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Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ χαρά, διότι εὑρίσκομαι στὴν
ὄμορφη καὶ αἱμάσσουσα Μεγαλόνησο, τῆς ὁποίας τὸ μαρτύριο

δυστυχῶς συνεχίζεται ὑπὸ ἄλλας μορφὰς μέχρι τῆς σήμερον. Ἀλλὰ
καὶ στὸ νησὶ τῆς ἡγεμονίδος τοῦ πολέμου καὶ τῆς θεᾶς τῆς ὡραιότη-
τος, Ἀφροδίτης, τῆς γεννήτριας τῶν συγχρόνων «μικρῶν Ἀφροδιτῶν»
(Β. Παπαδαντωνάκης) ποὺ ὀμορφαίνουν τὴ ζωή μας.

Συγχαίρω τὴ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εἰκονοστασίου γιὰ τὴν
ἡμερίδα αὐτὴ καὶ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐγενῆ της πρόσκληση. Ἐπίσης
ἐπιθυμῶ νὰ συγχαρῶ τὸ Κέντρο Εἰκονολογίας Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσο-
ρογιατίσσης, πρῶτον γιὰ τὴν ἵδρυσή του καὶ δεύτερον γιὰ τὴν ἔκδοση
τοῦ συμπαθοῦς καὶ χρωματικὰ περιοδικοῦ της Εἰκονοστάσιον, τοῦ
ὁποίου εὔχομαι τὴ ζωὴν μακρὰν μέσα στὴ σύγχρονη «ἐκδοτικὴ
κρίση». Ἔχετε ἄλλωστε τὸ ἐφόδιον τῆς «ἐπιμονῆς καὶ ὑπομονῆς».

Ἐὰν δέ, ἐπέλεξα νὰ Σᾶς ὁμιλήσω συντόμως γιὰ μερικὰ ἔργα
ἑνὸς ἰδιαζόντως «βυζαντινίζοντος» κοσμικοῦ καλλιτέχνου καὶ ὄχι
γιὰ τὰ ἑνὸς κατ’ ἐξοχὴν θρησκευτικοῦ τοιούτου, τοῦτο ὀφείλεται
στὸ ὅτι ἐντυπωσιάσθηκα, τουλάχιστον ἀπὸ ἕνα τμῆμα τοῦ ἔργου
του, μὲ τὸ ὁποῖο καταπιάστηκα τελευταίως.

Ἡ ζωγραφικὴ μὲ βοήθαγε νὰ ἐκφραστῶ. Δὲν ἤθελα νὰ λύσω
αἰσθητικὰ προβλήματα οὔτε νὰ κατακτήσω μιὰ θέση ἀνάμεσα
στοὺς μεγάλους. Ἀλλὰ νὰ πῶ τί νιώθω.

Β. Φωτόπουλος1

1. Ὁ γράφων εὐχαριστεῖ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο, τὸν Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνα, τὸν Ἀρχιμ. Μάξιμο καὶ
τὸν Ἐ. Χρυσοχόο διὰ τὰς πληροφορίας καὶ τὴ βοήθεια ποὺ τοῦ ἔδωσαν.



Ὁ Β. Φωτόπουλος ἦταν ἕνας ἐπιφανὴς Ἕλληνας ζωγράφος, σκη-
νοθέτης, καλλιτεχνικὸς διευθυντής, σκηνογράφος καὶ ἐνδυματολόγος.
Γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα τὸ 1934 καὶ πέθανε στὴν Ἀθήνα τὸ 2007.
Σπούδασε ζωγραφικὴ κοντὰ στὸν Β. Δράκο.2

Ἐργάσθηκε στὸ Ἐθνικὸ Ἑλληνικὸ Θέατρο, τὴν Ἑλληνικὴ Λυρικὴ
Σκηνή, τὸ Κρατικὸ Θέατρο Βορείου Ἑλλάδος, τὸ Ἑλληνικὸ Λαϊκὸ
Θέατρο, τὸ Θέατρο Τέχνης, τὸ Ἐλεύθερο Θέατρο καὶ σὲ θιάσους.

Συνεργάσθηκε μὲ τοὺς Μ. Θεοδωράκη, Μ. Κακογιάννη, Τ. Κάλα-
χαν, Φ. Φ. Κόππολα, Ν. Κούρκουλο, Μ. Μερκούρη, Μπὸστ καὶ Ζ.
Ντασσέν. Τὸ 1964 κέρδισε Ὄσκαρ.

Ἔφηβος εἶχε μυηθεῖ στὴ βυζαντινὴ ἁγιογραφία. Δὲν εἶναι τυχαῖο,
ὅτι στὴν ὥριμη φάση τῆς ζωῆς του, ἡ τέχνη αὐτὴ παραμένει ὄχι
μόνον πηγὴ ἔμπνευσης ἀλλὰ καὶ συναισθηματικῆς γαλήνης. Τὸ 1960
μετέβη στὴν Εὐρώπη διὰ νὰ γνωρίσει τὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα καὶ
ἀπὸ τὸ 1964 μέχρι τὸ 1973 ἔμεινε ἀρκετὸ διάστημα στὶς Ἡνωμένες
Πολιτείες. Ἀπὸ τὸ 1980 ἀφιερώθηκε στὸ χρωστῆρα καὶ περιηγήθηκε
Μονές, ἰδίως δὲ τοῦ Βουλκάνου.

Ἐξέθεσε ἀτομικὰ στὸ Μουσεῖο Βορρὲ (1991), στὶς γκαλερὶ «Νέες
Μορφὲς» (1996), Ζουμπουλάκη (1999), καὶ στὸ Μουσεῖο Μπενάκη
(2008) στὴν Ἀθήνα. Ἔργα του ὑπάρχουν σὲ διάφορα Μουσεῖα, στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ σὲ ἀρκετὲς ἰδιωτικὲς συλλογές.

Μεγάλο ἀφιέρωμα γιὰ τὸ ἔργο του καθὼς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του
Διονύση, διαπρεποῦς σκηνογράφου, ζωγράφου, ἐνδυματολόγου καὶ
συγγραφέως ἔχει κάνει τὸ 1997 ὁ «Μύλος» Θεσσαλονίκης.

Ὁ Φωτόπουλος ἦταν πολυτάλαντος, ἀθόρυβος καὶ σεμνός, «ποι-
ητὴς» τῆς ζωγραφικῆς, τῆς νωπογραφίας, τῆς «ὄψης» τοῦ θεάτρου
καὶ τοῦ κινηματογράφου. Ἀνῆκε στοὺς λίγους ποὺ ἔδιναν ἀτσιγκού-
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2. Βασίλης Φωτόπουλος, Βικιπαίδεια· Κ. Γεωργουσόπουλος - Βασίλης
Φωτόπουλος - Ε. Δ. Ματθιόπουλος (Ἐπιμ.), Λεξικὸ Ἑλλήνων Καλλιτεχνῶν:
ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες 16ος-20ὸς αἰώνας, Ἀθήνα 2000· «Βασίλης
Φωτόπουλος, Πολυτάλαντος καὶ ἀθόρυβος», Ἐφημ. Ἡ Καθημερινὴ 16.1.2007· Β.
Κουτσουπιᾶς, «Ἕλληνες ζωγράφοι: Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007)» γιὰ τὸ
Ι.Μ.Ε.Τ· Χ. Ἀργυρόπουλος, «Βασίλης Φωτόπουλος», Μουσεῖο Μπενάκη 2007·
«Βασίλης Φωτόπουλος, Ὁ “κόσμος” τοῦ πολυτάλαντου δημιουργοῦ», Ἐφημ.
Ριζοσπάστης 13.1.2008.



νευτα πάντα καὶ πάντοτε χωρὶς ἀνταλλάγματα. Ἦταν ἕνας ἄνθρω-
πος ποὺ δὲν ἐξαργύρωνε τὴν προσφορά του, δὲν ὑπέκυψε στὰ θέλ-
γητρα τοῦ χρήματος καὶ τῆς κοσμικότητος (Ἄ. Δεληβοριᾶς). Τόλμησε
νὰ ἀπαρνηθεῖ μία σταδιοδρομία μὲ ἐξησφαλισμένη ἐπιτυχία, προ-
κειμένου νὰ ξανοιχτεῖ σὲ γοητευτικὲς περιπέτειες νέων ἀνακαλύ-
ψεων.

Οἱ θεατρικές του δημιουργίες ἐπιβάλλονται ὡς ζωγραφικὰ αὐτό-
νομα κατορθώματα καὶ γλυπτικὲς συνθῆκες. Στὸ ἔργο του ἀπέφευγε
τὶς συμπαγεῖς κατασκευές, τὰ ἔντονα χρώματα καὶ προτιμοῦσε τὰ
ἐλαφρὰ ὑλικὰ (κυρίως χαρτί, πανί, ξύλο καὶ πλαστικό). Σὲ ὅλη του
τὴν πορεία δὲν ἔχασε τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴ ζωγραφικὴ καὶ ἀντιμετώπιζε
τὰ σκηνικὰ ὡς τρισδιάστατο ζωγραφικὸ ἔργο. Τὸ ζωγραφικό του
ἔργο ποὺ σὲ ἀναστατώνει καὶ ταρακουνᾶ, χαρακτηρίζεται ὡς ἀνθρω-
ποκεντρικό. Ἀποτυπώνει ἀκραῖες συναισθηματικὲς καταστάσεις θε-
ατρικῶν ρόλων μέσα ἀπὸ τὶς μορφολογικὲς καὶ χρωματικὲς ἐπιλογές
του. Συνδυάζει πλῆθος διαφορετικῶν τεχνικῶν καὶ τὴ χαρακτηρίζει
«ἐπιθετικὴ, ἰδεολογική, συμβολική», ὅπου κυριαρχεῖ ἡ παρουσία
σωμάτων παραμορφωμένων, μὲ ἔντονη τὴν ἀκραία «ἔκφραση τοῦ
πάθους». Βλέπει τὸν κόσμο ὡς ἕνα ἐφιαλτικὸ τσίρκο, ὡς μία αἱμό-
φυρτη σκηνὴ τραγωδίας. Στὶς ἁγιογραφίες του δὲ σὲ ναοὺς καὶ
μονές, τολμάει νὰ τροποποιεῖ καὶ νὰ ἀλλοιώνει τὴν παράδοση (Κ.
Γεωργουσόπουλος), πρᾶγμα ἰδιαίτερα σημαντικό.

Ἐδῶ θὰ ἐξετασθοῦν συντόμως μόνον ζωγραφικὰ ἔργα τοῦ καλλι-
τέχνου, τὰ ὁποῖα κοσμοῦν χώρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
προστιθεμένου ὅτι ὁ Β. Φωτόπουλος συνεδέετο μετὰ τοῦ μακαριστοῦ
Γερο-Μελίτωνος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀσφαλῶς ὀφείλεται καὶ ἡ σχέσις
του μὲ τὸ Σεπτὸν Κέντρον. Καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ ἑξῆς:

1- Μεγάλη αἴθουσα παρὰ τὴν παλαιὰν Ἀρχιγραμματείαν τοῦ
Εὐγενειδίου Μεγάρου τοῦ Πατριαρχείου:

Τρίπτυχον κεχωρισμένον παριστὸν τὸν Αὐτοκράτορα Νικηφόρον
Φωκᾶν (912-969) μεταξὺ δύο σεβιζόντων καὶ δῶρα φερόντων πι-
θανῶς ἀξιωματούχων Ἀρχόντων. Μακέτα κουστουμιοῦ ἄρχοντα τοῦ
θατρικοῦ ἔργου τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ (0,76 x 0,57). Ἀκουαρέλα σὲ
ριζόχαρτο Β. Φ. / 2001. Μεθ’ ὑάλου καὶ ξυλίνων πλαισίων. Ὁ Αὐτο-
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κράτωρ παρίσταται ἔνθρονος μετὰ τοῦ σκήπτρου καὶ τῆς σφαίρας,
φέρων Στέμμα, Σάκκον πορφυροῦν καὶ Πάλλιον χρυσοῦν, πλῆρες
τετραγωνιδίων καὶ κύκλων. Ὄπισθεν τοῦ Θρόνου ὑπάρχει χρυσοῦν
φόντο μετὰ πορφυρῶν ταινιῶν, ἐνσταύρων κύκλων, ρόμβων καὶ τε-
τραγώνων. Ἐμφανίζεται ὡς μακρυμάλλης, ξερακιανός, εὐθυτενὴς
καὶ πιθανῶς ὡς φοβερὸς στρατηλάτης, ἀγέρωχος καὶ «αἱμοχαρής».
(Πρβλ. τὴν γλυπτὴν προτομὴν Καρόλου τοῦ Μεγάλου, πίν. 2). Οἱ
ἀξιωματοῦχοι φέρουν Σάκκον χρυσοῦν μετὰ πορφυρῶν τετραγώνων
καὶ ἐνσταύρων μεταλλίων, μακρὰν ζώνην καὶ τεραστίαν κίδαριν,
κρατοῦν δὲ τὰ δῶρα, μίτραν καὶ γαβαθοειδὲς δοχεῖον ἐπὶ τῶν ἐπι-
καλυμμένων διὰ λευκοῦ πέπλου χειρῶν. Καὶ αὐτοὶ εἶναι λεπτοί, κύ-
πτοντες «δουλικῶς» πρὸ τοῦ Ἄνακτος καὶ παρουσιάζοντες μίαν
«γυποειδῆ» καὶ ὀχλητικὴν ἔκφραση. Κατάστασις καλή. Τοῦτο ἐπρό-
κειτο νὰ ἀγορασθεῖ ὑπὸ τοῦ Μουσείου Μπενάκη, ὅπερ δὲν ἐγένετο
λόγῳ τῆς ὑψηλῆς τιμῆς του, ὁπότε ὁ καλλιτέχνης τὸ ἐδώρησεν εἰς
τὸν Θρόνον, (πίν. 1).3 Τὸ ἔργον αὐτὸ σχετίζεταί πως εἰκονογραφικῶς
καὶ εἰκονολογικῶς πρὸς τὸ τρίπτυχον τῆς «Μεγάλης Εἰσόδου» τοῦ
ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
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3. Ἀθανάσιος (Παπᾶς), Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, «Ἕνα τρίπτυχο τοῦ
Β. Φωτόπουλου στὸ Φανάρι», Ἐφημ. Ἀπογευματινὴ (ὑπὸ ἔκδ.).

Πίν. 1. Τὸ τρίπτυχον τοῦ Πατριαρχείου.



χείου, καίτοι μεταγενέστερον, καὶ πιθανῶς νὰ ἀνῆκε εἰς τὸ αὐτὸ θε-
ατρικὸ σκηνικό. Μεμονωμένον ἀνάλογον μετ’ ἑνὸς Ἄρχοντος ἔργον
κατέχει καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὸν Οἶκον του.

2- Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος:
Τρεῖς ἀρχιερατικοὶ Σάκκοι ἄνευ ὠμοφορίων μετὰ διακόσμου ἐκ

μεγάλου πολυσταυρίου. Εἰς τὸν πρῶτον κυριαρχεῖ τὸ μέλαν καὶ
πορφυροῦν χρῶμα, εἰς τὸν δεύτερον τὸ χρυσοῦν καὶ πορφυροῦν καὶ
εἰς τὸν τρίτον –δῶρον τοῦ Γερο-Μελίτωνος– τὸ λευκόν.
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Πίν. 2. Κάρολος ὁ Μέγας.



3- Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ´ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου (451) τοῦ Μεγάρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλ-
κηδόνος:

Ὑαλογραφία (Hinterglasmalerei) τοῦ βορείου μεγάλου τριμεροῦς
παραθύρου ἔχοντος ἕξη τμήματα, μετὰ τῶν παραστάσεων τῆς Σταυ-
ρώσεως, καθ’ ἣν ὁ Κύριος εἰκονίζεται μόνος (0,97 x 0,64.5), καὶ τῆς
εἰς Ἅδου Καθόδου μετὰ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας πρὸς τὰ δεξιὰ
(0,95 x 0,64.5), περιστοιχιζομένων ὑπὸ τεσσάρων πολυομμάτων Χε-
ρουβεὶμ (0,94 x 0,31.5). Κυριαρχοῦν τὰ κίτρινα, κυανοπράσινα καὶ
πορτοκαλλεὰ χρώματα. Ἄνευ ὑπογραφῆς καὶ χρονολογίας. Φαίνεται
ὅμως, ὅτι τοῦτο ἐγένετο κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἀσθενείας τοῦ Γέ-
ροντος Μελίτωνος (1984-1989). Τὸ αἰθέριον ἔργον τοῦτο λόγῳ δυ-
στυχῶς τῆς μὴ προφυλάξεως ἔξωθεν, παρουσιάζει φθορὰς εἰς τὰ
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Πίν. 3. Ἡ ὑαλογραφία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.



χρώματα καὶ τὰς ἐπιγραφάς,
(πίν. 3). Ρυθμολογικῶς συγγε-
νεύει πρὸς τὴν τεχνοτροπίαν
τοῦ Γ. Γουναρόπουλου (1889-
1977)4.

4- Ἐπρόκειτο δὲ εἰς τὸ τέμ-
πλον τοῦ Παρεκκλησίου νὰ το-
ποθετηθεῖ καὶ ἕτερον μικρῶν
διαστάσεων ἔργον τοῦ Β. Φω-
τόπουλου, παριστὸν τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα ὁδηγὸν βιαίως τὸν
ὀρνεόμορφον Ἅγιον Μελίτωνα
εἰς τὴν λίμνην τῆς Σεβαστείας,
καὶ συμβολίζον τὸν τρόπον δι-
οικήσεως τοῦ Γέροντος κατὰ
τοὺς χαλεποὺς ἐκείνους και-
ρούς, ἄλλοτε ἠρέμως καὶ
ἄλλοτε εὐθαρσῶς, μετὰ τῆς
ἐπιγραφῆς: «⁜ ὁ αγιος Μελί-
των. εκ τῶν τεσσαράκωντα
μαρτυρών–». Ὁ Ἅγιος εἰκονί-
ζεται γυμνός, «καρκινοειδής»,
κιτρινωπὸς καὶ κυανοπράσινος
μὲ φῶτα καὶ σκιές. Ἐμφανίζε-
ται κολυμβῶν «χορευτικῶς»

μὲ πλαδαρὸν καὶ παλαιστικὸν σῶμα, καίτοι «καταποντισμένος»
ἀνάσκελα ἐντὸς τῆς λίμνης, ἐνῶ πρὸς τὰ ἄνω ὑπάρχει μοτίβον κυανοῦ
Ἁγίου Ποτηρίου μετὰ τῆς χρυσῆς στεφάνης τοῦ Μάρτυρος. Τὸ φόντο
εἶναι βαθὺ κυανοπράσινο, ἡ δὲ παγωμένη λίμνη μὲ ἀνοικτότερον
τοιοῦτο. Ἄνευ ὑπογραφῆς καὶ χρονολογίας, (πίν. 4, 5). Τοῦτο ἀρχικῶς
εὑρίσκετο εἰς τὸ Παρεκκλήσιον, μετὰ ὅμως τὴν κοίμησιν τοῦ Γέροντος
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4. Δημοτικὴ Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: G. Gounaro, Γιῶργος
Γουναρόπουλος, 2001.

Πίν. 4. Ὁ Ἅγιος Μελίτων.



(1989) πιθανῶς ἀπωλέσθη καὶ ἀγνοεῖται μέχρι σήμερον ἡ τύχη του.5
5- Αἴθουσα τῶν Πατριαρχῶν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαχείου ἐν Ἀθήναις:
Τρίπτυχον κεχωρισμένον τῆς «Μεγάλης Εἰσόδου». Μακέτα τοῦ

ἔργου ποὺ ἀνέβηκε πιθανότατα στὸ Ἐθνικὸ Θέατρο. Ἀκουαρέλα σὲ
ριζόχαρτο (0,75 x 0,55) βφ / 97. Μεθ’ ὑάλου καὶ ξυλίνων πλαισίων.
Κατάστασις καλή, (πίν. 6).6 Παριστᾶ «ἐν δεήσει» Ἀρχιερέα τῆς
ἐποχῆς τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ μεταξὺ δύο ἱερέων φερόντων τὰ ἱερα-
τικὰ ἄμφια, τὰ Ἅγια καὶ τὸν Ἀέρα. Οὗτος φέρει Σάκκον ἄνευ χειρί-
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5. Ἀθανάσιος (Παπᾶς), Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, «Ὁ Ἅγιος Μελίτων»,
Ἐφημ. Ἀπογευματινὴ 9.4.88 (2013) 4.

6. «Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαχείου
ἐν Ἀθήναις», Παμμακάριστος 5 (2002) 15.

Πίν. 5. Ὁ Ἅγιος Μελίτων (λεπτομέρεια).



δων, χρυσοῦν μετὰ κυανοῦ πολυσταυρίου, ἐπιτραχηλίου καὶ ἐπιμα-
νικίων, ἀνοικτοκυανοῦν στιχάριον μετὰ βαθυκυάνων ποταμῶν καὶ
μικρὸν ὠμοφόριον. Ἐντυπωσιακὸν εἶναι, ὅπως καὶ εἰς τὸν Αὐτοκρά-
τορα Νικηφόρον, τὸ μέγεθος τῶν χειρῶν καὶ ὁ θεατρικός των χαρα-
κτήρ. Οἱ ἱερεῖς φέρουν λευκοκίτρινον στιχάριον μετὰ βαθυκαστάνων
ποταμῶν, χρυσοῦν ἐπιτραχήλιον, ἐνῶ ὁ Ἀὴρ καὶ τὸ κάλυμμα τῶν
Ἁγίων εἶναι πορφυρὰ μετὰ χρυσοῦ ἐνσταύρου, ἀστεροειδοῦς διακό-
σμου, παραστάσεων καὶ ἐπιγραφῶν. Οἱ πόδες ὅλων τυγχάνουν λίαν
μικροί, προσδίδοντες εἰς τὰς μορφὰς ἕνα «χορευτικὸν» χαρακτῆρα.

Ἔτσι καὶ στὰ ἔργα αὐτὰ τοῦ Β. Φωτόπουλου βλέπει κανεὶς τὴν
φινέτσα καὶ τὴν εὐαισθησία του, καὶ δὴ ὄχι μόνον μία ἐξπρεσιονιστικὴ
καὶ μανιεριστικὴ χροιά, ἀλλὰ εὐρύτερα καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν
πλούσια παράδοση τῆς Βυζαντινῆς τέχνης. Συγχρόνως δὲ δεικνύει,
πὼς ὁ καλλιτέχνης χειριζόταν μὲ ἄνεση τὴ σύζευξη ζωγραφικῆς καὶ
σκηνογραφίας, πρᾶγμα βέβαια ποὺ τὸν ὁδηγοῦσε ἐνίοτε σὲ χθόνιες
δαιμονικές, προσωπιδόμορφες καὶ συμβολικὲς μορφώσεις.
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Πίν. 6. Τὸ τρίπτυχον τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου


