
Σκέψεις πάνω σε ορισμένα κλασικά επιτύμβια γλυπτά του Κεραμεικού…

 

 Στην πρώτη αίθουσα του αρχαιολογικού μουσείου του Κεραμεικού
 - στη συλλογή των ‘κλασικών επιτυμβίων’- εκτίθενται ορισμένα ‘περικαλλή’ 

μαρμάρινα γλυπτά, που έστεκαν ως σήματα σε τάφους του αρχαίου 
νεκροταφείου. Προκαλούν γνήσιο θαυμασμό χάρη στην εξαιρετική ποιότητα της 

γλυπτικής εργασίας, στο μέτρο, στην αρμονία και στο ήθος που χαρακτηρίζει 
τις ιδανικές μορφές και στην οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητα των 

μηνυμάτων που κοινωνούν· δεν είναι άλλωστε χωρίς σημασία ότι κάποιοι από 
τους θνητούς πάνω στα πέτρινα μνήματα μοιάζουν με τους θεούς στη ζωφόρο 

του Παρθενώνα και τα χέρια που τους έπλασαν ενίοτε ταυτίζονται! Οτιδήποτε το 
εφήμερο ή το ιδιοσυγκρασιακό δεν αφορά τους γλύπτες της περιόδου, οι οποίοι 

θα το προσπερνούν για περίπου τρεις γενιές ακόμη… 
Cessavit deinde ars.1

 Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι συμβιβασμοί: η έκθεση των γλυπτών 
ως συλλογής, μακριά από την αυθεντική τους θέση -όπου πλέον στέκουν 

τα αντίγραφά τους- χωρίς σύνδεση με το ανασκαφικό τους περιβάλλον και 
οπωσδήποτε χωρίς τα αυθεντικά τους χρώματα και εξαρτήματα, παροδηγεί το 
σύγχρονο θεατή. Οι εικοσιπέντε αιώνες που μεσολάβησαν από τη δημιουργία 

τους, αλλά κυρίως οι στρεβλώσεις που άφησαν στον τρόπο που επικοινωνούμε 
με τα αρχαία κατάλοιπα ο περιηγητισμός, η αρχαιολατρεία, η τάση για 

δημιουργία των πρώτων (ιδιωτικών) αρχαιολογικών συλλογών που γεννήθηκαν 
με την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και πιο πρόσφατα η υπερβολικά ιδεαλιστική 
προσέγγιση της αρχαιότητας, διαθλούν ασυνείδητα τη θέα τους, καθιστούν 

την αντίληψή που έχουμε γι’ αυτά, ‘ακαδημαϊκή’ και απόμακρη.



Τείνουμε να ξεχνούμε ότι τα επιτύμβια γλυπτά δεν φτιάχτηκαν πρωτίστως για να είναι αριστουργήματα 
σε μουσείο! Έγιναν ως αντικείμενα βιοπορισμού από τους γλύπτες, ως προϊόντα προς πώληση στο 
περιβάλλον ενός αρχαίου νεκροταφείου. Τα επιτύμβια ήταν στημένα σε οικογενειακούς ταφικούς 
περιβόλους, σε κοινή θέα και συχνά απευθύνονταν στους περαστικούς μέσα από τα επιγράμματά τους 
για «τη μοίρα που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους»2.
Ήταν επίσης διακοσμημένα με έντονα και χαρίεντα χρώματα, ορισμένα από τα οποία σώζονταν ζωηρά 
όταν τα μνημεία πρωτοβγήκαν στο φώς: για παράδειγμα τα καστανά μαλλιά της Αμφαρέτης και οι 
κόκκινες λεπτομέρειες του ρούχου της πρόβαλαν επάνω στο γαλάζιο βάθος, όταν βρέθηκε το μνημείο, 
το 1933. Ο Εύφηρος επάνω σε μακρόστενη μαρμάρινη στήλη με γαλάζιο βάθος, έσωζε επίσης το χρώμα, 
όταν πρωτοβγήκε από το χώμα, το 1964. Πάνω από το κεφάλι του, στο αέτωμα, ακόμη αχνοφαίνονται 
ζωγραφισμένα δύο αντιμέτωπα λιοντάρια και στην κορυφή γραπτά επίσης ανθέμια.
Το μνήμα του Ευφήρου είναι ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό· ο νέος παριστάνεται σε 
κατατομή, έφηβος, άλκιμος και στεφανωμένος αθλητής, φορώντας το ιμάτιο του αθηναίου πολίτη, 
προσηλωμένος στη στλεγγίδα με την οποία θα ξύσει από πάνω του τη σκόνη της κονίστρας. Παρά το 
γεγονός ότι «κανείς καλλιτέχνης δεν εσκέφθηκε ούτε εζήτησε να αποτυπώσει στο πρόσωπο τα ατομικά 
χαρακτηριστικά, το ρευστό και φθαρτό είδος του ανθρώπου» και «περιωρίζονταν όλοι στα εξωτερικά 
γνωρίσματα, στην ηλικία, στο είδος της κόμμωσης, στο ντύσιμο και στη στάση, εξαϋλώνοντας την ύπαρξη, 
χαρίζοντας της αιωνιότητα»3  τα κτερίσματα, όσο και τα σκελετικά κατάλοιπα της συγκεκριμένης ταφής 
κοντά στην Ιερά Οδό, υπήρξαν αναπάντεχα: ένα ειδώλιο πιθήκου, αγγεία και δύο χάλκινες στλεγγίδες, 
βρέθηκαν τοποθετημένα γύρω από έναν σκελετό παιδιού!

Ο δύστυχος Εύφηρος, έσβησε πρόωρα, χτυπημένος ίσως από το φονικό λοιμό που θέρισε τους Αθηναίους 
το 430 – 429 π.Χ. ή το 427 – 426 π.Χ. ή από άλλη αιτία, πάντως πριν προλάβει να φθάσει στην ηλικία 
που τον εικονίζει η στήλη του.
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Αν δεν υπήρχε το χαρακτηριστικό attributum, η στλεγγίδα, τόσο στην παράσταση όσο και ως κτέρισμα, θα υποθέταμε 
ότι ίσως το μαρμάρινο μνήμα προοριζόταν αρχικά για κάποιον άλλον, μεγαλύτερο σε ηλικία νέο, και κατέληξε τελικά στον τάφο του 

πρόωρα χαμένου παιδιού –άγνωστο πώς. Αντίθετα, εδώ πρόκειται χωρίς αμφιβολία για συνειδητή επιλογή των συγγενών (γονέων;) για να 
τιμήσουν τον νεκρό και να διαιωνίσουν τη μνήμη του· αποδίδουν στο παιδί τους (;) 

το Ομηρικό γέρας θανόντων.4  Έτσι επέλεξαν να τον απαθανατίσουν: σε ηλικία που θα ήταν χρήσιμος για την Αθήνα. 
Στο νου τους μπορούμε να φανταστούμε να ηχούν τα λόγια του Σωκράτη για τους ενάρετους νέους: 

«…ἀλλ’ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἡλικίαν, χρήσιμοι γίγνοιντο ταῖς πόλεσι.»5
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