκρό για τους θεούς τοϋ Άδη. Μέ τη σειρά 
ρωτώντας τους δικούς του, τον πατέρα του κα'ι τη γριά του μάνα, που τον γέννη
σε, κανέναν άλλο, εξόν άπδ τη γυναίκα του, δέ βρήκε που νά ήθελε γιά εκείνον 
νά πεθάνει κα'ι νά μη βλέπει πιά το φώς τοϋ ήλιου: Εύρ. Άλκ. 10 - 18. (Γιά τις με
ταφράσεις τών χωρίων τής Άλκήστιδος τοϋ Ευριπίδη βλ. εκδόσεις «Κάκτος»).
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οί γονείς τοϋ Άδμητου δεν προτίθενται να θυσιασθοϋν για χάρη τοϋ 
παιδιού τους δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην πράξη αυτοθυσίας τής 
συζύγου του, τής Άλκήστιδος2. Παρ’ δτι ή άγάπη τών γονέων προς 
τα τέκνα τους θεωρείται υπέρμετρη καί, άνυστερόβουλη, ό Ευριπίδης 
βάζει την νεαρή σΰζυγο να παίρνη την πρωτοβουλία νά θυσιασθή, 
προκειμένου νά σώση τον άγαπημένο της Άδμητο. Πιο συγκεκριμένα, 
στο εύριπίδειο δράμα ή νεαρή γυναίκα λέει στον σΰζυγό της δτι 
προσφέρει τήν ζωή της τιμώντάς τον καί δτι πεθαίνει, προκειμένου 
νά χαίρεται εκείνος το φως του ήλιου. Μάλιστα, υπογραμμίζει δτι θά 
μπορούσε ν’ αποφυγή τον θάνατο καί, νά συνέχιση νά ζή με άλλον 
σύντροφο δίπλα της, άλλά τονίζει δτι δεν ήθέλησε νά ζήση μακριά 
άπά τον Άδμητο με παιδιά ορφανά. Στην συνέχεια τής ρήσης της 
μιλά με σκληρά λόγια γιά τους γονείς τοϋ συζυγου της, οι όποιοι τον 
πρδδωσαν, επειδή δεν δέχθηκαν νά τον σώσουν, άν καί, μοναχογιδς 
τους, πεθαίνοντας ή ’ίδια δοξασμένα. Άν οί γονείς είχαν θυσιασθή γιά 
χάρη τοϋ παιδιοϋ τους, τότε οί δυο σΰζυγοι θά ζοϋσαν, ό Άδμητος 
θά εξακολουθούσε νά έχη τήν γυναίκα του, κα'ι τά παιδιά του δεν 
θά έμεναν ορφανά: Έγώ σε πρεσβεύονσα κάντί τής έμής / ψυχής 
καταστήσασα φώς τόδ’ είσοράν, / θνήσκω, παρόν μοι μή θανεΐν, υπέρ 
σέθεν, / άλλ’ ανδρα τε σχείν Θεσσαλων δν ήθελον, / καί δώμα ναίειν 
όλβιον τυραννίδι. / Ούκ ήθέλησα ζήν άποσπασθεΐσά σου / συνπαισϊν 
όρφανοισιν....Καίτοι σ’ ό φυσάς χή τεκονσα προνδοσαν, / καλώς 
μεν αύτοις κατθανεϊν ήκον βίου, / καλώς δε σώσαι παϊδα κενκλεώς 
θανεΐν. / Μόνος γαρ αύτοις ήσθα, κοϋτις ελπίς ήν / σου κατθανόντος 
άλλα φιτύσειν τέκνα. / Κάγώ τ’ αν εζων καί συ τον λοιπόν χρόνον, 
/ κούκ αν μονωθείς σής δάμαρτος έστενες / καί παιδας ώρφάνενες3.

2. Ή στάση των γονέων τοϋ Άδμητου, οί όποιοι επιλέγουν να ζήσουν κα'ι όχι να 
πεθάνουν, προκειμένου να σώσουν το παιδί τους, ανακαλεί στον νοΰ τον τελευ
ταίο στίχο τής πρώτης στροφής άπδ το ποίημα Ή ήμερα τιις Λαμπρής τοϋ Διο
νυσίου Σολωμοΰ: «γλυκεία ή ζωή κι ό θάνατος μαυρίλα».

3. Άλκηστις: Τη ζωή μου δίνω, τιμώντας σε, γιά τη ζωή σου, κι έτσι πεθαίνω, για νά 
χαίρεσαι τοϋ ήλιου το φέγγος. Θά μποροΰσα νά ξεφΰγω το θάνατο κα'ι ταίρι μου 
νά πάρω μέσα στη Θεσσαλία όποιον ποθοΰσα κα'ι σε παλάτι πλούσιο νά μείνω, 
βασιλικό. Δε θέλησα νά ζήσω μακριά σου κα'ι με τέκνα όρφανεμένα....Σέ πρόδω- 
σαν όμως ή μάνα κα'ι ό γονιός σου, ενώ μποροΰσαν, μιά κι είχαν τήν κατάλλη
λη ηλικία, νά σώσουν το παιδί τους, δοξασμένα πεθαίνοντας. Μοναχογιός τους 
ήσουν κι ούτε υπάρχει ελπίδα νά άποκτήσουν άλλα παιδιά μετά το θάνατό σου. 
Θά ζούσαμε κι οί δυο τά υπόλοιπά μας χρόνια κι έσϋ δε θά είχες άπομείνει δίχως 
γυναίκα νά θρηνείς κα'ι τέκνα δ'ε θά είχες ορφανά: Εύρ. Άλκ. 282 - 288, 290 - 297.
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Μετά τον Ευριπίδη ή ιστορία τοΰ Άδμητου καϊ τής Άλκήστιδος 
άπασχόλησε καί, συγγραφείς τής Ελληνιστικής καϊ τής Ρωμαϊκής 
περιόδου, όπως ό Απολλόδωρος καϊ ό Ύγΐνος. Ό Απολλόδωρος 
διηγείται ότι ό Απόλλων ζήτησε από τις Μοίρες να μην πεθάνη ό 
Άδμητος, αν βρισκόταν κάποιος να θυσιασθή στην θέση του. Ή μόνη, 
που δέχθηκε να πεθάνη για λογαριασμό του, ήταν ή Άλκηστις καϊ όχι 
οί γονείς του. Την νεκρή γυναίκα έστειλε πίσω ή ή Κόρη ή ό Ηρακλής, 
ô όποιος πήγε στον Κάτω Κόσμο καϊ πάλεψε με τον Άδη: Απόλλων 
δε είπών έξιλάσκεσθαι την θεόν, ήτήσατο παρά Μοιρών ϊνα, όταν 
Άδμητος μελλη τελευτάν, άπολυθή τοϋ θανάτου, αν έκουσιως τις 
ύπερ αύτοϋ θνήσκειν εληται. Ώς δε ηλθεν η τοϋ θνήσκειν ήμερα, 
μήτε τοϋ πατρός μήτε τής μητρός ύπερ αύτοϋ θνήσκειν θελόντων, 
Άλκηστις ύπερπεθανε. Καί αυτήν πάλιν άνέπεμψεν ή Κόρη, ώς δε 
ενιοι λεγουσιν, Ηρακλής {προς αύτον άνεκόμισε} μαχεσάμενος 
Άιδη4. Σύμφωνα με τον Ύγινο, ό Απόλλων όρισε νά πεθάνη κάποιος 
άλλος στην θέση τοΰ Άδμητου. Ή Άλκηστις, όχι οί γονείς του, δέχθηκε 
νά πεθάνη στην θέση τοΰ συζΰγου της. Αργότερα, ό Ηρακλής την 
έπανέφερε άπδ τον Κάτω Κόσμο: Et Mud ab Apolline accepit, ut pro 
se alius voluntarie moreretur. Pro quo cum neque pater neque mater 
mori voluisset, uxor se Alcestis obtulit et pro eo vicaria morte interiit. 
Quam postea Hercules ab inferis revocavit5.

Σε ό,τι άφορά την τέχνη τής αρχαιότητας, είναι προφανές ότι αυτή 
είχε έπηρεασθή σε σημαντικό βαθμό άπδ το θέμα τής αυτοθυσίας 
τής Άλκήστιδος, όπως φαίνεται άπδ παραστάσεις σε έργα τέχνης, 
χρονολογούμενα άπδ τον 5° π.Χ. μέχρι τον 2° μ.Χ. αιώνα. Οί 
είκονογραφικοϊ τύποι που φαίνεται ότι υιοθετήθηκαν άπδ τους 
καλλιτέχνες ήσαν οί άκόλουθοι: Ή Άλκηστις σκεπτική σε ελληνικό 
άγγειο τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα- ή Άλκηστις ν’ αποχαιρετά τά τέκνα της 
άγκαλιάζοντάς τα σε κατωιταλιωτικδ άγγειο τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα- 
ή Άλκηστις ν’ άγκαλιάζη τον Άδμητο σε κατωιταλιωτικδ αγγείο 
τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα, ή Άλκηστις νά φιλά τον Άδμητο σε έτρουσκικδ 
αντικείμενο του 40,J π.Χ. αιώνα- ή Άλκηστις νά αποχαιρετά τον 
σΰζυγό της, κάνοντας κίνηση με το άριστερό της χέρι, σε χάλκινο 
άγγειο τοΰ 4ου ή τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα- ή Άλκηστις καϊ ό Άδμητος με 
μελαγχολικό βλέμμα καθισμένοι σε κλίνη, σε ρωμαϊκές τοιχογραφίες

4, Άπολλόδ. Βφλ. I, IX, 15.
5. Ύγίν. Fab. 51.
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των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων καί, ή Άλκηστις επάνω σε 
κλίνη να άποχαιρετά τα παιδιά κα'ι τον σΰζυγό της, σε ρωμαϊκές 
σαρκοφάγους τοΰ 2ου μ.Χ. αιώνα.

Το θέμα του αποχαιρετισμού τοΰ νυφικοϋ κρεβατιού τής 
Άλκήστιδος παριστάνεται σε ένα ερυθρόμορφο ένεπίγραφο έπίνητρο 
τοΰ 425 - 420 π.Χ., το όποιον αποδίδεται στον «Ζωγράφο τής 
Ερέτριας» (είκ.1)6. Στην δεξιά πλευρά τής σύνθεσης έχει άπεικονισθή 
ή ’Άλκηστις σκεπτική καϊ άκουμπισμένη στο νυφικό της κρεβάτι νά 
κοιτάζη προς το μέρος τής νύφης της, τής Ίππολΰτης, ή όποια παίζει 
με ένα πτηνό7. Πίσω της διακρίνεται ή αδελφή τής Άλκήστιδος, ή 
Άστερόπη, κα'ι πιο πίσω ή Θεανώ, ή όποια στολίζει με κλαδιά μιά 
λουτροφόρο, χρηστική γιά καθαρμούς σε γάμους καϊ σέ κηδείες8. Ή 
συγκεκριμένη άπεικόνιση παραπέμπει στο δράμα τοΰ Ευριπίδη, με το 
όποιον είναι σχεδόν σύγχρονη9, όπου ή Άλκηστις, άφοΰ καθάρθηκε 
σέ ποταμίσιο νερό, έστόλισε με κλαδιά μυρτιάς τους βωμούς καϊ 
μετά έπροχώρησε στον κοιτώνα της, προκειμένου ν’ άποχαιρετήση 
τό νυφικό της κρεβάτι με πονεμένα λόγια10: -Θεράπαινα: Έπεί γάρ 
ησθεθ’ ημέραν την κυρίαν / ηκουσαν, ΰδασι ποταμίοις λευκόν χρόα
/ έλούσαέ...Πάντας δε βωμούς, οι κατ’ Άδμητου δόμους, / προσήλθε
κάξέστεψε καί προσηύξατο, / πτόρθων άποσχίζουσα μυρσίνης 
φόβην, / ακλαυτος άστένακτος....Καπειτα θάλαμον έκπεσοϋσα 
καί λέχος, / ένταϋθα δη δάκρυσε καί λέγει τάδε■ Ώ λέκτρον, ένθα 
παρθένει ’ έλυσ’ έγώ / κορεύμαέ έκ τού δ’ άνδρός, ου θνήσκω πέρι, 
χαΐρ’· ού γάρ έχθαίρω σ’ άπώλεσας δ’ έμε / μόνην■ προδοϋναι γάρ σ’ 
όκνοϋσα καί πόσιν / θνήσκω’.11

6. M.Schmidt, “Alkestis”, LIMC I 1, Artemis Verlag, Zürich und München 1981, 
σ.535, είκ.3/ RE.Arias - B.B.Shefton - M.Hirmer, A history of Greek vase painting, 
London 1962, σ.370, εΐκ.203/ Ί. Θ. Κακριδής (Γενική Έποπτεία), Έλληνικη Μυθο
λογία, Οί ηρωες, τ.3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986, σ.135, εΐκ.73.

7. Ρ.Ε. Arias - Β.Β. Shefton - Μ. Hirmer, ό.π., σ.370.
8. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
9. Το δράμα Άλκηστις παρουσιάσθηκε στο κοινό το 438 π.Χ. κα'ι έχάρισε στον Ευριπίδη 

το δεύτερο βραβείο.
10. Ί.Θ.Κακριδής, ό.π., σ.135, είκ.73.
11. Υπηρέτρια: Όταν κατάλαβε πώς ή μοιράγραφτη ήρθε μέρα, νερό από το ποτάμι 

πήρε κα'ι έλουσε το λευκό κορμί της....Έπειτα πήγε στους βωμούς που υπήρχαν 
στοϋ Άδμητου το σπίτι, προσευχήθηκε καϊ με μυρτιάς τους στόλισε βλαστάρια, 
δίχως νά άναστενάζει κα'ι νά κλαίει....Στοϋ νυφικού θαλάμου το κρεβάτι πέφτει 
μετά κα'ι λέει αυτά θρηνώντας: ‘Κρεβάτι μου, πού έδώ σέ αυτόν τον άντρα τήν
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Tò έπεισόδιο τοϋ άποχαιρετισμοϋ των άγαπημένων τής Άλκή- 
στιδος πρ'ιν άπδ τον θάνατό της έχει άπεικονισθή σε άγγεια, χάλκινα 
άντικείμενα καί σαρκοφάγους. Αναφορικά με τά άγγεια, σε μιά 
έρυθρόμορφη άπουλική λουτροφόρο τοϋ 340 π.Χ., ή όποια βρίσκεται 
κοντά στην περίοδο δράσης τοϋ «Ζωγράφου τής Λαοδάμειας» 
(είκ.2)12, παριστάνεται ή Άλκηστις καθισμένη στο κρεβάτι της ν’ 
άγκαλιάζη την κόρη καί τον γιό της άποχαιρετώντάς τους13. Μάλιστα, 
ό γιός της απλώνει τά δυο του χέρια προς το πρόσωπο τής μητέρας 
του. Ή νεαρή γυναίκα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς το μέρος 
τοϋ Άδμητου, ό όποιος στηρίζει με το ένα χέρι το κεφάλι του14. Πίσω 
άπδ τον Άδμητο διακρίνονται δυο υπηρέτριες τής Άλκήστιδος15, 
εκ των οποίων ή μία κρατεί ένα μάλλινο καλάθι κα'ι ή άλλη ένα 
διάδημα κα'ι μιά βεντάλια. Δεξιά μιά ηλικιωμένη γυναίκα συνδέεται 
με την μητέρα τοϋ Άδμητου κα'ι πίσω της βρίσκεται ένας ηλικιωμένος 
υπηρέτης16. Ή συγκεκριμένη άγγειογραφία έχει πολλές ομοιότητες

παρθενιά μου χάρισα καί τώρα γι’ αυτόν πεθαίνω, χαιρε. Όμως εσένα δέ σε μισώ, 
μονάχα έμέ άφανίζεις. Δε λόγιασα ποτέ μου να προδώσω τον αντρα μου κι έσένα, 
γι’ αυτό σβήνω: Εύρ. Άλκ. 158 - 160, 170 - 173, 175 - 181. M.Schmidt, “Alkestis”, 
LIMC I 1, Artemis Verlag, Zürich und München 1981, σ.535, ε’ικ.3/ P.E.Arias
- B.B.Shefton - M.Hirmer, A history of Greek vase painting, London 1962, σ.370, 
είκ.203/ Ί,Θ.Κακριδής, όπ.π., σ.135, είκ.73.

12. M.Schmidt, ο.π., σ.535, είκ.5/ A.D.Trendall - T.B.L.Webster, Illustrations of 
Greek Drama, London 1971, σ.75, είκ. Ill 3, 5/ M.Schmidt - A.D.Trendall - 
A.Cambitoglou, Eine Gruppe apulischer Grabvasen in Basel, Germany 1976, σ. 78
- 93, είκ. 19 - 22/ Ιστορία τοϋ Ελληνικόν ’Έθνους, 2002, τ.ΙΙΙ 2, σ.389/ O.Taplin, 
Pots and Plays: Interactions between Tragedy and Greek Vase - painting of the 
Fourth Century B.C., The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2007, σ.111, είκ.31.

13. M.Scmidt - A.D.Trendall - A.Cambitoglou, ο.π., σ.79.
14. A.D.Trendall - T.B.L.Webster, ο.π., σ.75.
15. Μεταξύ τών γυναικείων τραγικών προσώπων ό Πολυδεύκης αναφέρει ηλι

κιωμένες γυναίκες ελεύθερες ή δούλες με άραιή ή πλούσια κόμη, κουρεμένη 
παρθένα, έταίρα καί κόρη: Τά δέ γυναικών πρόσωπα πολιά κατάκομος, γρςίδι- 
ον ελεύθερον, γρμδιον οίκετικόν, μεσόκουρον, διφθερΐτις, κατάκομος ωχρά, 
μεσόκουρος ώχρά, μεσάκουρος πρόσφατος, κούριμος παρθένος, έτέρα κούρι- 
μος, κόρη: Πολυδ. Δ 138, 139.

16. Γιά τά ηλικιωμένα τραγικά πρόσωπα, τούς γέροντες, ό Πολυδεύκης παραδίδει 
ότι είναι ξυρισμένοι μέ λευκή κόμη: «Αλλά μην καί πρόσωπα τά μεν τραγικά 
εϊη αν τάδε, ξυρίας άνήρ, λευκός, σπαρτοπόλιος, μέλας άνήρ, ξανθός άνήρ, 
ξανθότερος άνήρ. Οϋτοι μεν γέροντες, ό μεν ξυρίας πρεσβύτατος τών γερόντων, 
λευκός την κόμην»: Πολυδ. Δ 133.
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με το κείμενο: Παραπέμπει στην σκηνή του θρήνου τής βασίλισσας 
στο νυφικό της κρεβάτι παρουσία τοϋ Άδμήτου, των παιδιών της, τα 
όποια την κρατούσαν άπδ τα ρούχα καί των δούλων17: -Θεράπαινα: 
Έπεί δε πολλών δακρύων είχεν κόρον, / στείχει προνωπης 
έκπεσοϋσα δεμνίων, / καί πολλά θαλάμων εξιοϋσ’ έπεστράφη / 
κάρριψεν αντην ανθις ές κοίτην πάλιν. Παϊδες δε πέπλων μητρδς 
έξηρτημένοι / εκλαιον....Γιάντες δ’ έκλαιον οίκέται κατά στέγας / 
δέσποιναν οίκτίροντες....Κλαίει γ’ ακοιτιν έν χεροΐν φίλην έχων, 
/ κα'ι μη προδοϋναι λίσσεται, τάμήχανα / ζητών18. Ή ηλικιωμένη 
γυναίκα, ή όποια ταυτίζεται με την μητέρα τοϋ Άδμήτου άπδ τούς 
Trendall - Webster19 κα'ι με την τροφό των παιδιών άπδ τούς Schmidt, 
Trendall, Cambitoglou20, είναι πιο πιθανό να άντιπροσωπεύη μία άπδ 
τις θεραπαινίδες τής Άλκήστιδος, δεδομένου ότι ό Ευριπίδης δεν 
άναφέρει την μητέρα τού Άδμήτου μεταξύ τών προσώπων, τά όποια 
ήσαν παρόντα στην σκηνή τοϋ θρήνου. Τέλος, τά άντικείμενα, πού 
κρατούν οί νεαρές υπηρέτριες (μάλλινο καλάθι, βεντάλια, διάδημα), 
δεν αποκλείεται ν’ αποτελούν προσφορές προς την μελλοθάνατη.

Σέ έναν ερυθρόμορφο ενεπίγραφο έλικωτδ κρατήρα άπδ το Vulci 
τοϋ δευτέρου μισού τού 4ου π.Χ. αιώνα (είκ.3)21 παριστάνεται ή 
Άλκηστις ν’ άγκαλιάζη τον ’Άδμητο, ένώ έκατέρωθέν τους καραδοκεί 
ό Χάροντας μέ ένα ξύλινο σπαθ'ι κα'ι ό Θάνατος22 μέ φτερά κα'ι μέ δύο

17. M.Scmidt - A.D.Trendall - A.Cambitoglou, οπ.π., σ.87.
18. Υπηρέτρια: Όταν χόρτασε το κλάμα, σκυμμένη αφήνει το κρεβάτι κι όλο το 

σπίτι τριγυρίζει, ύστερα πάλι ρίχτηκε στο κλινάρι της. Θρηνούσαν τα τέκνα της 
κρατώντας την άπό τά ρούχα...Κλαΐγαν όλοι μες στο παλάτι οί δούλοι άπδ τη 
θλίψη για την κυρά τους.,.Θρηνεΐ (ό Αδμητος) κρατώντας την άγαπημένη στην 
άγκαλιά του κα'ι την Ικετεύει μονάχο του έτσι να μην τον άφήσει: Εύρ. Άλκ. 185 
- 190, 192, 193, 201 - 203.

19. A.D.Trendall - T.B.L.Webster, ό.π., σ.75.
20. M.Scmidt - A.D.Trendall - A.Cambitoglou, ό.π., σ.86.
21. M.Schmidt, ό.π., σ.535, εικ.6/ J.D.Beazley, Etruscan Vase -painting, Oxford 

1947, σ.133, είκ.30, 1/ LSéchan L, Études sur la tragédie grecque dans ses 
rapports avec la céramique, Paris 1967, σ.241, είκ.72.

22. Σύμφωνα με τον Πολυδεύκη, τά εκσκευα, δηλαδή τα παρεπόμενα κα'ι άνευ θεα
τρικής ενδυμασίας πρόσωπα, είναι κατά κύριο λόγο προσωποποιημένες έννοι
ες: Τά δ’ εκσκευα πρόσωπα Άκταίων έστί.,.ή Φινεύς τυφλός,... ή Δίκη ή Θάνατος 
ή Έρινύς ή Λύσσα ή Οίστρος ή Ύβρις, ή Κένταυρος....κα'ι Πειθώ κα'ι Μοΰσαι... 
κα'ι Νύμφαι κα'ι Άπατη ... κα'ι Όκνος κα'ι Φθόνος: Πολυδ. Δ 141 - 142.
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φίδια στα χέρια. Σύμφωνα μέ τον Séchan23, ό τρόπος απεικόνισης 
των δυο συζυγών παραπέμπει στους ακόλουθους στίχους του 
κειμένου: -Άδμητος: ’Έπαίρε σαυτήν, ώ τάλεανα, μη προδώς- 
λίσσου δε τούς κρατούντας οίκτΐραι, θεούς24. Σε ό,τι άφορά την 
παρουσία του Θανάτου, είναι δικαιολογημένη, επειδή στο κείμενο 
εμφανίζεται άμέσως μετά τον πρόλογο του Απόλλωνος25 και στην 
συνέχεια διευκρινίζει ότι έχει έλθει, για να πάρη την γυναίκα στον 
'Άδη, άφοϋ πρώτα τής κόψει τα μαλλιά μέ το ξίφος, προκειμένου 
νά την άφιερώση στους θεούς του Κάτω Κόσμου: -Θάνατος: Πόλλ’ 
αν σύ λεξας ούδεν αν πλέον λάβοις / η δ’ ονν γυνή κάτεισίν εις 
Αώου δόμους. / Στείχω & έπ’ αυτήν, ώς κατάρξωμαι ξίφεε / ιερός 
γάρ ούτος των κατά χθονδς θεών / ότου τδδ’ έγχος κράτος άγνίση 
τρίχα26. Ό τρόπος άπεικόνισής του διαφέρει άπδ την περιγραφή του 
Ευριπίδη, σύμφωνα μέ τήν οποίαν παρουσιάζεται μαυροντυμένος, 
Ηρακλής: ...,ανακτα τον μελάμπελον νεκρών / Θάνατον27 μέ ξίφος, 
όπως άναφέρθηκε άνωτέρω. Στήν παράσταση μόνο τά φτερά του 
παραπέμπουν στο κείμενο, Άλκηστις: ...,ύπ’ όφρύοί κυαναυγέσι 
βλέπων πτερωτός -αϊδας28, ενώ τά φίδια ενδέχεται νά δηλώνουν τήν 
χθόνια υπόστασή του. Ό Χάροντας δέν άναφέρεται σέ κανένα σημείο 
του δράματος, γι’ αυτό μπορούμε νά ύποθέσωμε ότι ή παρουσία του 
είναι συμβολική: Προοιωνίζεται το κακό που πρόκειται νά συμβή.

Τά κατωιταλιωτικά άγγεια που παρουσιάσαμε χρονολογούνται 
στον 4° π.Χ. αιώνα, εποχή που είχε άνθηση ή άθηναϊκή τραγωδία 
σέ πολλές περιοχές τής Μεγάλης Ελλάδας, όπως ή Νεάπολη, ή 
Ποσειδωνία (Paestum), το Ρήγιο, ό Κρότων, ή Σΰβαρις καί, ό Τάρας, 
στον όποιον κατά τον 4° π.Χ. αιώνα, λειτουργούσε ένα Ιδιαίτερα

23. LSéchan, ό.π., σ.241.
24. Άδμητος: Κρατήσου δόλια ορθή καί μή μέ αφήνεις. Ικέτεψε τους δυνατούς θεούς 

να δείξουν συμπόνοια: Εύρ. Άλκ. 250 - 251.
25. βλ. Εύρ. Άλκ. 29 κ.έ.
26. Θάνατος: Κα'ι πιο πολλά νά πεις δε θά κερδίσεις περισσότερα. Ή γυναίκα 

θά κατέβει στον Άδη. Πάω γι’ αυτήν κα'ι τη θυσία μέ το σπαθί θά αρχίσω. Τι 
όποιου κόψω τά μαλλιά μέ το ξίφος, είναι ‘κείνος ταγμένος στους θεούς τοΰ 
κάτω κόσμου: Εύρ. Άλκ. 72 - 76.

27. Ήρακλής,.,στό μαυροφόρο των νεκρών αφέντη, το Θάνατο... Εύρ. Άλκ. 843.
28. Άλκηστις: Κοιτώντας με μέ μάτια άστραφτερά κάτω άπδ τά μαύρα φρύδια, φτε

ρωτός -ό Άδης: Εύρ. Άλκ. 261.
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δραστήριο άπουλικό εργαστήριο κεραμικής29. Οί καλλιτέχνες 
που τα διακόσμησαν φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει σχεδόν 
κατά γράμμα το εύριπίδειο έργο με λίγες παρεκκλίσεις, όπως την 
παρουσία τοΰ Χάροντα, ή οποία πρέπει νά ήταν συμβολική, κάτι 
που ήδη έπισημάνθηκε. Έκτος άπδ το δράμα τοΰ μεγάλου τραγικού 
πιθανώτατα υπάρχει επιρροή κα'ι άπδ τον χώρο του θεάτρου, όπως 
προκύπτει άπδ την απεικόνιση των υπηρετριών τής Άλκήστιδος30, 
τοΰ γέροντα υπηρέτη31 κα'ι τοΰ Θανάτου32.

Όπως άναφέραμε ανωτέρω, επεισόδια σχετιζόμενα με την ιστορία 
τοΰ Άδμήτου κα'ι τής Άλκήστιδος άπαντοΰν όχι μόνον σε άγγεια, 
άλλα κα'ι σε άλλα έργα τέχνης. Σε ένα ένεπίγραφο έτρουσκικδ 
χάλκινο κάτοπτρο τοΰ 350 π.Χ. (είκ.4)33 παριστάνονται ό Άδμητος 
κα'ι ή Άλκηστις αγκαλιασμένοι νά φιλιοΰνται παρουσίςχ τών δυο 
παιδιών τους. Δεξιά ή κόρη βάζει άρωμα στά μαλλιά τής μητέρας της 
κα'ι αριστερά ό γιος άπομακρΰνεται κρατώντας τά υποδήματά του 
κα'ι ένα μουσικό όργανο στά χέρια34. Ή συγκεκριμένη παράσταση 
παραπέμπει στην σκηνή τοΰ άποχαιρετισμοΰ τοΰ ζευγαριοΰ, όπου ό 
Άδμητος ζητεί άπδ τήν Άλκηστη νά μήν τον άφήση μόνο γιά χάρη 
τών παιδιών τους, ή Άλκηστις τον παροτρύνει νά μή νυμφευθή άλλη 
γυναίκα κα'ι άπευθΰνει χαιρετισμό στά τέκνα της: -Άδμητος: Οιμου 
τόδ’ έπος λυπρδν άκούω / καί παντός έμοί θανάτου μεΐζον. / Μη 
προς <σε> θεών τλήςμε προδοϋναι, / μη προς παι'δων ους όρφανιείς, 
/ άλλ’ ava, τόλμα. /-Άλκηστις: Τοϋσδε γ'αρ φιλεΐς / ούχ ησσον η ’γώ 
παιδας, εϊπερ εν φρονείς · / τούτους άνάσχον δέσποτας όντας δόμων, 
καί μη πιγήμης τοίσδε μητρυιάν τεκνοις, / ητις κακιών ovcf έμοϋ 
γυνή φθόνω τοΐς σοισι κάμοις παισί χεΐρα προσβάλει. / Μη δήτα

29 Έκτος άπό τον Τάραντα, ποί) ήταν το κέντρο τοΰ άπουλικοϋ εργαστηρίου, 
δραστήρια κατωιταλιωτικά εργαστήρια κεραμικής έμπνεάμενα στα έργα τους 
κα'ι άπό τήν ελληνική μυθολογία λειτουργούσαν στήν Λευκανία, στήν Πο- 
σειδωνία (Paestum), στήν Καμπανία κα'ι στήν Σικελία: Μ.Kyle - Jr.Phillips, 
“Perseus and Andromeda”, AJA 72, 1968, σ.8/ Ελ.Σερμπέτη, Σημειώσεις άπό την 
έρνθρόμορφη άγγειογραφία, Αθήνα 2006, σ.53 - 67/ O.Taplin, δ.π., σ.8, 21.

30. βλ. παραπάνω ύποσημ.15.
31. βλ. παραπάνω ύποσημ.16.
32. βλ. παραπάνω ΰποσημ.22.
33. M.Schmidt, ό.π., σ. 535, εικ.7- G.M.A.Richter, Greek, Etruscan and Roman 

Bronzes, N. York 1915, a. 278, v.802· J.D.Beazley, δ.π., σ. 134.
34 . G.M.A. Richter, δ.π., σ. 278, v.802.



308 Ευαγγελία K. Μιμιλου

δράσης ταϋτα /, αίτοϋμαι σ’ έγώ. / Έχθρά γάρ ή :πιοϋσα μητρυιά 
τέκνοις / τοίςπρόσθ’, έχίδνμς ονδέν μπιωτέρα. / Καί παίςμέν άρσην 
πατέρ’ έχει πύργον μύγαν, / συ δ’, ώ τέκνον μοι, πώς κορευθήση 
καλώς;....Ον γάρ σε μμτμρ οϋτε νυμφεύσει ποτέ / οντ’ εν τόκοισι 
σοΐσι θαρσννει, τέκνον... / Χαίροντες ενφραίνοισθε.35

Σε έναν ανάγλυφο χάλκινο σκΰφο τοϋ τέλους του 4ου ή τοΰ 3ου π.Χ. 
αιώνα άπό το Kustanai άπαντοϋν έπεισόδια έμπνευσμένα άπό το 
έργο τοϋ Ευριπίδη (ε’ικ.5)36. Ένα άπό αυτά είναι ό άποχαιρετισμδς 
των δυο συζυγών: Ό Άδμητος έχει απεικονισθή με σκήπτρο37 στο 
άριστερδ χέρι ν’ άγγίζη με το δεξ'ι το πηγοΰνι τής Άλκήστιδος, κίνηση 
ή όποια δηλώνει τρυφερότητα38. Ή Άλκηστις φορεΐ χιτώνα κα'ι 
ίμάτιο, που καλύπτει το κεφάλι της, πράγμα το όποιο δηλώνει ότι 
είναι έτοιμη γιά την θυσία κα'ι την μετάβασή της στον Κάτω Κόσμο39. 
Με τό άριστερό χέρι κάνει μιά κίνηση, προκειμένου ν’ άποχαιρετήση 
τον σΰζυγό της, όπως κα'ι στο κείμενο40. Ακριβώς πίσω της υπάρχει 
ένας άνδρας, ό όποιος την τραβά με τό άριστερό χέρι άπό τό κεφάλι

35. -Άδμητος: Για τους θεούς μας, μή με άφήσης, στο όνομα τών παιδιών μας που θα
μένουν όρφανεμένα, άνασηκώσου, θάρρος... -Άλκηστις: τα τέκνα τοϋτα καθώς
έγώ άγαπάς· αν έ'χης σκέψη φρόνιμη, να τα κάνης τοϋ σπιτιού μας άφέντες· μη
τριά νά μην τούς βάλης που σάν έμε καλή δεν θά είναι κι έτσι χέρι κακίας πάνω 
τους θά απλώσει. Μην κάνεις κάτι τέτοιο, στο ζητώ. Ή μητριά εχθρός στά ξένα 
τέκνα κα'ι πιο σκληρή άπό την όχεντρα. Έχει τό άγόρι τον πατέρα του μεγάλο
πύργο, μά έσϋ κορίτσι μου, τα χρόνια τής παρθενιάς καλά πώς θά περάσεις;...
Κορούλα μου, δεν θά είναι κοντά ή μητέρα σου νά σέ παντρέψη,.,.Έχετε γειά 
κα'ι νά είστε ευτυχισμένοι.... Εύρ. Άλκ. 273 - 277, 302 - 313, 317 - 318, 323.

36. M.Schmidt, ό.π., σ.541, εικ.56/ K.Weitzmann, “Three Bactrian silver vessels with 
illustrations from Euripides”, ArtBull 25, 1943, σ.292 - 295, ε’ικ.1/ K.Weitzmann, 
Illustrations in Roll and Codex, Cambridge 1970, σ.26 - 27, είκ.21 a.

37. Ό ’Ιούλιος Πολυδεύκης κάνει λόγο γιά τά μέρη τραγικής ανδρείας σκευής, δη
λαδή τά αντικείμενα πού χρησιμοποιούσαν οί υποκριτές, προκειμένου νά τονί
σουν την ανδρεία τών ηρώων πού υποδύονταν: Κα'ι νεβρίδες (δέρματα νεογνών 
έλάφου) δε κα'ι διφθέραι (δέρματα κατεργασμένα) κα'ι μάχαιραι κα'ι σκήπτρα 
κα'ι δόρατα κα'ι τόξα κα'ι φαρέτρα κα'ι κηρύκεια κα'ι ρόπαλα κα'ι λεοντή κα'ι παν- 
τευχία (πλήρης οπλισμός) μέρη τραγικής ανδρείας σκευής: Πολυδ. Δ 117. Στήν 
περίπτωση τοΰ Άδμήτου τό σκήπτρο αποτελεί ίδιον τής βασιλικής του ’ιδιότη
τας, τό όποιο στον χώρο τοΰ θεάτρου πιθανώτατα έβοηθοϋσε τούς θεατές νά 
άντιληφθοΰν τήν ιδιότητα τοΰ προσώπου πού ενσάρκωνε ό έκάστοτε υποκριτής.

38. K.Weitzmann, ό.π., σ.292.
39. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
40. βλ. ανωτέρω ΰποσημ.24.
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κα'ι με το δεξ'ι κρατά κηρύκειο. Αυτός δεν είναι ό Θάνατος με τά 
μαΰρα φρύδια κα'ι τά φτερά41, άλλά ό Έρμης Ψυχοπομπός, ό όποιος 
μετέφερε τις ψυχές των νεκρών άπδ τον κόσμο των ζωντανών στον 
Κάτω Κόσμο κα'ι το άντίστροφο42. Πίσω άπδ τον Άδμητο διακρίνεται 
ένας άνδρας, ό όποιος έχει το τόξο43 του άκουμπισμένο έπάνω σε 
δέντρο44 κα'ι ταυτίζεται όρθώς μέ τον Απόλλωνα, ό όποιος είχε μεταβή 
ώς υπηρέτης στο σπίτι του Άδμητου κα'ι τον έσωσε άπό τον θάνατο45. 
Στον διάλογο τοΰ Απόλλωνος μέ τον Θάνατο, μαθαίνομε ότι ό 
Απόλλων είχε μαζί τό τόξο του: -Θάνατος: Νϋν δ’ έπί τήδ’ αν / χέρα 
τοξήρη φρουρείς όπλίσας... / Τι δήτα τόξων έργον, ει δίκην έχεις; 
/-Απόλλων: Σύνηθες αίε'ι ταϋτα βαστάζειν έμοί.46 Τό γεγονός ότι ό 
προαναφερθε'ις θεός φορεΐ πέτασσο κα'ι κοντό χιτώνα επιβεβαιώνει 
την πληροφορία τοΰ Ευριπίδη ότι είχε έλθει νά υπηρέτηση ένα θνητό: 
Απόλλων: Έλθών δε γαϊαν την δ’ έβουφόρβονν ξένο).47

Σέ ό,τι αφορά τον τρόπο άπεικόνισης τοΰ άποχαιρετισμοΰ τών 
προσφιλών τής Άλκήστιδος σέ χάλκινα άντικείμενα, αυτός έχει 
πολλά στοιχεία δανεισμένα άπό τό έργον τοΰ Ευριπίδη: ΟΙ μορφές 
που περιλαμβάνονται στις παραστάσεις (τό ζευγάρι, τά παιδιά, ό 
Απόλλων) άποτελοΰν πρόσωπα τοΰ εύριπίδειου δράματος. Μόνον 
ό Έρμης Ψυχοπομπός δέν άναφέρεται άπό τον μεγάλο τραγικό,

41. βλ. άνωτέρω ΰποσημ.28.
42. K.Weitzmann, ο.π., σ.293.
43. βλ. ανωτέρω ύποσημ.37.
44. Για τα στοιχεία τοΰ διακόσμου τής σατυρικής σκηνής άναφέρει ό Βιτρούβιος: 

Genera autem sunt scaenarum tria: Unum quod dicitur tragicum, alterum comicum, 
tertium satyricum. Horum autem ornatus sunt inter se dissimili disparique ratione... 
Satyricae vero ornantur arboribus, speluncis, montibus reliquisque agrestibus 
rebus in topeodi speciem deformati (Vitr. De arch. V, 9): Υπάρχουν τρία είδη 
σκηνών: Tò πρώτο ονομάζεται τραγικό, το δεύτερο κωμικό κα'ι τό τρίτο σατυ
ρικό. ΟΙ σκηνές κοσμούνται μέ άνόμοιο, διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο: [Ό 
διάκοσμος] τής σατυρικής ποικίλλεται μέ δέντρα, σπηλιές, βουνά κα'ι άλλα στοι
χεία τής υπαίθρου, πού εμφανίζονται στην τοπιογραφία. (Μετάφραση Π.Λέφα, 
έκδ.Πλέθρον).

45. βλ. K.Weitzmann, ό.π., σ.293 κα'ι πρόλογο έργου: Εύρ. Άλκ. 1 - 18.
46. -Θάνατος: Τώρα παραφυλάς μέ το δοξάρι στο χέρι....Πώς δίκαια; Τι κρατάς τότε 

τό τόξο; -Άπόλλωνας: Νά τό κρατάω πάντα έχω συνήθεια: Εύρ. Άλκ. 34 - 35, 
39 - 40.

47. -Άπόλλωνας: Στη χώρα ώς ήρθα ετούτη, γιά τον ξένο βοσκοΰσα τά γελάδια: 
Εύρ. Άλκ. 8 κα'ι KAVeitzmann, ό.π., σ.293.
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ό όποιος τον έχει αντικαταστήσει με τον Θάνατο48. Μερικά 
είκονογραφικά στοιχεία, πού παραπέμπουν στον χώρο τού θεάτρου, 
είναι το σκήπτρο τού Άδμητου, το όποιον αποτελεί χαρακτηριστικό 
τής βασιλικής του ιδιότητας, όπως τονίσαμε προηγουμένως, αλλά 
άπό τον Πολυδεύκη άναφέρεται μεταξύ των μερών τραγικής 
άνδρείας σκευής49, τό τόξον τού Απόλλωνος, τό κηρΰκειον τού 
Ερμή, τό όποιον είναι σύμβολο τού θεού, άλλά ό Πολυδεύκης τό 
περιλαμβάνει μεταξύ των μερών τραγικής άνδρείας σκευής50, καθώς 
καί τό δένδρον, τό οποίον παραπέμπει στά στοιχεία τού διακόσμου 
τής σατυρικής σκηνής, σύμφωνα με τόν Βιτρούβιο51.

Ή αναγγελία τής απόφασης τής Άλκήστιδος νά πεθάνη στην 
θέση τού Άδμητου παριστάνεται σε ρωμαϊκές τοιχογραφίες52. 
’Ενδεικτικά άναφέρομε μία άγγειογραφία άπό τό Herculaneum, ή 
όποια χρονολογείται στά πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια (είκ.6)53. 
Σε αυτήν ό Άδμητος κα'ι ή Άλκηστις είναι καθισμένοι σε κλίνη. Οί 
εκφράσεις τών προσώπων κα'ι τών δύο δηλώνουν την στενοχώρια 
πού τούς διακατέχει54. Απέναντι άπό τόν Άδμητο είναι καθισμένος 
ένας νεαρός με ένα κομμάτι χαρτί στο άριστερό χέρι, ό όποιος 
ανακοινώνει στον άνδρα την άπόφαση τής γυναίκας του νά θυσιασθή 
γιά χάρη του. Στη δεξιά πλευρά τής σύνθεσης έχουν άπεικονισθή 
οί γονείς τού Άδμήτου κα'ι δίπλα μία γυναίκα, ή όποια ταυτίζεται 
με άδελφή τής Άλκήστιδος, λόγω τής εκπληκτικής ομοιότητάς της 
με την προαναφερθεΐσα55. ’Επάνω από τό κεφάλι τής Άλκήστιδος 
διακρίνεται ό Απόλλων56. Ή συγκεκριμένη παράσταση δεν έχει 
άκολουθήσει κατά γράμμα τό εύριπίδειο κείμενο, ίσως επειδή άπέχει 
άρκετά χρονολογικά άπδ αυτό, άλλά έχει δεχθή μία γενικώτερη 
επίδρασή του, ενδεχομένως μέσω μεταγενέστερων φιλολογικών 
πηγών, πού είχαν έπηρεασθή άπό αυτό, όπως θά αποδείξομε

48. βλ. ανωτέρω ύποσημ.26.
49. βλ. άνωτέρω ύποσημ.37.
50. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
51. βλ. άνωτέρω ΰποσημ.44.
52. βλ. M.Schmidt, ό.π., σ.541, εικ.54 a - e.
53. M.Schmidt, ό.π., σ.541, είκ.54 a/ W.Helbig, Wandgemälde der vom Vesuv 

verschütteten Städte Companiens, Leipzig 1868, v.1157, HBr, είκ.84.
54. M.Schmidt, ο.π., σ.541, είκ.54 a.
55. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
56. βλ. άνωτέρω ΰποσημ.53.
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κατωτέρω. Ή παρουσία του Απόλλωνος παραπέμπει στον πρόλογο 
του εύριπίδειου έργου, όπου ô θεός εξηγεί τον τρόπο, με τον όποιον 
έσωσε τον Άδμητο άπό τον θάνατο57, καί στην Βιβλιοθήκην τοΰ 
Απολλοδώρου58. Ή παρουσία τών γονέων τοΰ Άδμητου στην 
συγκεκριμένη είκονογραφική σύνθεση δικαιολογείται, προκειμένου 
νά τονισθή ή δειλία τους να θυσιασθοΰν για λογαριασμό τοΰ γιοΰ 
τους. Σε ο,τι άφορά την γυναίκα, ή όποια ταυτίζεται με αδερφή τής 
Άλκήστιδος, θά ήταν Ισως πιο σωστό νά συνδεθή με θεραπαινίδα 
της, επειδή άποτελοΰσε ένα άπό τα πρόσωπα τής τραγωδίας τοΰ 
Ευριπίδη59. Αδικαιολόγητη είναι ή απεικόνιση τοΰ νέου με τό χαρτί 
στό χέρι, ό όποιος δεν άνήκει στα πρόσωπα τοΰ εύριπίδειου έργου 
κα'ι δεν άναφέρεται ούτε άπό τις μεταγενέστερες φιλολογικές πηγές. 
Προφανώς αποτελεί προσθήκη τοΰ καλλιτέχνη κα'ι πιθανώτατα 
δηλώνει με τό γράμμα που κρατεί ότι ή απόφαση τής νεαρής γυναίκας 
νά θυσιασθή στην θέση τοΰ συζύγου της είναι οριστική.

Τό θέμα τοΰ άποχαιρετισμοΰδιακοσμεΐκα'ιρωμαϊκέςσαρκοφάγους 
τοΰ 2ου μ.Χ. αιώνα, στις όποιες παριστάνεται ή Άλκηστις να 
αποχαιρετά την οίκογένειά της60. Ενδεικτικά άναφέρομε μία, ή 
οποία χρονολογείται μεταξύ τών ετών 160 - 170 μ.Χ. (είκ.7)61 κα'ι 
άποτελοΰσε παραγγελία τοΰ Εύόδου κα'ι τής συζύγου του, τής 
Μελιτίας. Σε αυτήν τά κεφάλια τοΰ Άδμήτου κα'ι τής Άλκήστιδος 
έχουν αντικατασταθή άπό τά πορτρέτα τοΰ Εύόδου κα'ι τής 
Μελιτίας62. Ή Άλκηστις βρίσκεται επάνω σέ κλίνη κα'ι στηρίζεται με 
τό αριστερό της χέρι στό προσκέφαλο63. Ό Άδμητος απλώνει τό δεξί

57. βλ. ανωτέρω ύποσημ.1.
58. βλ. ανωτέρω ύποσημ.4.
59. βλ. υπόθεση Άλκήστιδος καί πρόσωπα πού συμμετείχαν στο έργο.
60. βλ. Μ. Schmidt, ό.π., σ.535 - 536, είκ.8 - 13· Η. Sichtermann - G.Koch, Griechische 

Mythen auf Römischen Sarkophagen, Tübingen 1975, σ.20 - 22, εικ.17, 1, 2· 
S.Wood, “Alcestis on Roman Sarcophagi”, AJA 82, 1978, σ.499 - 503, είκ.1 - 2.

61. M.Schmidt, ό.π., σ.535, είκ.8· C. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs, Germany 
1897, τ.ΙΙΙ, 1, σ.25· W.Amelung, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, Berlin 
1903, τ.Ι., σ.428· W.Helbig, Führer durch die Sammlungen Klassischer Altertümer 
in Rom, Tübingen 1963, τ.Ι, σ.229, ν.291· H. Sichtermann - G. Koch, ό.π., σ.20 - 21, 
είκ.17, 2· S.Wood, ό.π., σ.499 - 502, 505, 506, είκ.1.

62. S.Wood, ό.π., σ.501· Τό συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί ένα άπό τα πρωϊμώτερα, 
στα όποια θνητο'ι συμπεριλαμβάνονται σέ μυθολογικό θέμα: βλ. O.Pelikàn, Von 
antiken Realismus zur spätantiken Expressivität, Prague 1965, σ.61.

63. S.Wood, ό.π., σ.501.
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του χέρι, προκειμένου ν’ άπευθύνη χαιρετισμό στην γυναίκα του 
κα'ι άκριβώς μπροστά της τα δυο παιδιά της τής λένε άντίο με ΰφος 
μελαγχολικό64. Πίσω άπδ τδ προσκέφαλο διακρίνονται δυο γυναίκες: 
Ή άριστερή φαίνεται άρκετά ηλικιωμένη κα'ι για τον λόγο αυτόν 
ταυτίζεται65 με την μητέρα τής Άλκήστιδος. Με τδ ίδιο σκεπτικό δ 
ηλικιωμένος ανδρας με την βακτηρία, ό όποιος βρίσκεται πίσω άπδ 
τον Άδμητο, συνδέεται με τον πατέρα τής ήρωίδας66. Πιδ λογική 
φαίνεται ή πρόταση ότι οί δυο ηλικιωμένοι πρέπει νά ταυτισθοΰν 
με τους γονείς του Άδμητου67, επειδή εκείνοι ήσαν υπεύθυνοι για τον 
χαμό τής νέας γυναίκας, λόγω του ότι άρνήθηκαν να θυσιασθοϋν 
για χάρη του γιου τους. Πίσω άπδ τον Άδμητο καϊ τον πατέρα 
του διακρίνεται ό Απόλλων με τδ τόξο68 στο αριστερό χέρι κα'ι τον 
τρίποδα δεξιά του νά τρέχη, προκειμένου ν’ άποφΰγη τδ μίασμα: 
-Απόλλων: Έγώ δε, μη μίασμά μ’ έν δόμοις κίχη, / λείπω μελάθρων 
τώνδε φιλτάτην στέγην69. Δεξιά τοϋ Απόλλωνος υπάρχουν δυο 
άνδρες, οί όποιοι έχουν ταυτισθή με συγκυνηγοΰς τοϋ Άδμητου70: 
Ό ένας κοιτάξει προς τδ μέρος τής Άλκήστιδος κα'ι ό άλλος στηρίζει 
στενοχωρημένος τδ κεφάλι του με τδ δεξί χέρι, ενώ με τδ αριστερό 
κρατεί έναν τροχόν, ό όποιος ενδέχεται νά συμβολίζη την δελφική 
προφητεία γιά τον θάνατο τοϋ Άδμητου71. Στην άριστερή πλευρά 
τής σύνθεσης διακρίνεται ένας ανδρας έξω άπδ μία θύρα μέ δόρυ 
στο άριστερδ χέρι κα'ι σκύλο στά δεξιά του. Ό Robert72 τον έχει 
ταυτίσει μέ τον Θάνατο73, ό όποιος είχε έλθει, σύμφωνα μέ τον 
Ευριπίδη, προκειμένου νά πάρη την νεαρή γυναίκα74. Ή παρουσία 
τοϋ Απόλλωνος κα'ι τοϋ Θανάτου στην σκηνή τοϋ θανάτου τής νέας

64. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
65. C. Robert, ό.π., σ.25· W. Amelung, ό.π., σ.428.
66. βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
67. S. Wood, ο.π., σ.501, ύποσημ.13.
68. βλ. ανωτέρω ύποσημ.37.
69. Απόλλων: Έγώ φεύγω μακριά άπο τα αγαπημένα μου παλάτια, νά μη με βρή το 

μίασμα μέσα: Εύρ. Άλκ. 22 - 23· S.Wood, ο.π., σ.501.
70. Η. Sichtermann - G. Koch, ό.π., σ.20.
71. W. Amelung, ό.π., σ.429.
72. GRobert, ό.π., σ.30, 32, ν.24, 26.
73. βλ. ανωτέρω ΰποσημ.22.
74. βλ. ανωτέρω ΰποσημ.26/ Ή W.Amelung τον έχει συνδέσει με θνητό παρατηρητή 

έξ αιτίας τών σημαδιών στο πρόσωπό του τα όποια φανερώνουν μεγάλη ηλικία: 
βλ. W.Amelung, ό.π., σ.429.
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γυναίκας παραπέμπει στην εύριπίδεια παραλλαγή του μΰθου τής 
Άλκήστιδος75. Σε άντίθεση με αυτήν έρχεται ή παρουσία τών γονέων 
τής Άλκήστιδος, αν δεχθούμε την ταύτισή τους με τους γονείς τής 
γυναίκας κα'ι όχι τοϋ Άδμητου, ή όποια δικαιολογείται άπδ τον 
Robert76 λόγω τοΰ ότι δίδει έμφαση στην θλίψη των συγγενών τής 
νεαρής γυναίκας.

’Επειδή καί ή άνωτέρω κα'ι όλες οί παραστάσεις των ρωμαϊκών 
σαρκοφάγων τοϋ 2ου μ.Χ. αιώνα απέχουν άρκετά χρονολογικά από το 
έργον τοΰ Ευριπίδη, ή επίδρασή του, άν κα'ι σημαντική, θά μπορούσε 
νά θεωρηθή έμμεση, προερχόμενη άπό μεταγενέστερες φιλολογικές 
πηγές, όπως ό Απολλόδωρος, ό όποιος άναφέρει ότι ό Απόλλων 
εφρόντισε νά γλιτώση τον θάνατο ό Άδμητος καί ότι μόνον ή Άλκηστις 
κα'ι όχι οί γονείς του δέχθηκε νά θυσιασθή στην θέση του, κα'ι ό Ύγΐνος, 
που επαναλαμβάνει άκριβώς τά ’ίδια πράγματα77. Τά είκονογραφικά 
στοιχεία που πρέπει νά είναι δανεισμένα άπό τον χώρο τοϋ θεάτρου, 
άποτελοϋν τό τόξο78 τοϋ Απόλλωνος κα'ι ό Θάνατος79.

Οί είκονογραφικές συνθέσεις που σχετίζονται με τό θέμα τής 
αυτοθυσίας τής Άλκήστιδος συνηγοροΰν υπέρ τοΰ επιχειρήματος 
ότι ή συγκεκριμένη ιστορία ήταν ιδιαίτερα άγαπητή κα'ι είχε μεγάλη 
άπήχηση στην τέχνη. Ό Ευριπίδης δέν ήταν ό πρώτος που άσχολήθηκε 
μέ τις περιπέτειες τοΰ Άδμήτου κα'ι τής Άλκήστιδος, δεδομένου 
ότι στην άρχαία Ελλάδα άποτελοϋσαν τμήμα λαϊκής διήγησης 
διαδιδομένης άπό στόμα σέ στόμα: Ή όιά στόματος καί δημώδης 
ιστορία περί τής Απόλλωνος θητείας παρ’ Άδμητο) αϋτη έστίν, η 
κέχρηται νϋν Εύριπίδης80. Ό μεγάλος τραγικός τής αρχαιότητας είχε 
έπηρεασθή γιά την συγγραφή τής Άλκήστιδος τον άπό την ομώνυμη 
τραγωδία του Φρυνίχου, τοϋ προδρόμου του Αισχύλού. Στο έργο 
τοϋ Φρυνίχου, όπως κα'ι στο έργο τοΰ Ευριπίδη, παρουσιαζόταν ό 
Θάνατος έτοιμος νά κόψη μέ ξίφος ένα βόστρυχο άπό τό κεφάλι τής 
Άλκήστιδος, προκειμένου νά την άφιερώση στους θεούς τοΰ Άδη, 
άλλά ή επέμβαση τοϋ Ηρακλή, που πάλευε μαζί του, ματαίωνε τά 
σχέδιά του: 2.(Ήρακλής Θάνατον παλαιών νικά?) οώμα δ’ άθαμβες

75. S. Wood, ο.π., σ.502· C. Robert, ο.π., σ.33.
76. C. Robert, ο.π., σ.25.
77. βλ. άνωτέρω ύποσημ.4, 5.
78. βλ. άνωτέρω ύποσημ.37.
79. βλ. άνωτέρω ύποσημ.22.
80. Σχ. Εύρ. Άλκ. 1: G. Dindorfius, Scholia Graeca, Oxonii MDCCCLXIII, τ.ΙΥ, σ.88, 1.
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γνιοδόντιτον τείρει81. Φυσικά, μετά τον Ευριπίδη ή ιστορία τής 
Άλκήστιδος έγινε άντικείμενο πραγμάτευσης καί μεταγενεστέρων 
φιλολογικών πηγών82, όπως διαπιστώσαμε άνωτέρω, οί όποιες 
εκληροδότησαν την άνάμνησή της όχι μόνον στους άπλους πολίτες 
τής εποχής τους, άλλα καί στους καλλιτέχνες, οί οποίοι φαίνεται 
ότι πιθανώτατα είχαν ύπ’ όψιν τίς πηγές, άλλα δεν λειτουργούσαν 
ως φωτογράφοι άποτυπώνοντας το κάθε επεισόδιο, όπως ακριβώς 
περιγράφεται στά κείμενα. Έξ άλλου, οί καλλιτέχνες όλων τών 
εποχών άπαλλάσσονται καί δεν είναι υπόλογοι γιά τον τρόπο 
άπεικόνισης τού έκάστοτε επεισοδίου χάρη στην «καλλιτεχνική 
άδεια», ή οποία τούς δίδει το προνόμιο νά χρησιμοποιούν την 
φαντασία τους.

SUMMARY

In the euripideian drama Alcestis Admetus’ parents avoid self- 
sacrifice for the salvation of their son. Alcestis, Admetus’ wife, is the 
only person who accepts to die, in order to save her husband’s life. Before 
Euripides, Phrynichus had composed a tragedy with the title Alcestis. 
Apart from Phrynichus and Euripides, subsequent literary sources 
(Apollodorus and Hyginus) of the Hellenistic and the Roman Period 
had repeated the story of Alcestis. The art of the antiquity adopted 
scenes connected with Alcestis. There are works of art, such as South - 
Italian vases, Etruscan items, Roman frescoes and Roman sarcophagus 
dated from the 5th century B.C. to the 2d century A.D. Those works 
of art are decorated with scenes inspired directly or indirectly by the 
euripideian Alcestis, such as the farewell to Alcestis’ family.
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- AJA: American Journal of Archaeology
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Association of America

81. B. Snell, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Göttingen 1986, τ.1, σ.73, άπόσπ.2, βλ. 
και Εΰρ. Άλκ. 74, 840 κ.έ.

82. Πρόκειται για τον Απολλόδωρο καί τον Ύγινο: βλ. άνωτέρω ύποσημ.4, 5.
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Εικόνα 1: Ερυθρόμορφο ενεπίγραφο έπίνητρο τοϋ 425 - 420 π.Χ. 
άπό την Ερέτρια, Αθήνα ΕΑΜ 1629, τοϋ «Ζωγράφον τής Ερέτριας»

Εικόνα 2: Ερυθρόμορφη άπουλική λοντροφόρος τοϋ 340 π.Χ., 
κοντά στην περίοδο δράσης τοϋ «Ζωγράφον τής Λαοδάμειας», 

Βασιλεία, Antikenmuseum S 21
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Εικόνα 3:’Ερυθρόμορφος ένεπίγραφος έλικωτός κρατήρας άπό το Vulci, 
τον δεύτερου μισού τού 4°" π.Χ. αιώνα, Παρίσι, Cab. Méd. 918

Εικόνα 4:Έτρουσκικό χάλκινο κάτοπτρο τοϋ 350 π.Χ., Νέα Ύόρκη, Metr. 
Mus. 1896. 18. 5
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Εικόνα 5: Ανάγλυφος χάλκινος σκύφος τοϋ τέλους τον 4ου η του 3°" π.Χ. 
αιώνα άπό το Kustanai, Leningrad, Έρμιτάζ

Εικόνα 6: Ρωμαϊκή τοιχογραφία άπό το Herculaneum, ή όποια 
χρονολογείται στα πρώτα Μεταχριστιανικά Χρόνια, Νεάπολη, 

Mus. Arch. Naz. 9027
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Εικόνα 7; Ρωμαϊκή σαρκοφάγος τοϋ 160 - 170 μ.Χ., Βατικανό, 
Mus. Chiaramonti


