
Περίληψη – Summary 
 

Κούκα Ελισάβετ, «Η Κασσάνδρα στον μύθο και την εικονογραφία της 
αρχαϊκής και κλασικής εποχής, με έμφαση στην αττική αγγειογραφία» 
 

Η προφήτισσα Κασσάνδρα, η όμορφη κόρη του βασιλιά της Τροίας, Πριάμου, με 
την τραγική μοίρα, πρωταγωνιστεί σε διάφορα μυθολογικά επεισόδια που ενέπνευσαν 
τους συγγραφείς και τους εικαστικούς καλλιτέχνες της αρχαιότητας. 

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εικονογραφική μελέτη και 
παρουσίαση των απεικονίσεων της Κασσάνδρας κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή 
με έμφαση στην αττική αγγειογραφία από όπου πρόερχεται η πλειονότητα των 
παραστάσεων.  

Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται το ιστορικό της έρευνας, ενώ στο 
δεύτερο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις σχετικές με την Κασσάνδρα 
γραμματειάκες πηγές. Η μελέτη της εικονογραφίας αναπτύσσεται στο τρίτο κεφάλαιο, 
το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι απεικονίσεις της 
Κασσάνδρας στις τέχνες της μικροτεχνίας,της μεγάλης ζωγραφικής και της γλυπτικής, 
ενώτο δεύτερο μέρος είναιαφιερωμένο στην αγγειογραφία. Οι απεικονίσεις της 
Κασσάνδρας στην αγγειογραφία χωρίζονται σε τρία κεφάλαια: στις παραστάσεις της 
Κασσάνδρας πριν την άλωση της Τροίας, στις παραστάσεις μετά την άλωση και στις 
παραστάσεις της βίαιης αρπαγής της Κασσάνδρας από τον Αίαντα.Στο πλαίσιο της 
μελέτης του επεισοδίου του Αίαντα και της Κασσάνδρας μελετώνται τα εικονογραφικά 
μοτίβα της γυμνότητας και του μικρού μεγέθους των μορφών, οι παραστάσεις του 
ξόανου της  Αθηνάς, ο ρόλος των δευτερευούσων μορφών, που πλαισιώνουν την 
κεντρική σκηνή, καθώς καιη δήλωση του ιερού χώρου με τη χρήση του βωμού, του 
φοίνικα, του τρίποδα και του κίονα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η σύνθεση των 
εικονογραφικών δεδομένων και παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας, ενώ, στο 
τέλος, ακολουθεί αναλυτικόςκατάλογος των αγγειογραφειών με περιγραφή και 
παράθεση βιβλιογραφίας. 
 

 
Kouka Elisavet, «The myth and iconography of Cassandra in the archaic 
and classical periods: emphasis on attic pottery». 
 

The prophetess Cassandra, the beautiful daughter of the king of Troy, Priam, is 
anunfortunate figure of Greek mythology. Her tragic fate had inspired the writers and 
visual artists of antiquity. 

The purpose of this dissertation isthe iconographic study and presentation of the 
Cassandra depictions in the Archaic and Classical periods, with emphasis on Attic 
pottery from wherethe majority of the depictions are derived. 

The first chapter introduces the background of the research, while the second 
provides a summary of the literary sources related to Cassandra.The study of 



iconography is developed in the third chapter, which consists of two parts.The 
depictions of Cassandrain finemetalwork, engraved gems, wall painting and 
sculptureare presented in the first part, while the second part is dedicated to 
pottery.Cassandra's depictions in vase painting are divided into three chapters: the 
depictions of Cassandra before the fall of Troy, the depictions after the fall and the 
depictions of the pursuit of Cassandra by Ajax.In the context of the research of the 
episode of Aias and Cassandra, the iconographic motifs of nudity and the small size of 
the figures are studied, as well as the depictions of Athena’s xoano, the role of the 
secondary figures surrounding the central scene and the declaration of the sacred space 
by the depictions of the altar, the palm tree, the tripod and the column.In the fourth 
chapter, the composition of the pictorial data is presented and the conclusions of the 
research are presented, while a detailed catalogue of vase paintings is given, with a 
description and a bibliography. 
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