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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
 

Ευχαριστώ ολόψυχα τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα που ως επόπτης της 
διδακτορικής διατριβής µου υπήρξε ένα σταθερό στήριγµα σε όλη την πορεία 
εκπόνησής της. Του χρωστάω πολλά για όσα µου έµαθε τόσα χρόνια, από τότε που 
ήµουν προπτυχιακή και µεταπτυχιακή φοιτήτρια˙ για τα µαθήµατα αρχαιολογίας, 
αλλά και τα µαθήµατα ζωής. Στη σύζυγό του κα Ουρανία (Ράνια) Κλουτσινιώτη 
στέλνω εγκάρδιους χαιρετισµούς για την τρυφερότητα, µε την οποία µε αντιµετώπισε 
και για τις φορές που χρειάστηκε να «µεσολαβήσει» ανάµεσα σε εµένα και το 
∆άσκαλό µου.   

Επίσης ευχαριστώ θερµά τη Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων Αρχαίας Ολυµπίας και το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών 
(Γ.Α.Ι.) για την άδεια για µελέτη και φωτογράφηση του γλυπτού διακόσµου του ναού 
του ∆ία (αρ. πρωτοκόλλου Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α.: 4010/11.08.2006˙ αρ. πρωτοκόλλου Γ.Α.Ι. 
Αθηνών: 4275/25.08.2006). Από την Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α. ευχαριστώ ιδιαίτερα την 
προϊσταµένη κα Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου, τον αρχαιολόγο Χρήστο Λιάγκουρα 
που επιλήφθηκε της υπόθεσής µου το καλοκαίρι του 2006 και την υπεύθυνη του 
φωτογραφικού αρχείου Φωτεινή Μπρη για τη βοήθειά της στην εύρεση του αρχείου 
φωτογραφιών της πρώτης επανέκθεσης (συντήρησης) (1974-1981) και της (δεύτερης) 
(επαν)έκθεσης των γλυπτών (αρχές Φλεβάρη 2004).  

Στην καθηγήτρια Ισµήνη Τριάντη οφείλω ένα µεγάλο «ευχαριστώ» για το 
χρόνο που αφιέρωσε στη µελέτη των κειµένων µου, για τις παρατηρήσεις της σε 
τεχνικά θέµατα και θέµατα ορολογίας και για το ότι είχε τη διάθεση να µου 
µεταδώσει τις αναµνήσεις της από τα χρόνια που δούλεψε αυτή και ο σύζυγός της 
γλύπτης Στέλιος Τριάντης στην Ολυµπία.  

 
Οφείλω να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που µε στήριξαν ψυχολογικά σε 

αυτή µου την προσπάθεια.  
Τους γονείς µου Θεοδοσία και Νίκο για όλα. Χωρίς την υποστήριξή τους, 

συναισθηµατική (τις «συνεδρίες»!;) και υλική (την «ιδιωτική υποτροφία»), αυτή η 
διατριβή θα ήταν δύσκολο να αρχίσει, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.  

Τις φίλες µου, στηρίγµατά µου, παράθυρά µου στην πραγµατική ζωή, για τα 
«µεγάλα» και τα «µικρά», Ευαγγελία (Λίτσα) Γιακείµ, Νατάσσα Καζακίδου, Μαρία 
Μουσουράκη, Μαρία Πατσάκη, Αγλαΐα (Λίτσα) Σιώµπου, Μαρία Φατσέα. 

Τον Γεράσιµο (Μάκη) Χρυσοβιτσάνο, που ήταν και παραµένει φίλος, για την 
υποστήριξη και τις συµβουλές του.  

Θα είµαι απαράδεκτα, ασυγχώρητα αγνώµων και, ως εκ τούτου, εγωίστρια αν 
δεν ευχαριστήσω από καρδιάς και την Ελένη (Νέλλη) Ζυµή για τη συµπαράσταση, 
την κατανόηση και όλα όσα -εντελώς ασήµαντα για αυτήν, πολύτιµα για εµένα- µου 
προσέφερε τους τελευταίους µήνες συγγραφής της διατριβής. Η αύρα, η αισιοδοξία, η 
δύναµή της µου έδωσαν σε στιγµές αδυναµίας την «ώθηση» που χρειαζόµουν για να 
συνεχίσω. Τα τελευταία βήµατα θα ήταν πολύ πιο µοναχικά και πιο δύσκολα αν δεν 
είχα δίπλα µου την Ελένη, «το τυχερό µου αστέρι».   

 
Επειδή επηρεάστηκα από βιβλία σχετικά µε τους ολυµπιακούς αγώνες, το 

αθλητικό ιδεώδες και την αρχή noàj Øgi»j ™n sèmati Øgie‹, αλλά και επειδή η 
εµπειρία µε δίδαξε ότι η πολύωρη καθηµερινή µελέτη και η καθήλωση µπροστά στον 
Η/Υ επιδρούν αρνητικά στην υγεία, πρέπει να ευχαριστήσω και το γυµναστή 
Νεκτάριο Τσακίρη από το γυµναστήριο «Παλµός» Χανίων που έκανε ό,τι περνούσε 
από το χέρι του, για να αντέξει το σώµα µου τους ρυθµούς και τις απαιτήσεις της 
µελέτης.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

Ά. γ.:  Άλλη γραφή (για γραφή που απαντά σε ένα ή περισσότερα  
χειρόγραφα, διαφορετική από την ακολουθούµενη στο κείµενο)  

 
Ά. ε.:    Άλλες εκδόσεις ή άλλοι εκδότες (για διαφορετικές διορθώσεις  

φθαρµένων χωρίων εκτός της ακολουθούµενης στο κείµενο)  
 

ελλ.:   ελληνική   
 
επίµ.:   επιµέλεια  
 
µτφρ.:   µετάφραση 
 
π. ε.:   παλιότερες εκδόσεις (µορφή υπό την οποία εκδίδονταν παλιά, 

προ του Bekker, ορισµένες αµφισβητούµενες φράσεις) 
 
σηµ.:              σηµείωση  
 
τόµ.:    τόµος, τόµοι  
 
Χ.:     Χειρόγραφα (για γραφές που απαντούν σε ένα ή σε πολλά  
                        χειρόγραφα)  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η παρούσα µελέτη συνιστά προσπάθεια να εφαρµοστεί ένα µεθοδολογικό 
σχήµα που αφορά στον τρόπο ερµηνευτικής προσέγγισης ενός εικονογραφικού 
συνόλου, του γλυπτού διακόσµου, δηλαδή των αετωµάτων και των µετοπών, του 
ναού του ∆ία στην Ολυµπία και στηρίζεται στο γενικότερο χαρακτήρα και ρόλο της 
εικόνας ως επικοινωνιακού µέσου.  

Το βασικό επικοινωνιακό σχήµα είναι: ποµπός – µήνυµα – δέκτης µε την 
αναφορά, το µέσο και τον κώδικα να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Ποµπός του 
µηνύµατος είναι γενικά αυτός που ευθύνεται για τη δηµιουργία της παράστασης, ο 
φορέας του έργου, ο παραγγελιοδότης του και δέκτης το κοινό στο οποίο απευθύνεται 
το µήνυµα, ο εκάστοτε θεατής. Ως µήνυµα κατανοείται η ίδια η εικόνα, η οποία για 
να γίνει «αναγνώσιµη» από το δέκτη πρέπει να µεταδοθεί µε συγκεκριµένο σχήµα και 
µοτίβο, να είναι ευρέως γνωστή και αποδεκτή1 και να υπόκειται σε συγκεκριµένο 
κώδικα. Η αναφορά είναι οι υπάρχοντες µύθοι και το µέσο µεταφοράς του 
εικονογραφηµένου µηνύµατος, δηλαδή της κωδικοποιηµένης εικόνας, οι 
παραστάσεις, η εικονογραφία. Σε σχέση µε το µνηµείο που µελετάται εδώ ο ποµπός 
του µηνύµατος είναι οι Ηλείοι, ο δέκτης ο επισκέπτης του ιερού της Ολυµπίας και το 
µέσο η γλυπτική. Ο καλλιτέχνης µπορεί να χρεωθεί µε τη σύνθεση και το αισθητικό 
αποτέλεσµα, αλλά όχι και µε την επιλογή των εικονιζόµενων θεµάτων -αφού ο 
ποµπός του παραγγέλλει τι θα παραστήσει στο διάκοσµο του ναού. Στόχος του 
ποµπού είναι να υποβάλλει και να επιβάλλει στο δέκτη τις απόψεις του σχετικά µε 
την ιστορική και πολιτική συγκυρία2 και να µετατρέψει έτσι ένα δηµόσιο ή σε 
δηµόσια θέα κτίριο σε µέσο ενηµέρωσης, πληροφόρησης ή και προπαγάνδας - όπως 
δηλαδή τα σηµερινά Μ.Μ.Ε.3. Και επειδή στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει 
συγκεκριµένη πρόθεση από την πλευρά του ποµπού (των Ηλείων), που ήθελε να 
περάσει, µέσω των παραστάσεων που κοσµούν το διάκοσµο του ναού, συγκεκριµένα 
µηνύµατα στους επισκέπτες του ιερού, χρησιµοποιείται εδώ ο όρος «εικονογραφικό 
πρόγραµµα».  

Η προσέγγιση της αναφοράς (των µύθων) και του µέσου (των παραστάσεων) 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι µύθοι που διέσωσε η φιλολογική παράδοση και 
αφηγούνται ιστορίες δια της γλώσσας εντάσσονται σε βασικά αφηγηµατικά σχήµατα˙ 
πρόκειται για τη γλώσσα των κειµένων, τις δια του γραπτού λόγου αφηγήσεις. Για τις 
ανάγκες αυτής της µελέτης θα χρησιµοποιηθεί ο όρος «µυθολογικά σχήµατα». 
Παρόµοια, «εικονογραφικά σχήµατα» θα ονοµάζονται από εδώ και έπειτα οι 
παραστάσεις που αφηγούνται ιστορίες δια των εικόνων. Είναι η γλώσσα των εικόνων, 
οι δια εικόνων αφηγήσεις σε εικονογραφικά σχήµατα. Οι δύο αυτοί όροι, 
«µυθολογικά σχήµατα» και «εικονογραφικά σχήµατα», θα χρησιµοποιηθούν για 
τεχνικούς λόγους και έχοντας συνείδηση του επισφαλούς µιας τέτοιας 
ονοµατοθεσίας. Θα διερευνηθεί κατά πόσο αυτά τα δύο συστήµατα σχηµάτων (η 
γλώσσα των κειµένων και η γλώσσα των εικόνων) συµπίπτουν µεταξύ τους4.    

                                                 
1 Βλ. Protzmann (1977), 15-18 („II. Analyse des Realitätsverständnisses“) σχετικά µε το ρόλο του 
δέκτη στη διαµόρφωση της εικονιστικής έκφρασης. 
2 Βλ. Osborne (1983/4), 66-67. 
3 Ό. π., 63-65 για το ότι η εικόνα αποτελεί και στην αρχαιότητα µέσο προπαγάνδας και το ότι τα 
θέµατα που επιλέγονται, κυρίως στη µνηµειακή τέχνη, δε µπορούν να θεωρηθούν τυχαία.  
4 Για «µυθολογικά» και «εικονογραφικά σχήµατα» βλ. Βελιδάκη, Φαράκλας (2001), 49-50.  
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Επιλέχθηκε να µελετηθεί ο συγκεκριµένος γλυπτός διάκοσµος, γιατί, αν και 
έργο που απασχολεί ευρέως την έρευνα από τον 19ο αιώνα ως τις µέρες µας5, δεν έχει 
ακόµη επιδιωχθεί µια συνολική επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού, δηλαδή των 
(ανασκαφικών) δεδοµένων και των γλυπτών αυτών καθ’ αυτών, αλλά ούτε µια 
δευτερογενής προσέγγιση, δηλαδή µια ερµηνευτική πρόταση του εικονογραφικού 
προγράµµατος µε εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε την αναφορά (µύθοι-
µυθολογικά σχήµατα) και τη συγκυρία (ιστορικό πλαίσιο).  

Η µελέτη διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο έχει την έννοια της 
γενικότερης εισαγωγής στα δεδοµένα: µελετάται η ιστορία της ανακάλυψης και 
έρευνας των γλυπτών, παρουσιάζονται οι θέσεις εύρεσής τους, γίνεται αναφορά στη 
χρονολόγησή τους και επεξεργασία της «µαρτυρίας των κειµένων», του σχετικού 
αποσπάσµατος του Παυσανία και των µυθολογικών σχηµάτων που σχετίζονται µε τις 
αετωµατικές συνθέσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ανατολικό αέτωµα του 
ναού: σε επιµέρους ενότητες γίνεται έκθεση των απόψεων που έχουν προταθεί για 
την αποκατάσταση, διάταξη, ταύτιση των µορφών, το θέµα και την ερµηνεία της 
εναέτιας σύνθεσης˙ στο τέλος της κάθε ενότητας γίνονται σχετικές παρατηρήσεις και 
εξάγονται συµπεράσµατα. Στο τέλος της ενότητας για το θέµα και την ερµηνεία της 
σύνθεσης επιχειρείται η ερµηνευτική προσέγγισή της µε βάση το σχετικό µυθολογικό 
και εικονογραφικό σχήµα. Με παρόµοιο τρόπο µελετάται στο τρίτο κεφάλαιο το 
δυτικό αέτωµα. Στο τέταρτο κεφάλαιο η δοµή αλλάζει: η κάθε µετόπη ερευνάται 
ξεχωριστά. Για λόγους συνοχής περιεχοµένου επιλέχθηκε η µελέτη των αρχαίων 
πηγών για τους µύθους του Ηρακλή να επιδιωχθεί σε αυτό και όχι στο πρώτο 
κεφάλαιο. Επιπρόσθετα εδώ υπάρχουν ενότητες που αφορούν γενικά θέµατα για τις 
µετόπες˙ στο τέλος επιδιώκεται η διατύπωση ερµηνευτικής πρότασης για την 
παράσταση του Ηρακλή σε αυτές και γενικότερης ερµηνευτικής πρότασης για το 
σύνολο των µετοπών. Η προσπάθεια διαµόρφωσης τελικού συµπεράσµατος 
(θεώρησης) για το συνολικό εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού στο τελευταίο 
πέµπτο κεφάλαιο στηρίζεται στις προτεινόµενες θεωρίες, στα µυθολογικά και 
εικονογραφικά δεδοµένα (σύµπτωση ή µη των «µυθολογικών» και «εικονογραφικών» 
σχηµάτων) και στην ιστορική και πολιτική συγκυρία µέσα στην οποία 
δηµιουργήθηκε. Στόχος είναι να απαντηθεί το βασικό, αρχικό ερώτηµα τι αναγνώριζε 
και τι κατανοούσε βλέποντας τον εικονογραφικό διάκοσµο ο δέκτης, δηλαδή ο 
επισκέπτης του ιερού της Ολυµπίας.  

 
 
 
 

                                                 
5 Βλ. Patay-Horváth (2007) - το πιο πρόσφατο άρθρο στην ιστορία της έρευνας των «ολυµπιακών» 
γλυπτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: 
Α. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑ  
 
 
Τα εναέτια γλυπτά του ναού του ∆ία6 (δεκατρείς µορφές και δύο τέθριππα του 

ανατολικού αετώµατος, είκοσι µία µορφές του δυτικού) άρχισαν να αποκαλύπτονται 
από τους Γερµανούς ανασκαφείς που πραγµατοποίησαν τη µεγαλύτερη ανασκαφή 
στην Ολυµπία στα τέλη του 18757. Ως το 1882 αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα 
θραύσµατά τους, οπότε ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης, διάταξης και 
ταύτισης των µορφών. Στον τρίτο τόµο του πεντάτοµου µνηµειώδους έργου Olympia: 
Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung (1890-’97) 
ο G. Treu, διευθύνων των «παλαιών» γερµανικών ανασκαφών στην Ολυµπία κατά τα 
έτη 1877-18818, έγραψε την αναλυτικότερη και λεπτοµερέστερη µέχρι σήµερα 
περιγραφή των µορφών των δύο εναέτιων συνθέσεων9, που συχνά χρησιµοποιείται 
από τους µεταγενέστερους ερευνητές ως υπόβαθρο γνώσης.  

Οι δώδεκα µετόπες του ναού, που κατά τον Παυσανία10 ήταν εσωτερικές11, 
δηλαδή βρίσκονταν πάνω από τις εν παραστάσι κιονοστοιχίες στον πρόναο και στον 
οπισθόδοµο, βρέθηκαν από την Expédition scientifique de Morée, την επιστηµονική 
αποστολή που πραγµατοποίησε την πρώτη ανασκαφή στο έδαφος της Ολυµπίας το 
Μάϊο-Ιούνιο του 1829, αποκάλυψε τριάντα έξι τµήµατα µετοπών, που πήρε µαζί της 
επιστρέφοντας στη Γαλλία -και τα περισσότερα εκτέθηκαν στο Μουσείο του 
Λούβρου12. Οι Γερµανοί ανασκαφείς βρήκαν αρκετά κοµµάτια των µετοπών, τα 
οποία εκτέθηκαν στο Παλιό και - µετά το 1972 - στο Νέο Μουσείο της Ολυµπίας, 
όπου και εκτίθενται ακόµη13. 

Οι πρωτότυπες εναέτιες µορφές και όσα τµήµατα των µετοπών βρήκαν οι 
Γερµανοί ανασκαφείς εκτίθεντο στο Μουσείο, που ανεγέρθηκε κοντά στο ιερό14, από 
                                                 
6 Αναλυτικότερα για την αρχιτεκτονική του δωρικού εξάστυλου περίπτερου ναού βλ. Πατεράκη 
(2005), 16, όπου και παραποµπές σε σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Smith (1924), Knell (1980), 41-
44, Μπούρας (1991), 238. Για παρουσίαση των νεότερων ευρηµάτων, σε σχέση µε τις θέσεις εύρεσης 
των όγκων των δύο αετωµάτων, αλλά και γενικότερους συλλογισµούς στα σχετικά µε την 
αρχιτεκτονική του ναού θέµατα βλ. Grunauer (1971).       
7 Η ανασκαφή της Ολυµπίας από τους Γερµανούς ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 1875 και µε κάποιες 
διακοπές λόγω συνθηκών (π.χ. πολέµων) συνεχίζεται µέχρι σήµερα µε συνεργασία της Ζ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαίας Ολυµπίας. Για περισσότερα Πατεράκη (2005), 9-
10.  
8 Πληροφορίες από το Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών της Ολυµπίας.  
9 Olympia III, 44-69. Βλ. αναλυτικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΙΑ, Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις. 
10 Βλ. παρακάτω «Γ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: i. Η περιγραφή του Παυσανία για τα θέµατα 
που φέρει ο γλυπτός διάκοσµος του ναού» και αναλυτικότερα στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ». 
11 Στις εξωτερικές µετόπες, που ήταν ακόσµητες, κρέµονταν 20 επίχρυσες ασπίδες, αφιερώµατα του 
Ρωµαίου στρατηγού Μόµµιου όταν νίκησε τους Αχαιούς και κατέστρεψε την Κόρινθο το 146 π. Χ. 
(Παυσ., V, 10, 9-10). 
12 Πατεράκη (2005), 8-9.  
13 Αναλυτικότερα για τα τµήµατα των µετοπών που βρήκαν οι Γάλλοι και οι Γερµανοί βλ. 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ», «A. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ, i) Η 
Γαλλική επιστηµονική αποστολή (Expédition scientifique de Morée) (1829), ii) Οι Γερµανοί 
ανασκαφείς (1875 και µετά)» και «Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». 
14 Πρόκειται για το Παλιό Μουσείο, το λεγόµενο Σύγγρειο, το οποίο ανεγέρθηκε χάρη στη δωρεά του 
Αθηναίου τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού. Ιδρύθηκε το 1886-1887, ενώ εγκαινιάστηκε µε την παρουσία 
του ελληνικού βασιλικού οίκου στις 18 Μαΐου 1877. Σήµερα ονοµάζεται Μουσείο της Ιστορίας των 
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το 1877. Το 1972 µεταφέρθηκαν στο Νέο Μουσείο στην Κοιλάδα του Κλάδεου. Εκεί 
ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1974 οι εργασίες επανέκθεσης των εναετίων, οι οποίες µε 
απόφαση του Κ.Α.Σ. ανατέθηκαν στον Νικόλαο Γιαλούρη, επί σειρά ετών Έφορο 
Αρχαιοτήτων (1952-1966) στην Ολυµπία, και το γλύπτη Στέλιο Τριάντη, ενώ η 
αρχαιολόγος Ισµήνη Τριάντη ως Επιµελήτρια επιφορτίστηκε µεταξύ άλλων µε την 
παρακολούθηση της πορείας των εργασιών15.  
 

Τα γλυπτά της Ολυµπίας όρισαν τον Αυστηρό Ρυθµό στην αρχιτεκτονική 
πλαστική (480-450 π.Χ.)16, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι η λιτότητα και η 
αυστηρότητα στις φόρµες, η χρήση του πέπλου και ο ιδιαίτερος χειρισµός του, τα 
βαριά και αυστηρά πρόσωπα µε στρογγυλεµένα πηγούνια και επίπεδα µάγουλα, τα 
χαρακτηριστικά προσώπου που εκφράζουν συναίσθηµα και η ποικιλία στην απόδοση 
των µαλλιών17.  
 
 

                                                                                                                                            
Ολυµπιακών Αγώνων και βρίσκεται πάνω στο λόφο ∆ρούβα, στον ίδιο χώρο, µε το Μουσείο της 
Ιστορίας των Ανασκαφών - που είναι το ανακαινισµένο κτίριο του Παλαιού Εφορείου, στο οποίο 
διέµειναν πολλοί αρχαιολόγοι που υπηρέτησαν στην Ολυµπία - και το Σ.Π.Α.Π. - το άλλοτε 
ξενοδοχείο και σήµερα Συνεδριακό Κέντρο. Λίγο πιο πέρα, πάλι πάνω στο λόφο, βρίσκεται σήµερα η 
Ζ΄ Ε. Π. Κ. Α.  
15 Τριάντη (2000), 281. Μία δεύτερη επανέκθεση των εναετίων του ναού πραγµατοποιήθηκε στις 
αρχές Φλεβάρη του 2004, λίγους µήνες πριν την έναρξη των 28ων Ολυµπιακών αγώνων, που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα. 
16 Για τη χρονολόγηση των γλυπτών βλ. και Καράγιωργα (1972)˙ οι παρατηρήσεις της είναι 
τεχνοτροπικής φύσης, αναφέρονται στο χρονολογικό πρόβληµα και περιορίζονται ειδικότερα στη 
χρονολογική σχέση µεταξύ των δύο αετωµάτων. Σηµειώνει ως terminus ante quem για την 
ολοκλήρωση της οικοδόµησης του ναού και την αποπεράτωση του γλυπτού διακόσµου το 456 π.Χ., 
όταν µετά τη µάχη της Τανάγρας ανατέθηκε από τους Σπαρτιάτες και τους συµµάχους τους µία  χρυσή 
ασπίδα στη βάση του κορυφαίου ακρωτηρίου του ανατολικού αετώµατος (Παυσ., 5, 10, 4) -βλ. 
σχετικά και Πατεράκη (2005), 15. Ο terminus post quem είναι αβέβαιος. Η Θ. Καράγιωργα καταλήγει 
ότι οι χρόνοι δηµιουργίας των γλυπτών εµπίπτουν στο διάστηµα 470-450 π.Χ. και ότι απαιτήθηκαν για 
την εκτέλεσή τους 5 έως 15 έτη. Βλ. ειδικότερα Καράγιωργα (1972), 39.  
17 Ridgway (1970), 8-11, 17-23. 
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Β. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ: 
i. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ18 

 
 

Τα µεγαλύτερα τµήµατα των µορφών του ανατολικού αετώµατος έπεσαν από 
τη θέση τους πιθανότατα µετά το 426 µ.Χ. Μαζί µε αυτά έπεσαν και τµήµατα από τις 
κεντρικές µορφές του δυτικού εναετίου, τους ΝΑ κίονες, µέρη του θριγκού από την Α 
και Β πλευρά του ναού. Η χρονολόγηση βασίζεται στο διάταγµα του Θεοδοσίου Β΄ 
που όριζε την καταστροφή των παγανιστικών ναών και στο οποίο πειθάρχησαν οι 
τότε Χριστιανοί κάτοικοι της Άλτης. Ωστόσο οι µορφές Ν, Ε, Ρ έπεσαν αργότερα, 
κατά πάσα πιθανότητα κατά τους σεισµούς του 522 και 551 µ.Χ. και η τύχη τους 
ήταν διαφορετική από εκείνη των υπόλοιπων µορφών.  

Τις µορφές που έριξαν από το αέτωµα οι Χριστιανοί, τις χρησιµοποίησαν 
έπειτα ως οικοδοµικό υλικό. Οι Γερµανοί ανασκαφείς βρήκαν άλλα θραύσµατα σε 
οµάδες και άλλα διασκορπισµένα στο χώρο. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να 
διακρίνουµε τις ακόλουθες οµάδες (εικ. 1):       

Οµάδα 1:  
i) Η a (άνω µέρος σώµατος της Η), Κ a (σώµα), A b (κάτω µέρος σώµατος) 
ii) L a (σώµα), J a,b (κορµός σε δύο κοµµάτια, θραύσµατα από το κεφάλι).  
Βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα σε δύο διατηρηµένους σε άσχηµη κατάσταση τοίχους 
ενός µικρού δωµατίου, 25-28 µ. Α-ΝΑ από τη ΝΑ γωνία του ναού του ∆ία. Το βάθος 
δε δηλώνεται. Πάνω από το Ηa βρέθηκε ο κορµός της Νίκης του Παιωνίου. ∆ίπλα 
στα σωζόµενα τµήµατα της µορφής J αποκαλύφθηκε το δεξί χέρι της µορφής L του 
δυτικού αετώµατος.  

Οµάδα 2:  
i) A a (άνω µέρος σώµατος), C b,c (κάτω µέρος σώµατος) 
ii) M 1,a (βόρειο τέθριππο, εξωτερικό άλογο: µεσαίο µέρος του κορµού), D 1,a (νότιο 
τέθριππο, εξωτερικό άλογο: πρόσθιο µέρος του κορµού).  
Βρέθηκαν σε δύο ενωµένους µεταξύ τους τοίχους, 16-18,5 µ. Α από το νοτιότερο 
µετακιόνιο. Το θραύσµα C c (αριστερό πόδι) βρέθηκε ακριβώς πάνω από το A a.   

Οµάδα 3:  
i) D 2a,b (νότιο τέθριππο, εσωτερικά άλογα: πίσω και µεσαίο µέρος του κορµού), D 
1,c (νότιο τέθριππο, εξωτερικό άλογο: πίσω µέρος του κορµού). 
ii) D 2c,d (νότιο τέθριππο, εσωτερικά άλογα: πρόσθιο µέρος του κορµού και κεφάλι 
του µεσαίου αλόγου), M 2,c (βόρειο τέθριππο: εσωτερικά άλογα: τρία κεφάλια), B b 
(αριστερό πόδι).   
Βρέθηκαν 26-27 µ. Α από το δεύτερο και τρίτο µετακιόνιο από τα Β. 
Χαρακτηρίζονται από τους ανασκαφείς „verbaut“19, δηλαδή ενοικοδοµηµένα. 

                                                 
18 Βλ. σχετικά: Olympia I, 119, 121, 123, Olympia IΙΙ, 95-113 (εναέτια), 138-148 (µετόπες) και 282, 
Ausgrabungen I, 13, Ausgrabungen II, 8 και µια συγκεφαλαίωση στη Säflund (1970), 151-155. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ο Στέλιος Τριάντης µάζεψε από το λιθοσωρό στα νότια του Μητρώου θραύσµατα 
των αλόγων των τεθρίππων του ανατολικού εναετίου, τα οποία έπειτα (συγ)κολλήθηκαν στα 
αντίστοιχα αγάλµατα. Βλ. σχετικά Α∆ 30 (1975), 97. 
19 Όµως στο Olympia III, 102 κ.ε. και στο σχέδιο της σ. 137 δεν υποδεικνύεται ότι αυτά τα σωζόµενα 
τµήµατα των µορφών συνδέονται µε κάποιον τοίχο, εκτός από το νοτιότερο, το D 2,b (το µεσαίο µέρος 
των ανάγλυφων αλόγων), που αναφέρεται ότι βρέθηκε «σε µικρό ύψος δίπλα σε κατάλοιπα 
τοιχοδοµής», και το M 2,c (δηλαδή τα τρία κεφάλια των αλόγων σε ανάγλυφο) που ήρθε στο φως 
«κάτω από σωρό από µέρη του επιστυλίου».   
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                                                                      Εικ. 1 
 

Οµάδα 4:   
F c (δεξιός µηρός), G a (κορµός), O b (κοµµάτι της πλάτης), H b (µεσαίο κοµµάτι), L 
b (κεφάλι).   
Βρέθηκαν σε σωρό σε γωνία δύο τοίχων γύρω στα 27 µ. Α από το δεύτερο κίονα από 
τα Β. Ο χώρος, όπου ήρθαν στο φως, ονοµάστηκε από τον G. Hirschfeld «κτίριο του 
επιστυλίου» λόγω του σωρού από τµήµατα επιστυλίου που εντοπίστηκαν εκεί.  

Οµάδα 5:  
i) M 2,b (βόρειο τέθριππο: εσωτερικά άλογα: πρόσθιο µέρος του κορµού)  
ii) M 1,b (βόρειο τέθριππο: εξωτερικό άλογο: πίσω µέρος του κορµού), O a (σώµα), F 
d (κάτω µέρος), B a (κορµός).  
Βρέθηκαν σε ενωµένους τοίχους ενός κτιρίου, 16 µ. και 18-19 µ. αντίστοιχα ΒΑ από 
τη ΒΑ γωνία του ναού. Το M 1,b αποκαλύφθηκε κάτω από το O a που αναφέρεται ότι 
βρέθηκε στα 2,70 µ. κάτω από το επίπεδο του στυλοβάτη.  

Επίσης τα ακόλουθα θραύσµατα βρέθηκαν µεµονωµένα:  
C a (άνω µέρος): στα 23 µ. Α από τον τέταρτο κίονα από τα Β, στο βάθος των 3 µ. 
κάτω από το σύγχρονο επίπεδο εδάφους, σε κατάλοιπα τοιχοδοµής.   
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F a (άνω µέρος): στα 36 µ. Α από τον τρίτο κίονα από τα Β, «δίπλα σε κατάλοιπα 
τοιχοδοµής».   
F b (µεσαίο τµήµα): στα 32 µ. Α από το δεύτερο κίονα από τα Β, ενοικοδοµηµένο.  
 

 
Εικ. 2 

                                           
G b (κεφάλι): στα 10,5 µ. Β από τη ΒΑ γωνία του ναού, επίσης ενοικοδοµηµένο - 
ωστόσο δεν υπάρχει κτίριο που να µπορεί να αναγνωριστεί γύρω από τη θέση 
εύρεσης.  

Όλα τα παραπάνω θραύσµατα βρέθηκαν πάνω στο λεγόµενο «µαύρο στρώµα» 
(δηλαδή στο χαµηλότερο σηµείο του αλλουβιακού στρώµατος) που περιείχε 
µαυρόχωµα και παρουσίαζε αρκετές διαφορές στη στάθµη του σε σχέση µε το 
επίπεδο του στυλοβάτη.  

Τα θραύσµατα των µορφών Ν, Ε και Ρ δεν ήταν εντοιχισµένα, αλλά βρέθηκαν 
µαζί µε πεσµένους κίονες και τµήµατα του θριγκού. Αποτελούν από µόνα τους µία 
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ξεχωριστή οµάδα (N a, b, c, d, E και P a). Τα σωζόµενα τµήµατα των µορφών Ν, Ε 
αποκαλύφθηκαν το ένα κοντά στο άλλο, 7 µ. Α από το βορειότερο µετακιόνιο, στο 
επίπεδο της δεύτερης βαθµίδας της κρηπίδας, περίπου 2 µ. κάτω από το σύγχρονο 
επίπεδο εδάφους, εκεί όπου άρχιζε το «µαύρο στρώµα». Η µορφή Ρ βρέθηκε προς τα 
ΒΑ της µορφής Ε, αλλά 0,5 µ. βαθύτερα.  

Οι µορφές του δυτικού αετώµατος έπεσαν από τη θέση τους µάλλον κατά 
τους σεισµούς του 522 και 551 µ.Χ.20 και στην πλειονότητά τους βρέθηκαν 
διασπαρµένες στο χώρο µπροστά από τη ∆ πλευρά του ναού, όπου η περιοχή δεν είχε 
οικοδοµηθεί. Όµως είκοσι τρία θραύσµατα από τις µορφές B, D, E, F, G, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα σε διάφορα σηµεία γύρω από το ναό, ακόµη 
και στα Α του (π.χ. τα πόδια και το αριστερό χέρι της µορφής L βρέθηκαν 
εντοιχισµένα Α πριν το Β µισό της Στοάς της Ηχούς)21 (εικ. 2). Εκτός από τον κορµό 
της µορφής L που βρέθηκε χωµένος στο «µαύρο στρώµα» όλα τα θραύσµατα των 
υπόλοιπων µορφών ήρθαν στο φως πάνω σε αυτό το στρώµα µαζί µε πεσµένους 
κίονες και µέλη του θριγκού.  

 

  
                                                                     Εικ. 3 

                                                 
20 Ως προς τις λεγόµενες „Ersatzfiguren“, δηλαδή τις γωνιακές µορφές A, B, U, V που θεωρούνται 
µορφές αντικατάστασης, κατά την επικρατούσα άποψη αντικαταστάθηκαν στα ρωµαϊκά χρόνια, 
πιθανότατα µετά από σεισµό του 36 π.Χ. Όµως ο W. B. Dinsmoor (1941a), 424 υποστηρίζει ότι οι 
επισκευές στην αρχιτεκτονική του ναού και στις „Ersatzfiguren“ πρέπει να τοποθετηθούν µεταξύ του 
169 και 165 π.Χ. και ήταν πιθανόν αποτέλεσµα της γενναιοδωρίας του Αντίοχου ∆΄. Βλ. και Kunze, 
Weber (1948) για την κριτική των απόψεων του Dinsmoor (1941a).      
21 Βλ. αναλυτικότερα Olympia III, 107-113. 
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Και οι µετόπες έπεσαν κατά τους σεισµούς των ετών 522 και 551 µ.Χ.22 Το 
1829 η Expédition scientifique de Morée αποκάλυψε τριάντα έξι τµήµατά τους, από 
τα οποία τα είκοσι τέσσερα εκτέθηκαν στο Λούβρο23 και προέρχονταν από δέκα 
µετόπες, εκτός από εκείνες του Άτλαντα και του Αυγεία24. Οι Γερµανοί ανασκαφείς 
που ακολούθησαν ολοκλήρωσαν την αποκάλυψη του Α πτερού, ανακάλυψαν εκεί τον 
πίθο του Ευρυσθέα και κοµµάτια των µετοπών του Άτλαντα και του Κέρβερου και 
αποκάλυψαν στο επίπεδο του ∆ πτερού τον κορµό του Ηρακλή από τη µετόπη των 
Στυµφαλίδων, το κεφάλι του από τη µετόπη του Λιονταριού και µερικά µικρότερα 
θραύσµατα25. Βρήκαν τα υπόλοιπα κοµµάτια των µετοπών (εικ. 3), δέκα σε κάθε 
πτερό, άλλα κοντά στη Β∆ γωνία της βυζαντινής εκκλησίας και άλλα σε σχέση (π.χ. 
κοντά) µε το ναό του ∆ία και άλλα οικοδοµήµατα (π.χ. στην Παλαίστρα). Επίσης 
τριάντα δύο θραύσµατα βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα κοντά σε διάφορα κτίρια (π.χ. 
πριν από τη Στοά της Ηχούς, κ.τ.λ.)26. 

 
 

 
 

                                                 
22 Για λόγους συνοχής και επειδή στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ» εξετάζεται 
διεξοδικά η αποκατάσταση κάθε µετόπης, επιλέχθηκε να γίνει εκεί και όχι εδώ η παρουσίαση των 
συγκεκριµένων θραυσµάτων των µετοπών που ανακάλυψαν οι Γάλλοι και οι Γερµανοί ανασκαφείς.  
23 Τα υπόλοιπα δώδεκα τµήµατα µετοπών χαρακτηρίζονται „verloren“ στο Olympia III, 143. 
24 Βλ. Expédition scientifique de Morée Ι, 65-72 και Olympia III, 143.   
25 Olympia III, 144.   
26 Ό. π., 144-148.  
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Γ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: 
i. Η περιγραφή του Παυσανία για τα θέµατα  
που φέρει ο γλυπτός διάκοσµος του ναού  

 
 

Ο Παυσανίας στα 'Hliak£ (V, 10, 6-10) περιγράφει το θεµατικό περιεχόµενο 
του αετωµατικού διακόσµου και των µετοπών του ναού:     
«…t¦ d� ™n to‹j ¢eto‹j, œstin œmprosqen Pšlopoj ¹ prÕj O„nÒmaon tîn †ppwn 
¤milla œti mšllousa kaˆ tÕ œrgon toà drÒmou par¦ ¢mfotšrwn ™n paraskeuÍ. 
DiÕj d� ¢g£lmatoj kat¦ mšson pepoihmšnou m£lista tÕn ¢etÒn, œstin 
O„nÒmaoj ™n dexi´ toà DiÕj27 ™pike…menoj kr£noj tÍ kefalÍ, par¦ d� aÙtÕn 
gun¾ SterÒph, qugatšrwn kaˆ aÛth tîn ”Atlantoj· Murt…loj dš, Öj ½laune tù 
O„nom£J tÕ ¤rma, k£qhtai prÕ tîn †ppwn, oƒ dš e„sin ¢riqmÕn oƒ †ppoi 
tšssarej. met¦ d� aÙtÒn e„sin ¥ndrej dÚo· ÑnÒmata mšn sfisin oÙk œsti, 
qerapeÚein d� ¥ra toÝj †ppouj kaˆ toÚtoij prostštakto ØpÕ toà O„nom£ou. 
prÕj aÙtù d� kat£keitai tù pšrati Kl£deoj· œcei d� kaˆ ™j t¦ ¥lla par' 
'Hle…wn tim¦j potamîn m£lista met£ ge 'AlfeiÒn. t¦ d� ™j ¢rister¦28 ¢pÕ toà 
DiÕj Ð Pšloy kaˆ `Ippod£meia kaˆ Ó te ¹n…ocÒj ™sti toà Pšlopoj kaˆ †ppoi29 
dÚo te ¥ndrej, ƒppokÒmoi d¾ kaˆ oátoi tù Pšlopi. kaˆ aâqij Ð ¢etÕj k£teisin 
™j stenÒn, kaˆ kat¦ toàto 'AlfeiÕj ™p' aÙtoà pepo…htai. tù d� ¢ndrˆ Öj 
¹nioce‹30 tù Pšlopi lÒgJ m�n tù Troizhn…wn ™stˆn Ônoma Sfa‹roj, Ð d� 
™xhght¾j œfasken Ð ™n 'Olump…v K…llan e�nai. t¦ m�n d¾ œmprosqen <™n>31 
to‹j ¢eto‹j ™sti Paiwn…ou, gšnoj ™k Mšndhj32 tÁj Qrvk…aj, t¦ d� Ôpisqen 
aÙtîn 'Alkamšnouj, ¢ndrÕj ¹lik…an te kat¦ Feid…an33 kaˆ deutere‹a 
™negkamšnou sof…aj ™j po…hsin ¢galm£twn. t¦ d� ™n to‹j ¢eto‹j ™stin aÙtù34 
Lapiqîn ™n tù Peir…qou g£mJ prÕj KentaÚrouj ¹ m£ch. kat¦ m�n d¾ toà 
¢etoà tÕ mšson Peir…qouj ™st…n· par¦ d� aÙtÕn tÍ m�n EÙrut…wn ¹rpakëj t¾n 
guna‹k£ ™sti toà Peir…qou kaˆ ¢mÚnwn KaineÝj tù Peir…qJ, tÍ d�35 QhseÝj 
¢munÒmenoj pelškei toÝj KentaÚrouj· Kšntauroj d� Ð m�n parqšnon, Ð d� 
pa‹da ¹rpakèj ™stin æra‹on. ™po…hse d� ™moˆ doke‹n taàta Ð 'Alkamšnhj, 
Peir…qoun te e�nai DiÕj ™n œpesi to‹j `Om»rou dedidagmšnoj kaˆ Qhsša 
™pist£menoj æj e‡h tštartoj <¢pÕ> Pšlopoj36.  

œsti d� ™n 'Olump…v kaˆ `Hraklšouj t¦ poll¦ tîn œrgwn. Øp�r m�n toà 
naoà pepo…htai tîn qurîn ¹  ™x 'Arkad…aj ¥rga toà ØÕj kaˆ t¦ prÕj Diom»dhn 
tÕn Qr´ka kaˆ ™n 'Eruqe…v prÕj GhruÒnhn, kaˆ ”AtlantÒj te tÕ fÒrhma 
™kdšcesqai mšllwn37 kaˆ tÁj kÒprou kaqa…rwn t¾n gÁn ™stin 'Hle…oij· Øp�r d� 
toà ÑpisqodÒmou tîn qurîn [Ð] toà zwstÁroj t¾n 'AmazÒna ™stˆn 
¢fairoÚmenoj kaˆ t¦ ™j t¾n œlafon kaˆ tÕn ™n Knwssù taàron kaˆ Ôrniqaj 
t¦j ™pˆ Stumf»lJ kaˆ ™j Ûdran te kaˆ tÕn ™n tÍ gÍ tÍ 'Arge…v lšonta.»  

 

                                                 
27 Ά. γ.: œstin O„nÒmaoς ™n dexi´ ™pike…menoj kr£noj.   
28 Ά. γ.: t¦ d� ™p’ ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj.   
29 Ά. ε.: kaˆ < oƒ> †ppoi. Προτάθηκε: kaˆ †ppoi d’, dÚo te ¥ndrej.   
30 ∆ιορθώνεται: ¹niόceι.  
31 Ά. ε.: < tîn ™n > to‹j ¢eto‹j.  
32 Χ. και π. ε.: mšn dh tÁj Qrvk…aj ή Mšndhj dh tÁj Qrvk…aj.     
33 Χ. και π. ε.: kat¦ „d…an kaˆ deuter…an ή kat¦ „d…an t¦ deutere‹a.  
34 Ά. ε.: ™stin aÙtoà.   
35 Ά. γ.: pÁ  d� QhseÝj.  
36 Άλλη διόρθωση: æj <¢pÕgonoj > e‡h tštartoj Pšlopoj (όπως και στο V,13,2).  
37 Ά. γ.: mšllon. 
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Γράφει λοιπόν ότι στο αέτωµα της πρόσοψης (œmprosqen) -δηλαδή στο 
ανατολικό αέτωµα του ναού- εικονίζεται η προετοιµασία του Πέλοπα και του 
Οινόµαου για την αρµατοδροµία. Στη µέση περίπου του αετώµατος στέκει το άγαλµα 
του ∆ία. ∆εξιά του ∆ία (™n dexi´ toà DiÕj) παριστάνεται ο Οινόµαος µε κράνος στο 
κεφάλι και δίπλα του η γυναίκα του Στερόπη, η οποία είναι µία από τις κόρες του 
Άτλαντα. Ο Μυρτίλος, ο οποίος ήταν ο ηνίοχος του άρµατος του Οινόµαου (½laune 
tù O„nom£J tÕ ¤rma), κάθεται µπροστά από τα άλογα που είναι τέσσερα. Μετά από 
αυτόν παριστάνονται δύο άνδρες, των οποίων τα ονόµατα δεν αναφέρονται (ÑnÒmata 
mšn sfisin oÙk œsti) και στους οποίους παράγγειλε ο Οινόµαος να φροντίζουν τα 
άλογα. Στην άκρη του αετώµατος εικονίζεται ξαπλωµένος ο Κλάδεος, ο οποίος 
τιµάται από τους Ηλείους περισσότερο από τους άλλους ποταµούς µετά τον Αλφειό. 
Αριστερά του ∆ία (t¦ d� ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj) παριστάνονται ο Πέλοψ και η 
Ιπποδάµεια, ο ηνίοχος του Πέλοπα, άλογα και δύο άνδρες, ιπποκόµοι του Πέλοπα. 
Έπειτα το αέτωµα στενεύει και σε αυτό το στενό µέρος έχει παρασταθεί ο Αλφειός. 
Το όνοµα του ηνιόχου του Πέλοπα είναι κατά τους Τροιζηνίους Σφαίρος, ο εξηγητής 
όµως στην Ολυµπία τον ονόµασε Κίλλα. Τα γλυπτά του ανατολικού αετώµατος (t¦ 
m�n d¾ œmprosqen <™n> to‹j ¢eto‹j) είναι έργα του Παιώνιου, ο οποίος καταγόταν 
από τη Μένδη της Θράκης και εκείνα του πίσω αετώµατος (t¦ d� Ôpisqen aÙtîn) -
δηλαδή του δυτικού- έργα του Αλκαµένη που ερχόταν δεύτερος µετά το Φειδία στην 
ικανότητα ως αγαλµατοποιός. Στο δυτικό αέτωµα εικονίζεται η µάχη των Λαπιθών 
εναντίον των Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου. Στη µέση του αετώµατος 
παριστάνεται ο Πειρίθους. ∆ίπλα του στη µία πλευρά η γυναίκα του Πειρίθου την 
οποία αρπάζει, δηλαδή απάγει ο Ευρυτίων και ο Καινεύς που υπερασπίζεται τον 
Πειρίθου. Στην άλλη πλευρά ο Θησεύς που επιτίθεται εναντίον των Κενταύρων µε 
τσεκούρι. Έπειτα ένας Κένταυρος που έχει αρπάξει µία παρθένα και ένας άλλος που 
έχει αρπάξει ένα αγόρι (pa‹da æra‹on). Ο περιηγητής έχει την εντύπωση ότι αυτά τα 
παρέστησε ο Αλκαµένης, γιατί ήξερε από τα οµηρικά έπη ότι ο Πειρίθους ήταν γιος 
του ∆ία και ο Θησεύς τέταρτος απόγονος του Πέλοπα.  

Ο Παυσανίας γράφει ακόµα ότι στην Ολυµπία παριστάνονται και οι 
περισσότεροι από τους άθλους του Ηρακλή. Πάνω από την πόρτα του ναού (Øp�r 
m�n toà naoà tîn qurîn) παριστάνεται το κυνήγι του Ερυµάνθιου Κάπρου, ο άθλος 
του Ηρακλή εναντίον του ∆ιοµήδη του Θράκα και του Γηρυόνη στην Ερύθεια. 
Επίσης ο ήρωας που ετοιµάζεται να φέρει το φορτίο του Άτλαντα και ο ίδιος όταν 
καθαρίζει τη γη των Ηλείων από την κοπριά. Πάνω από την πόρτα του οπισθόδοµου 
(Øp�r d� toà ÑpisqodÒmou tîn qurîn) εικονίζεται να αφαιρεί τη ζώνη από την 
Αµαζόνα. Ακόµη παριστάνεται ο άθλος του µε την Κερυνίτιδα Έλαφο, τον Ταύρο της 
Κνωσσού, τις Στυµφαλίδες Όρνιθες, τη Λερναία Ύδρα και το Λιοντάρι της Νεµέας. 

 
 

 Στο απόσπασµα του Παυσανία κάποια σηµεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 
Οι δύο φράσεις ™n dexi´ toà DiÕj και t¦ d� ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj είναι 
φράσεις-κλειδιά για τη διάταξη των µορφών στο ανατολικό αέτωµα και είναι αυτές 
που προβληµάτισαν περισσότερο και συζητήθηκαν περισσότερο από τους µελετητές. 
Επιπλέον είναι καθοριστικής σηµασίας η ερµηνεία τους, γιατί η διάταξη των µορφών 
επηρεάζει καθοριστικά και την ταύτισή τους. Αυτά θα εξεταστούν αναλυτικά στα 
ακόλουθα δύο κεφάλαια.  
 Εξίσου σηµαντικά είναι όσα γράφει ο περιηγητής για τους ηνιόχους. Τον 
ηνίοχο του Οινόµαου τον ονοµάζει Μυρτίλο, αλλά για τον ηνίοχο του Πέλοπα 
µεταφέρει την πληροφορία ότι κατά τους Τροιζηνίους ήταν ο Σφαίρος ενώ για τον 
τοπικό «εξηγητή», δηλαδή το ξεναγό του, ο Κίλλας. Το ότι κατά πάσα πιθανότητα 
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υπήρχαν επιγραφές -ζωγραφιστές, µε τα ονόµατα των άλλων µορφών στο οριζόντιο 
γείσο- δηλώνεται από τη φράση «ÑnÒmata mšn sfisin oÙk œsti» για τους δύο 
άνδρες µετά τον Μυρτίλο. Με βάση αυτήν την πληροφορία µπορεί να συναχθεί ότι 
για τον ηνίοχο του Οινόµαου δεν υπήρχε επιγραφή και το όνοµα το έδινε ο εξηγητής. 
Κάτι παρόµοιο ίσως συνέβη και στην περίπτωση του ονοµατίσµατος της κεντρικής 
µορφής του δυτικού αετώµατος -ένα άλλο µεγάλο θέµα που απασχόλησε και 
απασχολεί ακόµη την έρευνα. Σε αυτά τα ζητήµατα όµως θα επανέλθουµε αργότερα 
όταν θα µελετάµε τις ταυτίσεις των µορφών και την εικονογραφία. Ακόµη κι αν ο 
Παυσανίας δεν αναφέρει άλλες µορφές από το δυτικό αέτωµα, δε σηµαίνει ότι δεν 
υπήρχαν, αλλά µάλλον ότι, κατά τη γνώµη του, δεν άξιζαν µνείας.  

Όσον αφορά τις µετόπες, από όσα µεταφέρει ο Παυσανίας, εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι ήταν εσωτερικές, δηλαδή βρίσκονταν πάνω από τις εν παραστάσι 
κιονοστοιχίες στον πρόναο και στον οπισθόδοµο του ναού και παρίσταναν τους 
άθλους του Ηρακλή. Ο περιηγητής µνηµονεύει τις έντεκα38, ωστόσο ήταν δώδεκα. Οι 
έξι µετόπες του πρόναου (της Α πλευράς) είχαν θέµατα τον Ερυµάνθιο Κάπρο, τα 
Άλογα του ∆ιοµήδη, την πάλη µε το Γηρυόνη, τα µήλα των Εσπερίδων, τον Κέρβερο 
(η µόνη µετόπη που δεν αναφέρει ο Παυσανίας), την κόπρο του Αυγεία. Στις έξι 
µετόπες του οπισθόδοµου (της ∆ πλευράς) τα θέµατα ήταν, ξεκινώντας από τα δεξιά 
όπως αναφέρει τις µετόπες ο Παυσανίας, αυτά της αρπαγής της ζώνης της Αµαζόνας, 
της Κερυνίτιδος Ελάφου, του Ταύρου της Κνωσσού, των Στυµφαλίδων Ορνίθων, της 
Λερναίας Ύδρας, του Λιονταριού της Νεµέας39.  

 
 

 

                                                 
38 Βλ. σχετικό σχόλιο του Treu στο Olympia III, 149.   
39 Για τις µετόπες βλ. περισσότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.  
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ii. Μύθοι (µυθολογικά σχήµατα) 
για τα αετώµατα του ναού40 

 
 

Ο µύθος του Οινόµαου και του Πέλοπα41, που κατά τον Παυσανία εικονίζεται 
στην ανατολική εναέτια σύνθεση του ναού, παραδίδεται από πολλούς αρχαίους 
συγγραφείς από τον 5ο αι. π.Χ. (Πίνδαρος, Σοφοκλής, Φερεκύδης, Ευριπίδης) ως τον 
4ο αι. µ.Χ. (Σέρβιος). 

Ο βασικός πυρήνας του µύθου, ο οποίος παραδίδεται σε πολλούς, αλλά όχι σε 
όλους, τους µυθογράφους είναι ο εξής:  

Ο Οινόµαος, γιος του Άρη και της κόρης του Ασωπού Άρπιννας, βασιλιάς της 
Ήλιδας και της Πίσας, είχε µία κόρη, την Ιπποδάµεια, που ξεχώριζε για την οµορφιά 
της. Ωστόσο κανείς άνδρας δε µπορούσε να την παντρευτεί - οι λόγοι για αυτό 
ποικίλουν ανάλογα µε την πηγή. Για να αποτρέψει τους υποψήφιους µνηστήρες και 
να αποφύγει την πραγµατοποίηση του γάµου, ο Οινόµαος είχε επινοήσει τον αγώνα 
αρµατοδροµίας µε τον εκάστοτε επίδοξο µνηστήρα που ήθελε να παντρευτεί την 
κόρη του. Απαράβατος όρος ήταν να έχει ο ενδιαφερόµενος δίπλα του πάνω στο άρµα 
την Ιπποδάµεια, µε στόχο να βαρύνει το άρµα ή η Ιπποδάµεια να αποσπάσει την 
προσοχή του µνηστήρα. Ο Οινόµαος άφηνε τον αντίπαλό του να ξεκινήσει πρώτος, 
ενώ ο ίδιος θυσίαζε ένα κριάρι στο βωµό του ∆ία στην αυλή του παλατιού του και 
ξεκινούσε µετά. Καθώς ο πατέρας του Άρης του είχε χαρίσει όπλα και ένα ζευγάρι 
γοργά άλογα και ο ηνίοχος του, ο Μυρτίλος, γιος του Ερµή και της Κλεοβούλης, της 
κόρης του Αιόλου, οδηγούσε το άρµα µε τέχνη, ο Οινόµαος έφτανε πρώτος στο 
σηµείο τερµατισµού και σκότωνε το µνηστήρα µε το δόρυ του. Πολλοί µνηστήρες 
είχαν σκοτωθεί από το χέρι του βασιλιά, µέχρι που έφτασε από τη Μικρά Ασία ο 
πρίγκιπας Πέλοψ, γιος του Ταντάλου, ο οποίος ερωτεύτηκε την Ιπποδάµεια.  

Ο µύθος παρουσιάζει παραλλαγές από αυτό το σηµείο και µετά. Σε αρκετούς 
αρχαίους συγγραφείς διαβάζουµε διαφορετικές εκδοχές ως προς τον τρόπο νίκης του 
Πέλοπα, τα κίνητρα του Μυρτίλου για την προδοσία του κυρίου του, τον τρόπο 
θανάτου του Οινόµαου, του Μυρτίλου και της Ιπποδάµειας, τον αριθµό των 
µνηστήρων της Ιπποδάµειας πριν τον Πέλοπα, καθώς και τον αριθµό των παιδιών του 
Πέλοπα µε την Ιπποδάµεια.  

Μέσω της χρονικής κατάταξης των φιλολογικών πηγών, που ακολουθεί, 
επιδιώκεται η κατανόηση της εξέλιξης του µύθου στην πορεία του χρόνου.   

Ο µύθος παραδίδεται πρώτα στον πρώτο Ολυµπιόνικο42 (στ. 67-93) του 
Πινδάρου (520-446 π.Χ.). Ο Πέλοψ, γιος του Ταντάλου, πρίγκιπας της Λυδίας, ήθελε 
να παντρευτεί την Ιπποδάµεια, την κόρη του βασιλιά της Πίσας Οινόµαου, ο οποίος 
είχε σκοτώσει δεκατρείς µνηστήρες πριν την αποβίβαση του Πέλοπα στην Ήλιδα. Τη 
νύχτα πριν την αναµέτρησή τους ο ήρωας κατέβηκε στην ακρογιαλιά και 
επικαλέστηκε τη συνδροµή του κάποτε εραστή του Ποσειδώνα. Ζήτησε από το θεό ή 
να εξουδετερώσει το χτύπηµα του Οινόµαου ή να του χαρίσει το γρηγορότερο άρµα. 
                                                 
40 Η παρουσίαση των µύθων που εικονίζονται στις µετόπες του ναού είναι, για λόγους συνοχής 
περιεχοµένου, ενταγµένη στην περιγραφή των µετοπών του ναού στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ.    
41 Βλ. Πατεράκη (2005), 18-21, Νικήτας (1986) και Kerényi (1979), τ. 2ος, 57-61. Επίσης Graves 
(1955), τόµ. 2ος, 31-39, µε κάποια επιφύλαξη ωστόσο ως προς την πιστότητα των παραποµπών στις 
πηγές. Για το Πελόπιο στο ιερό της Ολυµπίας βλ. Πατεράκη (2005), 12-13, 17˙ για τη λατρεία του 
Πέλοπα στην Ολυµπία βλ. Slater (1989).   
42 Ο επινίκιος αυτός ύµνος του λυρικού ποιητή γράφτηκε για την πρώτη νίκη του τυράννου των 
Συρακουσών Ιέρωνα στον αγώνα αλόγων κατά την 76η Ολυµπιάδα, δηλαδή το 476 π.Χ.   
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Ο θεός του έδωσε χρυσό άρµα και ακούραστα φτερωτά άλογα. Έτσι ο Πέλοψ νίκησε 
το βασιλιά, παντρεύτηκε την Ιπποδάµεια και απέκτησε έξι γιους, που έγιναν αρχηγοί 
λαών. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε κοντά στον Αλφειό, όπου και τον τιµούσαν µε 
θυσίες.   

Στην τραγωδία A‡aj (στ. 1929) του Σοφοκλή (5ος αι. π.Χ.) δηλώνεται η 
καταγωγή του πρίγκιπα Πέλοπα: πρόκειται για το γιο του Ταντάλου, που αποφάσισε 
να περάσει το Αιγαίο, γιατί οι βάρβαροι της Παφλαγονίας και µετά ο βασιλιάς της 
Τροίας Ίλος τον εξεδίωξαν από τον τόπο του. Στην 'Hlšktra (στ. 504 κ.ε.) ο 
Μυρτίλος απαιτεί µε τη βία από την Ιπποδάµεια την αµοιβή της βοήθειας του.  

Στον Φερεκύδη, ιστορικό και λογογράφο του 5ου αιώνα π.Χ., οι µνηστήρες της 
Ιπποδάµειας πριν την άφιξη του Πέλοπα είναι δεκατρείς, ενώ ο ήρωας νικά µε το 
χρυσό άρµα και τα χρυσά άλογα του Ποσειδώνα. Η Ιπποδάµεια είναι εκείνη που τον 
ερωτεύεται και πείθει τον Μυρτίλο να πειράξει τον τροχό του άρµατος του πατέρα 
της, προκειµένου εκείνη να παντρευτεί τον νέο. Ο Οινόµαος πράγµατι σκοτώνεται 
πέφτοντας από το άρµα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Πέλοψ µετά την 
αρµατοδροµία καταλαβαίνει ότι ο Μυρτίλος ποθεί την Ιπποδάµεια, για αυτό και τον 
ρίχνει στη θάλασσα43.  

Στην τραγωδία 'Ifigšneia ™n TaÚroij (στ. 823) του Ευριπίδη (5ος αι. π.Χ.) ο 
Πέλοψ σκοτώνει στο τέλος της αρµατοδροµίας τον Οινόµαο. Στην τραγωδία 
'Oršsthj (στ. 988-991) αναφέρεται ότι ο Πέλοψ έριξε στη θάλασσα τον Μυρτίλο, 
δίχως να γίνεται γνωστός ο λόγος. Ωστόσο στα Σχόλια στον Ευριπίδη (Ορέστης, 990) 
η Ιπποδάµεια, που είχε ερωτευθεί τον Μυρτίλο, τον παρακάλεσε να µην την 
περιφρονήσει και, επειδή αυτός την απέρριψε, τον συκοφάντησε στον Πέλοπα, 
λέγοντας ότι θέλησε να τη βιάσει. Για αυτό το λόγο ο µνηστήρας τον έριξε στη 
θάλασσα.  

Στα 'Argonautik¦ (Α, 752) του Απολλώνιου Ρόδιου, επικού ποιητή της 
Αλεξανδρινής εποχής, το τέθριππο του Πέλοπα προπορεύεται µε τον ίδιο να κρατάει 
τα ηνία και την Ιπποδάµεια να είναι δίπλα του. Ο Μυρτίλος κεντρίζει τα άλογα και ο 
Οινόµαος έχει αρπάξει το δόρυ του για να σκοτώσει τον Πέλοπα, αλλά πέφτει όταν ο 
άξονας του άρµατος ξεφεύγει και σπάει στον αφαλό του τροχού.  

Στην 'Epitom¾ (2, 4) του Απολλόδωρου του µυθογράφου (2ος αι. π.Χ.), είναι 
δώδεκα οι µνηστήρες της Ιπποδάµειας πριν τον Πέλοπα, ο οποίος νικά µε δόλο µε τη 
βοήθεια του Μυρτίλου, τον οποίο όµως είχε προηγουµένως δωροδοκήσει η 
Ιπποδάµεια. Στο τέλος της αρµατοδροµίας ο Πέλοψ σκοτώνει τον Οινόµαο.   

Μία παραλλαγή του µύθου παρουσιάζει ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.) 
στο έργο του Ιστορική Βιβλιοθήκη (4, 73, 1-6): ο Οινόµαος θέλει να κρατήσει 
παρθένα την κόρη του, γιατί µόνο έτσι θα αποφύγει ό,τι λέει ο χρησµός, δηλαδή να 
πεθάνει από το γαµπρό του. Επειδή πολλοί µνηστήρες επιθυµούν την Ιπποδάµεια, ο 
βασιλιάς «θεσπίζει» την αρµατοδροµία ως αγώνισµα για την απόκτηση της κόρης 
του, ενώ η ήττα ισοδυναµεί µε θάνατο από το χάλκινο δόρυ του βασιλιά. Η 
αρµατοδροµία αρχίζει από τον ποταµό Κλάδεο της Πίσας και τελειώνει στο βωµό του 
Ποσειδώνα στον Ισθµό της Κορίνθου. Ο Οινόµαος αφήνει το µνηστήρα να ξεκινήσει 
πρώτος και θυσιάζει ένα κριάρι στο βωµό του ∆ία που είναι στην αυλή του παλατιού 
του. Πριν την αρµατοδροµία ο νεαρός πρίγκιπας Πέλοψ διαφθείρει, άγνωστο σε µας 
το πώς, τον Μυρτίλο, κάνοντάς τον συνεργό στη νίκη. Επειδή ο Οινόµαος πιστεύει 
ότι πραγµατοποιήθηκε ο χρησµός, πεθαίνει από τη στεναχώρια του, ενώ ο Πέλοψ και 
η Ιπποδάµεια παντρεύονται και βασιλεύουν στην Πελοπόννησο. Σε αυτήν την 
παραλλαγή δε γίνεται λόγος για φόνο του Μυρτίλου.  

                                                 
43 F Gr Hist 3F 37a, τµ. 1ο, 72.  



 21

Στα Γεωργικά (3, 7) του Ρωµαίου ποιητή Βιργιλίου (1ος-2ος αι. π.Χ.) η 
Ιπποδάµεια ήταν εκείνη που υποσχέθηκε στον Μυρτίλο την πρώτη νύχτα του γάµου 
ως δώρο για τη συνεργασία του. 

Ο Νικόλαος ∆αµασκηνός, ιστορικός συγγραφέας του 1ου αι. π.Χ., παρουσιάζει 
µία αρκετά διαφορετική παραλλαγή: Ο Τάνταλος, όταν νικήθηκε από το βασιλιά των 
Φρυγών Ίλο, αποφάσισε, επειδή ήταν γέρος, να παραµείνει στην πατρίδα του, τη 
Λυδία, αλλά έστειλε το γιο του Πέλοπα µε πολύ στρατό στην Πελοπόννησο. Ο 
Πέλοψ πήρε µαζί του πολλά πλούτη από το Σίπυλο και έφτασε στην Ελλάδα. 
Πάντρεψε την αδερφή του Νιόβη µε το βασιλιά της Θήβας Αµφίονα και ο ίδιος πήγε 
στην Πίσα της Πελοποννήσου. Ο Οινόµαος έστειλε τον Μυρτίλο, το γιο του 
Υπεροχίδη και συγγενή του, να ρωτήσει τον Πέλοπα γιατί πήγε στον τόπο τους, 
ελπίζοντας να τον κάνει γαµπρό. Ο Πέλοψ απάντησε ότι έφτασε για να κατοικήσει τη 
χώρα. Ο Μυρτίλος του είπε ότι αυτό δε µπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση του 
Οινόµαου. Ο ίδιος ο Μυρτίλος όµως θα µπορούσε να τον βοηθήσει, αρκεί να του 
υποσχόταν ότι θα του δώσει µετά τη νίκη γυναίκα του την Ιπποδάµεια. Ο Πέλοψ 
ορκίστηκε να του κάνει τη χάρη. Όταν ο Μυρτίλος επέστρεψε και µετέφερε στον 
Οινόµαο την πρόθεση του Πέλοπα να κατοικήσει την Πελοπόννησο, εκείνος 
αποφάσισε να πολεµήσει εναντίον του και να τον διώξει από τη χώρα. Στη µάχη ο 
Μυρτίλος, που ήταν και ηνίοχος του Οινόµαου, χτύπησε τον κύριό του ύπουλα µε το 
ξίφος, τον έριξε από το άρµα και προσχώρησε στον Πέλοπα. Μετά από το φόνο του 
βασιλιά ο στρατός του σκόρπισε. Έτσι ο Πέλοψ νίκησε, έκανε δική του την Πίσα και 
πήρε την εξουσία του Οινόµαου και, επειδή ήθελε να παντρευτεί ο ίδιος την 
Ιπποδάµεια, έριξε στη θάλασσα τον Μυρτίλο, κάτι που του ζητούσε και η ίδια η 
νύφη, γιατί µισούσε τον Μυρτίλο που σκότωσε τον πατέρα της44. 

Στο Μύθο (Fabulae, κεφ. 84) του Υγίνου, συγγραφέα επί Οκταβιανού 
Αυγούστου, ο Πέλοψ δωροδόκησε τον ηνίοχο του βασιλιά Μυρτίλο, δίνοντάς του την 
υπόσχεση ότι θα του παραχωρούσε το µισό βασίλειο του Οινόµαου. Όταν όµως ο 
ήρωας νίκησε το βασιλιά, αρνήθηκε να δώσει στον Μυρτίλο όσα του υποσχέθηκε και 
τον έριξε στη θάλασσα.  

Στις E„kÒnej του Φιλόστρατου (2ος-3ος αι. µ.Χ.) οι µνηστήρες της 
Ιπποδάµειας είναι δεκατρείς (1, 17,4), ενώ ο Πέλοψ νικά µε το χρυσό άρµα και τα 
χρυσά άλογα του Ποσειδώνα (1, 30,1).  

Η επόµενη χρονικά αρχαία πηγή, στην οποία µαρτυρείται ο µύθος Οινόµαου-
Πέλοπα, είναι η `Ell£doj Peri»ghsij του Παυσανία (2ος αιώνας µ.Χ.). Στα 'Hliak£ 
(V, 6-7) κάνει λόγο για τη βασιλεία του Οινόµαου και αργότερα του Πέλοπα: ο 
Οινόµαος, γιος του Αλξίωνα - ή του Άρη κατά τα εγκωµιαστικά έργα των ποιητών 
και τις λαϊκές παραδόσεις - ηγεµόνευε στη λεγόµενη Πισαία, αλλά στερήθηκε της 
αρχής του από το Λυδό Πέλοπα, ο οποίος ήρθε στην Πελοπόννησο από την Ασία. 
Μετά το θάνατο του Οινόµαου ο Πέλοψ κράτησε την Πισαία και την Ολυµπία, 
αποσπώντας τις από τη χώρα του Επειού που ήταν γειτονική στην Πισαία. Οι Ηλείοι 
έλεγαν πως πρώτος ο Πέλοψ ίδρυσε στην Πελοπόννησο ναό του Ερµή και έκανε σε 
αυτόν θυσία για να αποτρέψει την οργή του θεού για το θάνατο του Μυρτίλου. 
Παρακάτω, στα 'Arkadik£ (VIII, 14,11) αναφέρεται αναλυτικότερα στον τοπικό 
µύθο: οι µνηστήρες της Ιπποδάµειας ήταν δεκαεπτά πριν τον Πέλοπα, ο οποίος 
δωροδόκησε τον Μυρτίλο, ηνίοχο του Οινόµαου, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα 
τον άφηνε να συνευρεθεί µία νύχτα µε την Ιπποδάµεια. Ο Μυρτίλος ήταν 
ερωτευµένος µε την κόρη του βασιλιά, ωστόσο δεν έβρισκε την τόλµη να αγωνιστεί, 
φοβούµενος ότι θα χάσει και θα πεθάνει. Τελικά ο Πέλοψ νίκησε τον Οινόµαο µε 

                                                 
44 F Gr Hist 90 F 10, τµ. 2ο (Α), 338-339 και σχόλια στο τµ. 2ο (C), 237-238. 
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δόλο µε τη βοήθεια του Μυρτίλου και µετά τη νίκη έφυγε µε την Ιπποδάµεια, ενώ 
ηνίοχος τους ήταν ο Μυρτίλος, τον οποίο ο µνηστήρας έριξε στη θάλασσα, γιατί δεν 
ήθελε να πραγµατοποιήσει ό,τι του υποσχέθηκε. Ο Μυρτίλος πεθαίνοντας 
καταράστηκε τον Πέλοπα και το γένος του, και ίσως αυτή ήταν, κατά τον Παυσανία, 
η αρχή των συµφορών που έπεσαν στους Πελοπίδες.  

Τέλος, στο Σέρβιο (4ος αι. µ.Χ.) ο Πέλοψ νικά µε δόλο µε τη βοήθεια του 
Μυρτίλου, τον οποίο δωροδοκεί η Ιπποδάµεια δίνοντάς του την υπόσχεση ότι αυτός 
θα κοιµηθεί πρώτος µαζί της45.   
 
            Ο µύθος που σύµφωνα µε τον Παυσανία εικονίζεται στη δυτική εναέτια 
σύνθεση του ναού είναι η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου. Ο 
Πειρίθους, γιος του Ιξίονα και της ∆ίας, ήταν βασιλιάς των Λαπιθών, θεσσαλικού 
λαού, και ετεροθαλής αδελφός των Κενταύρων, τερατόµορφων, µειξογενών όντων, 
που από τη µέση και επάνω ήταν άνθρωποι και από τη µέση και κάτω άλογα. Ένα 
από τα γνωστά επεισόδια του µύθου του Πειρίθου είναι ο γάµος του µε την 
Ιπποδάµεια (ή ∆ηιδάµεια), κόρη του Βούτη - ή κατά άλλους του Άδραστου46. Ο 
Πειρίθους κάλεσε στο γάµο του τους συγγενείς του Κενταύρους και το στενό φίλο 
του Θησέα. Όµως οι Κένταυροι µέθυσαν από το πολύ κρασί και ο Ευρυτίων, ο οποίος 
είχε µεθύσει περισσότερο από όλους, ρίχτηκε στην Ιπποδάµεια θέλοντας να τη 
βιάσει, ενώ οι υπόλοιποι Κένταυροι τον µιµήθηκαν. Με αυτό το επεισόδιο ξέσπασε 
µάχη ανάµεσα στους φιλοξενούµενους Κενταύρους και τους Λαπίθες, µεταξύ των 
οποίων και ο Καινεύς. Η σύγκρουση ήταν σκληρή, πολλοί Κένταυροι σκοτώθηκαν. 
Τελικά οι Λαπίθες νίκησαν και τους απώθησαν.   

Ο γάµος του Πειρίθου µε την Ιπποδάµεια και τα επεισόδια ανάµεσα στους 
Λαπίθες και τους Κενταύρους, που επακολούθησαν, παραδίδονται έτσι, ως 
«κανονική» µορφή του µύθου, σε φιλολογικές πηγές από τον 8ο αι. π.Χ. µέχρι ακόµη 
και τον 12ο αι. µ.Χ. 

Στην 'OdÚsseia  (φ 295-305) αίτιο για το ξέσπασµα της µάχης ανάµεσα 
στους Λαπίθες και τους φιλοξενούµενους Κενταύρους είναι Ð o�noj, που θόλωσε το 
µυαλό του Ευρυτίωνα και επιδίωξε αταίριαστες πράξεις στο σπίτι του Πειρίθου (στ. 
298: mainÒmenoj k£k' œrexe dÒmon k£ta PeiriqÒoio). Οι Λαπίθες του έκοψαν τη 
µύτη και τα αυτιά και τον πέταξαν έξω από το παλάτι. 

Στην Ησιόδεια 'Asp…da `Hraklšouj (178-182) γίνεται απλή αναφορά στη 
µάχη Λαπιθών-Κενταύρων. ∆ίνονται τα ονόµατα των Λαπιθών που πολέµησαν, αλλά 
και του Θησέα, αφήνοντας έτσι τη δυνατότητα ο Θησεύς να θεωρείτο Λαπίθης47.  

Αναλυτικότερος είναι ο Απολλόδωρος, ο οποίος στην Επιτοµή (1,21) γράφει 
για τη συµµαχία Πειρίθου-Θησέα στον αγώνα κατά των βίαιων Κενταύρων στο γάµο 
του πρώτου, για τη µέθη των Κενταύρων και την απόπειρα βιασµού της νύφης και για 
τη σηµαντική συµβολή του Αθηναίου ήρωα Θησέα, ο οποίος σκότωσε πολλούς 
αντιπάλους του.  

                                                 
45 Σέρβ., Σχόλια στον Βιργίλιο, Γεωργικά 3,7. 
46 Για το γάµο του Πειρίθου µε την Ιπποδάµεια και την εκεί µάχη των Λαπιθών µε τους Κενταύρους 
βλ. σχετικά Ντούσκου-Τζαχίλη (1986), Graves (1955), τόµ. 1ος, 360-362 (κεφ. 102, στην ενότητα, 
όπου οι άθλοι του Θησέα) και Kerényi (1979), τόµ. 2ος, 188-189. Επίσης, για παραλλαγές του µύθου 
βλ. Βελιδάκη, Φαράκλας 2001. 
47 Πιο συγκεκριµένα: Ησίοδ., 'Asp…j, 178-182:  
'En d' Ãn Øsm…nh Lapiq£wn a„cmht£wn                        
Kainša t' ¢mfˆ ¥nakta DrÚant£ te Peir…qoÒn te  
`Oplša t' 'Ex£diÒn te F£lhrÒn te PrÒlocÒn te  
MÒyon t' 'Ampuk…dhn, Titar»sion, Ôzon ”Arhoj  
Qhsša t' A„ge�dhn, ™pie…kelon ¢qan£toisin                     
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Στο έργο Θησεύς (30, 2,6-4,1) του Πλούταρχου (1ος-2ος αι. µ.Χ.) διαβάζουµε 
για τη συµµετοχή του Θησέα στο δείπνο του γάµου και τα πραχθέντα από τους 
Κενταύρους.  

Ο Γαληνός, ένας από τους σηµαντικότερους Έλληνες γιατρούς της 
αρχαιότητας (129-200 µ.Χ.), γράφει στο έργο του Quod animi mores corporis 
temperamenta sequantur (τόµ. 4ος, σ.778, στ. 5-15) για τις αρνητικές συνέπειες της 
υπερβολικής κατανάλωσης κρασιού και αναφέρει το παράδειγµα του Ευρυτίωνα, ο 
οποίος εξαιτίας της οινοποσίας οδηγήθηκε σε επαίσχυντες πράξεις στο τραπέζι του 
γάµου του Πειρίθου.  

Στο έργο ∆ειπνοσοφισταί (14, 4-9) του Αθήναιου (2ος-3ος αι. µ.Χ.) αίτιο για τη 
µάχη Λαπιθών-Κενταύρων θεωρείται Ð o�noj, που θόλωσε το µυαλό των Κενταύρων, 
ιδίως του Ευρυτίωνα.  

Από τα Σχόλια στην 'OdÚsseia του Οµήρου (τόµ. 2ος, σ.260, στ. 24-36) του  
Ευστάθιου, αρχιεπίσκοπου Θεσσαλονίκης, Βυζαντινού θεολόγου, φιλόλογου και 
ρήτορα του 12ου αι. µ.Χ., πληροφορούµαστε για τη µάχη, που ξεκίνησε από 
υπερβολική µέθη των Κενταύρων. 

Στα Σχόλια στο Λουκιανό (17, 45, 1-6 και 17, 1, 1-3) γίνεται αναφορά στη 
µέθη του Ευρυτίωνα και στη µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο συµπόσιο του γάµου του 
Πειρίθου αντίστοιχα.  

Στο «λεξικό» της Σου(ί)δας (Ο 849, 1-3) αναφέρεται η συµβολή του Θησέα 
στη σχετική µάχη.   

Επίσης στο Μύθο (Fabulae, κεφ. XXXIII: Centauri) του Υγίνου (1ος αι. π.Χ.) 
διαβάζουµε περιληπτικά για αυτή τη µάχη. 

 Ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. µ.Χ.) στις Μεταµορφώσεις 
(ΧΙΙ 210 κ.ε.) του αφηγείται αναλυτικά το γλέντι του γάµου Πειρίθου-∆ηιδάµειας. 
Την αφορµή για τη µάχη Λαπιθών-φιλοξενούµενων Κενταύρων την έδωσε η µέθη 
του Ευρυτίωνα.   

Ο εν λόγω µύθος σώζεται και σε δύο παραλλαγές. Η πρώτη είναι αυτή που 
παρουσιάζει ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης, ιστοριογράφος του 1ου αι. π.Χ., στην `Istorik¾ 
βιβλιοθήκη (4,70) του. Οι Κένταυροι απαίτησαν από τον Πειρίθου ως συγγενείς ένα 
µέρος του πατρικού βασιλείου και λόγω της άρνησής του κήρυξαν πόλεµο εναντίον 
του και των Λαπιθών. Αργότερα ο ήρωας τούς κάλεσε στο γάµο του, όπου λόγω της 
µέθης τους επιτέθηκαν στις καλεσµένες γυναίκες, για αυτό ο Θησεύς και οι Λαπίθες 
επενέβησαν, σκότωσαν πολλούς, ενώ έδιωξαν τους υπόλοιπους από την πόλη. Για 
αυτό το λόγο οι Κένταυροι έκαναν κατόπιν εκστρατεία ενάντια στους Λαπίθες, αλλά 
πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι κατέφυγαν στη Φολόη της 
Αρκαδίας και έφτασαν ως το ακρωτήριο Μαλέα, όπου εγκαταστάθηκαν.     

Η δεύτερη παραλλαγή εµφανίζεται σε ένα απόσπασµα (Απόσπασµα 15, 
γραµµή t, 15α, 1-8) του Ευρυπίδη (5ος αι. π.Χ.) και στο έργο A„nei£j (VII, 304 κ.ε.) 
του Βιργιλίου. Αιτία του κακού είναι ο Άρης, ο οποίος οργισµένος από ασέβεια των 
Λαπιθών ωθεί τους Κενταύρους στην προσβλητική συµπεριφορά τους. Στα Σχόλια 
στον Πίνδαρο (Ωδή Ρ 2, σχόλιο 85c, στ. 3-12) παρατίθεται ο λόγος του θυµού του 
θεού: η αµέλεια του γαµπρού να του προσφέρει θυσία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: 
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑ48 

 
 

Το ανατολικό αέτωµα είναι το τµήµα του γλυπτού διακόσµου του ναού του 
∆ία που µελετήθηκε περισσότερο λόγω της αµφιλεγόµενης θέσης των δύο ανδρικών 
µορφών εκατέρωθεν της µεσαίας µορφής, της αµφιλεγόµενης θέσης και ταυτότητας 
των δύο γυναικείων µορφών που στέκουν δίπλα τους, της θέσης και ταυτότητας 
ορισµένων δευτερευουσών µορφών και της ερµηνείας του θέµατος της σύνθεσης.      

Στην ιστορία της έρευνας ανήκουν, εκτός των άλλων, δηµοσιεύσεις που 
προηγούνται των γερµανικών ανασκαφών και βασίζονται αποκλειστικά στη µαρτυρία 
του Παυσανία49, καθώς και άλλες, που µετά από µελέτη των φιλολογικών πηγών 
παρουσιάζουν ερµηνευτική πρόταση της συνθετικής ιδέας του50.  
 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι ερµηνευτικές προτάσεις για την 
αποκατάσταση, διάταξη, ταύτιση των εναέτιων µορφών και την αναγνώριση του 
θέµατος της ενάετιας σύνθεσης.  
 

Χρησιµοποιείται η καθιερωµένη µετά το Olympia ΙΙΙ αρίθµηση των µορφών 
µε συγκεκριµένα γράµµατα - και όχι η αρίθµηση µε γράµµατα που τους δίνει ο 
εκάστοτε µελετητής.  

 

 
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 
 
 

Ο G. Hirschfeld, ο οποίος εργάστηκε ως επικεφαλής του αρχαιολογικού τοµέα 
των δύο πρώτων ανασκαφικών περιόδων (1875-1877) των «παλαιών» γερµανικών 
ανασκαφών στην Ολυµπία51, υποστηρίζει ότι το σωζόµενο αριστερό χέρι της 
ανδρικής µορφής Η κρατούσε ένα αντικείµενο στρογγυλής διατοµής, ίσως τον 
κεραυνό και το χαµένο δεξί της ίσως το σκήπτρο, αν όχι και τον κεραυνό όπως ο Ζευς 
Όρκιος στο Βουλευτήριο της Ολυµπίας. Στο σηκωµένο δεξί χέρι της ανδρικής 
µορφής G µε το κράνος βάζει δόρυ ή σκήπτρο και ισχυρίζεται ότι οι πολλές µικρές 
και βαθιές οπές σύνδεσης στο σώµα της προδίδουν την ύπαρξη χάλκινου θώρακα. 
Στο επίσης σηκωµένο αριστερό χέρι της ανδρικής µορφής J τοποθετεί δόρυ ή 
σκήπτρο. Θεωρεί ότι η γυναικεία µορφή F έχει το αριστερό χέρι κάτω από το µαστό 
και µε το δεξί στηρίζει το κεφάλι, ότι η µορφή Κ ανασύρει µε το αριστερό χέρι τον 
πέπλο από το κεφάλι της και ότι η ανδρική µορφή N στηρίζει το φαλακρό κεφάλι µε 
το δεξί χέρι. Παρατηρεί ότι η ύπαρξη πολλών οπλών υποδεικνύει πως όλα τα πόδια 
των αλόγων των δύο τεθρίππων πατούσαν στο έδαφος. Πιστεύει ότι οι µορφές C και 
Β κρατούσαν τα χάλκινα ηνία των αλόγων, για τα οποία υπήρχαν οι απαραίτητες οπές 

                                                 
48 Για µια καλή σύνοψη της µετρολογίας, των επισκευών που έγιναν και όσων σχετικών µε το 
ανατολικό αέτωµα αρχιτεκτονικών θεµάτων, καθώς και των προτάσεων αποκατάστασης και διάταξης 
των εναέτιων µορφών βλ. Grunauer (1976).  
49 Π.χ. Quatremère de Quincy (1815), 140-160.   
50 Π.χ. Naville (1903).  
51 Στοιχεία από την έκθεση της ιστορίας των γερµανικών ανασκαφών στο Μουσείο της Ιστορίας των 
Ανασκαφών της Ολυµπίας.  
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στα κεφάλια και στους λαιµούς τους και ότι η ανδρική µορφή Ρ στηριζόταν στον 
αγκώνα της και έστρεφε το κεφάλι προς το κέντρο52.  

 
Στην πρώτη του συµβολή για τα γλυπτά του ανατολικού αετώµατος ο G. Treu 

αποκαθιστά τη µορφή Α να στηρίζει το γενειοφόρο πηγούνι στο αριστερό χέρι, τη 
µορφή Ρ να στηρίζεται στον αριστερό πήχη53, τη µορφή Η να κρατάει στο αριστερό 
χέρι το σκήπτρο, στο δεξί την παρυφή του ιµατίου και να στρέφει το κεφάλι στο δεξιό 
ώµο - κάτι που δηλώνει την εσωτερική στροφή της στη µορφή G (Πέλοψ)54. Η µορφή 
J στηρίζει το αριστερό χέρι στο δόρυ και το δεξί στο δεξιό γοφό και η µορφή G 
κρατάει την ασπίδα στο αριστερό χέρι και το δόρυ στο δεξί (εικ. 4)55. Η µορφή Κ 
πιάνει µε τη «χειρονοµία της αποκάλυψης» το άκρο του πέπλου, το οποίο τραβάει  

 

                                 
          Κ            G               Η                 J              F                           Εικ. 5 
                                       Εικ. 4 
 
πάνω από τους ώµους και την πλάτη˙ στο δεξί χέρι ίσως κρατούσε ταινία σα σηµάδι 
νίκης, όπως στο σύνταγµα που βρισκόταν στον ιππόδροµο της Ολυµπίας, όπως 
παραδίδει ο Παυσανίας (VI, 20,19: «™pˆ d� nÚsshj mi©j `Ippodame…aj ™stˆn e„kën 
calkÁ, tain…an te œcousa kaˆ ¢nade‹n tÕn Pšlopa mšllousa ™pˆ tÍ n…kV»)56. 
Η µορφή Β στηρίζεται µε τα δύο χέρια στο «κέντρον» (εικ. 5)57. Ίχνος από σπάσιµο 
στο ένδυµα µεταξύ των ποδιών της µορφής Ο αποδεικνύει ότι το δεξί χέρι της έπιανε 
τις πτυχές του χιτώνα πάνω από τον αριστερό µηρό, ενώ το αριστερό χέρι ήταν 
σηκωµένο και ετίθετο πάνω στο δεξί γόνατο58.  
     

Ο V. Laloux και ο P. Monceaux προχωρούν στις ακόλουθες αποκαταστάσεις 
των εναέτιων µορφών:  

Η µορφή Η, που φέρει ιµάτιο που τυλίγεται γύρω από το κάτω µέρος του 
σώµατος και τον αριστερό βραχίονα, κρατάει σκήπτρο και γυρίζει το κεφάλι της 
δεξιά. Η µορφή J φέρει κράνος στο κεφάλι, έχει το δεξί χέρι στο γοφό και µε το 
αριστερό χέρι κρατάει τόξο που ακουµπά στο έδαφος59. Η µορφή Κ φοράει πέπλο και 
το αριστερό χέρι της είναι σηκωµένο στο ύψος του αυτιού. Η µορφή Β ακουµπά µε το 

                                                 
52 Hirschfeld (1877), 310-311. 
53 Treu (1882), 224.  
54 Ό. π., 224-225.  
55 Ό. π., 226.  
56 Ό. π., 226-227.  
57 Ό. π., 243.  
58 Ό. π., 243-244.   
59 Οι µελετητές υποστηρίζουν ότι έχει φτάσει στα χέρια τους µία προσεκτική µελέτη των θραυσµάτων 
των γλυπτών του αετώµατος, για αυτό και αναγνωρίζουν ότι η µορφή J κρατούσε στο χέρι όχι δόρυ, 
αλλά τόξο. Βλ. σχετικά Laloux, Monceaux (1889) 1, 55.    
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δεξί γόνατο στο έδαφος και τα χέρια της κρατάνε τα ηνία των αλόγων D. Ο 
γενειοφόρος άνδρας L παρατηρεί µε προσοχή τη σκηνή και το αριστερό του χέρι 
στηρίζεται σε δόρυ. Η γυναικεία µορφή Ο κοιτάζει τον άνδρα Α, που αποκαθίσταται 
γενειοφόρος, µε το αριστερό χέρι να ακουµπά στο έδαφος και να στηρίζει το πηγούνι 
και το δεξί χέρι να τεντώνει κατά µήκος του σώµατος, ενώ οι κνήµες καλύπτονται 
από το ένδυµα που φτάνει ως την άκρη του αετώµατος. Η µορφή G µε την πολεµική 
ενδυµασία, το κράνος στο κεφάλι και το στήθος καλυµµένο µε πανοπλία από 
ορείχαλκο, στηρίζει το δεξί χέρι στο δόρυ, ενώ το αριστερό είναι περασµένο στο 
όχανο της ασπίδας. Η µορφή F γυρίζει το κεφάλι στα αριστερά της, σταυρώνει τα δύο 
χέρια και φέρνει το αριστερό στο πηγούνι. Η νεανική ανδρική µορφή C σηκώνει το 
κεφάλι προς τα άλογα Μ και τα χέρια της κρατούν τα ηνία τους. Η µορφή Ν στηρίζει 
το κεφάλι στο δεξί χέρι, πιέζει τον αγκώνα στο δεξί γόνατο, ενώ το σώµα της 
στηρίζεται στον αριστερό βραχίονα. Η µορφή Ε γυρίζει το κεφάλι στο µέσο του 
αετώµατος, ενώ η µορφή Ρ παρουσιάζεται «µε τους αγκώνες να ακουµπούν στο 
έδαφος»60. 
 

Ο J. Six (1889) υποστηρίζει ότι το αριστερό χέρι της µορφής Κ δε µπορεί να 
«κρέµεται» λόγω των πτυχών κάτω από τον αγκώνα και των οπών για τη σύνδεση 
του πήχη, αλλά ο βραχίονας πρέπει να τεντώνει και να έρχεται σχεδόν κατακόρυφα. 
Η µορφή πρέπει να κρατούσε ταινία, όπως το άγαλµά της που βρισκόταν στον 
ιππόδροµο του ιερού της Ολυµπίας, όπως µαρτυρεί ο Παυσανίας (VI, 20, 19). Επίσης 
ο αριστερός βραχίονας της µορφής Ν έρχεται πιο κοντά στο σώµα βάσει της θέσης 
του σωζόµενου θραύσµατος και ο δεξής βραχίονας της µορφής L φέρεται µπροστά, 
ώστε η µορφή να κοιτάζει στο κέντρο.   
       

Ο G. Treu σηµειώνει ότι από την αµβλεία γωνία κλίσης του αγκώνα της 
µορφής C προκύπτει ότι τα χέρια της ήταν αρκετά τεντωµένα προς τα µπρος και δε 
λύγιζαν σε κλειστή γωνία. Τα ηνία των µη ζεµένων αλόγων D µπορούσαν να 
κρατιούνται από πίσω και δε χρειάζεται να σώζονται οι οπές στερέωσης στον κορµό 
των αλόγων, γιατί τα λουριά, µε βάση την αγγειογραφία, πήγαιναν από τα ρύγχη 
µέσω ενός κρίκου στο ζυγό και από εκεί ακόµη πιο πέρα. Άρα αρκεί να στερεωθούν 
οι λωρίδες από τη µία άκρη στο ζυγό και από την άλλη στα χέρια του ηνιόχου και δε 
χρειάζονται κάποιοι άλλοι µολύβδινοι σύνδεσµοι στους κορµούς των αλόγων61. Η 
µορφή L κρατούσε το πρώτο άλογο από τα ηνία, γιατί τα υπόλοιπα ηνία πήγαιναν 
πίσω, όπου ίσως ήταν δεµένα στην άκρη της άντυγας του άρµατος, κάτι που 
συνάγεται από τις τρεις οπές που σώζονται µεταξύ των λαιµών των µεσαίων αλόγων. 
Με βάση ένα καινούριο θραύσµα που ανήκει στη µορφή προκύπτει ότι το κεφάλι της 
δεν κοίταζε τόσο ψηλά και τόσο λοξά προς τα πάνω και ότι ο αριστερός βραχίονας 
δεν ήταν τόσο σηκωµένος62. Η µορφή Ο είχε το αριστερό χέρι πάνω στον αριστερό 
µηρό και το ένα χέρι πάνω στο άλλο63.  
 

Κατά τον A. Furtwängler η µορφή Ν καθόταν δίπλα στο άρµα σε στάση 
αναµονής, µε το βλέµµα να κατευθύνεται στα άλογα Μ και το δεξί χέρι να στηρίζει 
το κεφάλι και η µορφή L γύριζε πίσω και έβλεπε έναν «απροσδόκητο» οιωνό στα 

                                                 
60 Laloux, Monceaux (1889) 1, 57 και (1889) 2, 80. Ωστόσο στη διάταξή τους (εικ. 76) η µορφή Ρ έχει 
το δεξιό βραχίονα σηκωµένο προς την Ε.  
Για την πρότασή τους για το ανατολικό εναέτιο βλ. Laloux, Monceaux (1889) 1, 55-58, καθώς και 
Laloux, Monceaux (1889) 2, 77-80, όπου επαναλαµβάνουν τις απόψεις που εξέθεσαν στο άρθρο τους.                            
61 Treu (1889), 290-291. 
62 Ό. π., 292-294. 
63 Ό. π., 300.  
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αριστερά µε έκφραση που δηλώνει ανησυχία και µε το δεξιό πήχη να κάνει µία 
χειρονοµία έκπληξης64.           

Ο E. Curtius αποκαθιστά τη µορφή Κ να κρατάει µε το αριστερό χέρι το 
επίβληµα και µε το προτεταµένο δεξί στεφάνι ή ταινία νίκης65. Επίσης τις µορφές Β, 
C να κρατάνε τα ηνία που κρέµονται στους κρίκους του ζυγού και να στρέφονται 
προς τα δεξιά66. 
 

Ο G. Treu στο Olympia III67 γράφει τη διεξοδικότερη µέχρι σήµερα 
περιγραφή των µορφών των δύο αετωµάτων, η οποία συχνά χρησιµοποιείται από 
τους µεταγενέστερους µελετητές ως υπόβαθρο γνώσης.  

Αποκαθιστά τη µορφή Η µε το κεφάλι στραµµένο ελαφρά στο δεξιό ώµο 
όπως συνάγεται από την ένδειξη της κοιλότητας του λαιµού, µε το δεξί χέρι να πιάνει 
την παρυφή του ιµατίου και µε το αριστερό το επιχρυσωµένο σκήπτρο, όπως 
δηλώνεται από τη σωληνοειδή λάξευση σε αυτό το χέρι, γύρω από την οποία 
ενώνονταν τα δάχτυλα, όπως δείχνει το ίχνος της άκρης του αντίχειρα κοντά στο 
µεσαίο δάχτυλο (εικ. 6). Μόνο ο δείκτης ήταν περισσότερο στραµµένος προς τα κάτω 
και στερεωµένος στην κορυφή µέσω ενός µεταλλικού συνδέσµου µέσα στο κενό. Ένα 
κοµµάτι που έχει σωθεί από αυτό το δάχτυλο αποδίδεται µε το γράµµα ‘z’ (εικ. 6) και 
όπως φαίνεται από αυτό, το κενό για τον δείκτη έχει προσαρµοστεί στη γωνία του 
ιµατίου που έχει προστεθεί ξεχωριστά κάτω από το αριστερό χέρι και κρέµεται κατά 
µήκος του. Η µορφή φοράει ιµάτιο που φτάνει κατά µήκος του αριστερού ποδιού ως 
κάτω. Οι πτυχές κάτω από το γόνατο κόβονται στα δύο και η πρόσθια επιφάνεια των 
κάτω ποδιών, από τα οποία σώζεται το αριστερό, γυρίζει έως 5 εκ. πίσω και είναι 
µόνο σκαλισµένη (βλ. εικ. 7, όπου φαίνεται η άκρη της τοµής και οι κάθετες οπές ‘e’ 
και ‘f’ από τρυπάνι που πάνε από κάτω προς τα µέσα)68. 

 

        
                 Εικ. 6                                         Εικ. 7                                       Εικ. 8 
 

                                                 
64 Furtwängler (1891), 84-85. 
65 Curtius (1891), 352.  
66 Ό. π., 346, 350-351. 
67 Olympia III, 44-69.  
68 Treu (1897), 44-46. 
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Ως προς τη µορφή G, παρόλο που ο δεξιός βραχίονάς της ήταν σπασµένος, η 
κατεύθυνσή του είναι βέβαιη λόγω της ένωσης των θραυσµάτων σε σηµείο της πίσω 
πλευράς. Το ίδιο ασφαλής είναι η ανύψωση του πήχη που συνάγεται από τη στροφή 
των δικέφαλων µυών. Για αυτό το λόγο αποκαθίσταται δόρυ στο σηκωµένο χέρι της. 
Φορούσε κράνος. Όσον αφορά το αριστερό χέρι, είναι σίγουρο, µε βάση τεχνικά 
στοιχεία (τρεις οπές σύνδεσης στην εξωτερική πλευρά του πήχη, ίσως άλλη µία στον 
αριστερό ώµο, διατήρηση του βρόγχου του όχανου στον αγκώνα), ότι  κρατούσε 
ασπίδα (εικ. 8). Ο κορµός της µορφής έχει λαξευτεί πλήρως, κάτι που δηλώνει ότι 
αρχικά δε σκόπευαν να τη «ντύσουν» µε θώρακα, τον οποίο, χάλκινο, φαίνεται ότι 
απέκτησε µεταγενέστερα. Σε αυτό το συµπέρασµα οδηγούν µερικές οπές σύνδεσης 
και κενά στους ώµους και το υπογάστριο69. Η µορφή J είχε το δεξί χέρι στο δεξιό 
γοφό, το αριστερό χέρι που ήταν σηκωµένο όπως δείχνει η στροφή των δικεφάλων 
πάνω από το ιµάτιο στηριζόταν σε δόρυ και το κεφάλι στρεφόταν ελαφρά στον 
αριστερό ώµο, όπως προκύπτει από την απόληξη του λοφίου στην πίσω πλευρά του 
κεφαλιού και το υπόλοιπο των µαλλιών στον τράχηλο (εικ. 9)70. Το δεξί χέρι της 
µορφής F είχε τεθεί κάτω από το στήθος της και το αριστερό  πλησίαζε την άνω άκρη 
του πέπλου. Το ότι η µορφή γύριζε και λύγιζε το κεφάλι στον αριστερό ώµο 
συνάγεται από την ένδειξη του λαιµού71. Το κεφάλι της µορφής Κ ήταν αρχικά 
γυρισµένο στον αριστερό ώµο και το αριστερό χέρι, από το οποίο σώζεται τµήµα και 
θραύσµατα από τα δάχτυλα, έπιανε δίπλα στον ώµο µία άκρη του πέπλου που πέφτει 
στην πλάτη και στο δεξιό ώµο (εικ. 10). Ο δεξιός βραχίονας πήγαινε λίγο προς τα 
εµπρός˙ ο πήχης προστέθηκε. Το δεξί χέρι της µορφής ήταν σηκωµένο µε τη µέσα 
πλευρά του προς τα πάνω και δεξιά, άρα πρέπει να κρατούσε αντικείµενο, πινάκιο ή 
κάλαθο θυσίας, όπως προκύπτει από την ατελή άνω επιφάνεια του βραχίονα και το 
γωνιώδες της εσωτερικής του πλευράς72.  
 

                                 
                                  Εικ. 9                                                     Εικ. 10 
 

Το τέθριππο D από το αριστερό µισό του αετώµατος αποτελείται από ένα 
δεξιό άλογο, δύο άλλα (µεσαία) και ένα αριστερό. Τα δύο µεσαία άλογα και το 
αριστερό άλογο έχουν έναν κοινό κορµό, ενώ οι τρεις λαιµοί και τα τρία κεφάλια 

                                                 
69 Treu (1897), 46-49. 
70 Ό. π., 49-50. 
71 Ό. π., 50-51. 
72 Ό. π., 51-53. 
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διαµορφώνονται ξεχωριστά και έχουν ωθηθεί το ένα πίσω από το άλλο. Από τον 
κοινό κορµό προεξείχαν τρεις ουρές και δώδεκα πόδια. Τα περιγράµµατα των 
λουριών του στήθους στον κορµό του δεξιού αλόγου είναι χαραγµένα, άρα τα λουριά 
ήταν ζωγραφισµένα, όπως µπορεί να συναχθεί από την ανυπαρξία οπών για τη 
σύνδεσή τους. Τα δύο άλλα άλογα και το αριστερό ήταν ζεµένα σε τέθριππο όπως 
προκύπτει από ένα στρογγυλό πίρο στη χαίτη των αλόγων, τα περιγράµµατα των 
τονισµένων αρχικά µε χρώµα λουριών του στήθους, τις δύο οπές στους λαιµούς των 
ζεµένων αλόγων για τη στερέωση των µπρούτζινων ηνίων και µία οπή για την 
εφαρµογή του ρυµού73. Το τέθριππο Μ από το δεξί µισό του αετώµατος αποτελείται 
από ένα αριστερό άλογο, δύο ζεµένα και ένα δεξιό. Για τη στερέωση των χαλιναριών 
των δύο ζεµένων (µεσαίων) αλόγων και του δεξιού από αυτό το τέθριππο χρησίµευαν 
στην πρόσθια πλευρά κάθε κεφαλιού αλόγου τέσσερις οπές, µία στην αρχή της 
χαίτης, µία στον κρόταφο, µία ανάµεσα σε αυτόν και το στόµα και µία στη γωνία του 
στόµατος για τον κρίκο και τη ράβδο των δοντιών. Ίδια χρήση είχαν ορισµένες οπές 
στην πίσω πλευρά των κεφαλιών των αλόγων. Τρεις οριζόντιες οπές σύνδεσης στην 
αυλακιά που χωρίζει τους λαιµούς των ζεµένων αλόγων αποδεικνύουν ότι τα ηνία 
των ανάγλυφων αλόγων έφταναν στο ζυγό74.  

Η µορφή Ε κάθεται πάνω στο ιµάτιο µε κεκαµµένο το αριστερό πόδι και το 
δεξί να ακουµπά στο έδαφος (εικ. 11, 12). Στηρίζεται στο δεξί χέρι, το αριστερό είναι 
τυλιγµένο µε το ιµάτιο που πέφτει στην πλάτη και τον αριστερό ώµο˙ µε τα τρία 
δάχτυλα κρατά την παρυφή πάνω από το αριστερό πόδι, έτσι ώστε έξω από το ένδυµα 
φαίνονται µόνο ο αντίχειρας και ο δείκτης. Το κεφάλι γύριζε λίγο προς τον αριστερό 
ώµο και κάτω75. Ο αριστερός πήχης της µορφής L στηριζόταν σε ραβδί (εικ. 13). Η  

 

                      
               Εικ. 11                               Εικ. 12                                          Εικ. 13   
 
κατεύθυνση του δεξιού βραχίονα, από τον οποίο σώζονται µερικά θραύσµατα, 
συνάγεται από την πίεση του δεξιού µυός του στήθους, από την ανυπαρξία σηµαδιών 
στη δεξιά πλευρά του στήθους και από το ότι η ανώτερη επιφάνεια είναι λεία. Το δεξί 
χέρι πρέπει να φερόταν προς τα αριστερά και κάτω, δε µπορεί όµως να ακουµπούσε 
στο στήθος ή στο σώµα. Η στροφή του άνω µέρους του σώµατος ακολουθεί την 
κίνηση του χεριού. Το αριστερό πόδι σταυρώνει έντονα, ενώ το δεξί χαρακτηρίζεται 
από το απότοµο ανασήκωµα του γονάτου που συνάγεται από το ίχνος του µηρού που 
πάει πολύ ψηλά και την κατεύθυνση των γραµµών των πτυχών που σώζονται µεταξύ 
των ποδιών76. Λόγω της στάσης, δηλωτικής της ενασχόλησής της, τα χέρια της 
µορφής C ήταν σε έκταση και κεκαµµένα στους αγκώνες (εικ. 14) όπως 
                                                 
73 Treu (1897), 53-56. 
74 Ό. π., 56-59. 
75 Ό. π., 59-60. 
76 Ό. π., 60-61. 
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υποδεικνύουν τα θραύσµατά τους77. Η κατεύθυνση του κεφαλιού της µορφής Β είναι 
βέβαιη λόγω της σύνδεσης του λαιµού και του τραχήλου µε πίρους (εικ. 15, όπου µε 
το a δηλώνεται η οπή για τον πίρο του λαιµού). Στο αριστερό χέρι σώζονται τρεις 
οπές (d, e, f στην εικ. 15), ενώ φαίνεται ότι είχε σπάσει σε δύο σηµεία (d και e) που 
διασχίζουν το µάρµαρο εγκάρσια. Ο αριστερός βραχίονας είχε κατεύθυνση προς τα 
κάτω˙ σε αυτό το συµπέρασµα οδηγεί το τµήµα που σώζεται στην αριστερή πλευρά 
της µορφής. Αντίθετα, ο αριστερός πήχης πρέπει να κατευθυνόταν προς τα πάνω και 
εµπρός, γιατί διαφορετικά δε θα φαινόταν. Ο δεξιός βραχίονας πρέπει να ήταν σε 
έκταση µε βάση τη θέση του ώµου, αλλά η θέση του δεξιού πήχη δε µπορεί να 
συναχθεί από τα σωζόµενα τµήµατα. Κατά τον Treu είναι πιθανό να ήταν περίπου 
στο ίδιο ύψος µε το βραχίονα και τα χέρια της µορφής να κρατούσαν τα ηνία του 
τεθρίππου D78.         
                         

         
            Εικ. 14                                           Εικ. 15                                          Εικ. 16   
 

Βάσει του χαµηλού σηµείου της κοιλότητας του λαιµού της µορφής Ο (εικ. 
16) το κεφάλι της ήταν κατεβασµένο και κοίταζε µπροστά. Για την κατεύθυνση του 
χαµένου αριστερού χεριού είναι σηµαντική η άκρη του ενδύµατος που είναι σα 
χειρίδα κάτω από τον αριστερό ώµο και το σηµείο θραύσης στον πέπλο πάνω από τον 
αριστερό µηρό που φαίνεται να 
προέρχεται από το αριστερό χέρι. Για τον 
Treu το χαµένο δεξί χέρι της µορφής ήταν 
πάνω στο δεξί πόδι. Τα δύο χέρια 
βρίσκονταν το ένα µέσα στο άλλο πάνω 
από το δεξί πόδι και η µορφή γονάτιζε 
στο έδαφος σε στάση που δήλωνε ήρεµη 
αναµονή79. Στη µορφή Ν έχει προστεθεί ο 
αριστερός βραχίονας και ο αγκώνας. Από 
τον πήχη λείπει ένα κοµµάτι. Παρόλα 
αυτά είναι σίγουρη η «ταυτότητα» του 
χεριού λόγω µεγέθους, στροφής, κίνησης                                 Εικ. 17   
και ιδίως της ακριβούς συµφωνίας των επιµέρους χαρακτηριστικών. Το ότι το 
αριστερό χέρι στηριζόταν σε ραβδί αποδεικνύεται από τη «σωληνοειδή διάτρησή 
του». Στο εσωτερικό του δεξιού χεριού δεν έχουν διανοιχτεί οπές, αλλά οι φόρµες του 
δέχονται ανάλογη επεξεργασία. Για αυτό το λόγο, ιδίως επειδή βρίσκεται κοντά στη 
γενειάδα της µορφής, είναι απίθανο να κρατούσε αντικείµενο. Ο δεξιός αγκώνας 
στηριζόταν στο σηκωµένο δεξιό µηρό και το δεξί χέρι ακουµπούσε στο µάγουλο µε 
                                                 
77 Treu (1897), 61-62.  
78 Ό. π., 62-63.  
79 Ό. π., 63-64.  
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χειρονοµία περίσκεψης που συµφωνούσε µε τη σκυθρωπή έκφραση του φαλακρού 
κεφαλιού (εικ. 17). Η άκρη του δεξιού ποδιού ήταν κοµµένη στο σηµείο όπου 
παρεµβαλλόταν η πλίνθος του τεθρίππου Μ που ήταν µπροστά από τη µορφή. 
Ωστόσο δε σώζονται ίχνη πίρων ή συνδέσµων για τη στερέωση του σχετικού 
ορθογώνιου κοµµατιού80. Η ανακεκλιµένη µορφή Α στηρίζει το πηγούνι στο 
αριστερό χέρι και κοιτάζει τα διαδραµατιζόµενα στο µέσο του αετώµατος. Το δεξί 
χέρι ακουµπά στην παρυφή του ιµατίου όπως αποδεικνύεται από τις ενδείξεις 
θραύσης των δαχτύλων. Από τα υπάρχοντα ίχνη δε µπορεί να συναχθεί αν κρατούσε 
αντικείµενο81. Η επίσης ανακεκλιµένη µορφή Ρ ακουµπά µε τον αριστερό πήχη στο 
έδαφος. Ο δεξιός πήχης ήταν, όπως δείχνει η στροφή των δικέφαλων µυών προς τα 
έξω, σηκωµένος, αλλά δε µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα για το αν κρατούσε 
αντικείµενο ή έκανε χειρονοµία που συνόδευε την ήρεµη παρακολούθηση82.                                      
 

Κατά τον E. Curtius οι µορφές L και Ν κρατούσαν ραβδί83.  
 

Σύµφωνα µε τον H. Schrader (1921) το δεξί χέρι της µορφής Κ κρατούσε 
κάλαθο θυσίας.    

             
Ο Fr. Studniczka σηµειώνει ότι το δεξί χέρι της µορφής Η πιάνει την παρυφή 

του ιµατίου. Το αριστερό χέρι κρατούσε τον κεραυνό. Αν υποτεθεί ότι κρατούσε 
σκήπτρο, τότε µία µακριά οπή σύνδεσης 
υποδεικνύει την κατεύθυνσή του, ώστε το 
αντικείµενο πρέπει να έστεκε πάνω στα 
δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Εάν 
αποκατασταθεί σε αυτό κεραυνός, από αυτόν 
υπάρχουν λεπτές φόρµες, των οποίων η 
χειρολαβή στην οπή για το ραβδί και οι δύο 
άκρες πρέπει να παρεµβάλλονται µάλλον 
ανάµεσα στο χέρι και το αριστερό πόδι. Ο 
ερευνητής αναφέρει ως εικονογραφικό 
παράλληλο τον ερυθρόµορφο κρατήρα του 
Λονδίνου µε τη γέννηση της Πανδώρας, όπου 
ο κεραυνός συντίθεται σαν από δύο µεγάλες 
άκρες δοράτων84. Τονίζει ότι ο δεξιός πήχης 
της µορφής F τίθεται πλάγια µπροστά από το 
σώµα και ο αριστερός αγκώνας στηρίζεται µε 
το σηκωµένο χέρι που δεν ακουµπά στο 
πηγούνι85. Η µορφή Κ βάσει των ενδείξεων 
της πλάτης γύριζε λίγο προς το µέρος της 
µορφής J. Με το αριστερό χέρι της 
ανασηκώνει τον πέπλο που πέφτει στον ώµο 
της, κίνηση που υπαινίσσεται τη χειρονοµία                              Εικ. 18 
ευπρέπειας από τη φράση «¥nta parei£wn scomšnh lipar¦ kr»demna» από την 
'OdÚsseia (α 334). Παρόµοια στρέφεται η Ήρα στο ∆ία σε πλάκα της ανατολικής 
πλευράς της ζωφόρου του Παρθενώνα. Ο Studniczka υποστηρίζει ότι το εκτεταµένο 
                                                 
80 Treu (1897), 64-66.  
81 Ό. π., 66-67.  
82 Ό. π., 67-68.   
83 Curtius (1897), 282-283. 
84 Studniczka (1923), 14-15.  
85 Ό. π., 16.  
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δεξί χέρι της µορφής κρατούσε κάλαθο θυσίας86. Η µορφή Ν στηρίζεται σε ραβδί µε 
χειρονοµία και έκφραση προσώπου που δηλώνει παρατήρηση και περισυλλογή. Αν 
έστεκε µπροστά από το αγόρι Β βωµός, τότε θα µπορούσε να κρατάει ίσως το ζώο 
της θυσίας ή ακόµη καλύτερα να σηκώνει τον οβελό µε τα σπλάχνα. Κατά τον 
Studniczka το σηκωµένο δεξί χέρι του κρατούσε τη γεµάτη οινοχόη και το αριστερό 
τη φιάλη, έχοντάς την έτοιµη για τη θυσία. Ο γονατιστός άνδρας C έπιανε µε τα δύο 
χέρια τα ηνία και το κεφάλι του ήταν κατεβασµένο, άρα κοίταζε τη δράση των 
χεριών87.           
 

Σύµφωνα µε τον Fr. Weege µε τη φράση του Παυσανία «†ppwn ¤milla œti 
mšllousa kaˆ tÕ œrgon toà drÒmou par¦ 
¢mfotšrwn ™n paraskeuÍ» δε µπορεί να 
εννοηθεί τίποτε άλλο από τη συµφωνία της θυσίας 
του Οινόµαου µε το µνηστήρα της κόρης του 
Ιπποδάµειας από την τοπική παράδοση της 
Ηλείας που προϋποθέτει την ύπαρξη βωµού και 
µάλιστα του ∆ία Άρειου. Αυτός ο βωµός 
αποδιδόταν και στον Ήφαιστο, βρισκόταν κοντά 
σε εκείνον του Αλφειού που ήταν περίπου 
απέναντι από την εναέτια  µορφή Α, που 
ταυτίστηκε από τον Παυσανία µε τον Αλφειό, άρα 
και οι δύο βωµοί ήταν µπροστά από την Α 
πρόσοψη του ναού του ∆ία. Ο Weege θεωρεί 
πιθανό ο βωµός που υπήρχε στο αέτωµα να είχε 
επισηµανθεί ιδιαίτερα,  επειδή ο διπλός πέλεκυς 
είχε στερεωθεί στην πρόσθια επιφάνεια του 
βωµού κατά τον τρόπο των βωµών του ∆ία 
Λαβράϋνδου και πιστεύει ότι ο ανδριάντας του 
∆ία που έστεκε από πίσω ταυτιζόταν µε βάση το 
κράνος στο κεφάλι και το διπλό πέλεκυ στα χέρια                                              
µε τον ανδριάντα του Άρειου ∆ία. Υποστηρίζει ότι                       Εικ. 19 
η εναέτια µορφή Η απεικόνιζε το λατρευτικό άγαλµα του θεού του ναού, γιατί µε τη 
λέξη «¥galma» του Παυσανία µπορεί να κατανοηθεί ένα λατρευτικό άγαλµα και όχι 
π.χ. το άγαλµα του αόρατου θεού. Επιπρόσθετα σηµειώνει ότι ο βωµός διευκόλυνε 
τον Παυσανία και το θεατή στην ταύτιση του ∆ία µε άγαλµα µε την πρώτη µατιά88.                                   

Στη συνέχεια για να αποδείξει την ύπαρξη βωµού µπροστά από τη µορφή Η 
επικαλείται τις παρατηρήσεις του W. Dörpfeld, ο οποίος υποστήριζε στις τότε οµιλίες 
του ότι κάτω από τα γόνατα, γύρω-γύρω από όλη την πρόσθια πλευρά της µορφής 
υπάρχει µία οριζόντια, φαρδιά και βαθιά τοµή που πρέπει να χρησίµευε στη 
στερέωση αντικειµένου, του οποίου η άνω οριζόντια άκρη προσαρµοζόταν µπροστά 
από τη µορφή (εικ. 18). Απορρίπτει την άποψη του G. Treu ότι ο καλλιτέχνης είχε 
προσθέσει εδώ πτυχές από το ιµάτιο της µορφής, γιατί σε αυτό το σηµείο τα 
κοµµάτια, αν δεν υπήρχε βωµός, θα έκαναν εντύπωση στο θεατή. Αυτό δηλώνει ότι ο 
καλλιτέχνης δε µπορεί να καταπιάστηκε άδικα µε τη λάξευση του µαρµάρου. 
Απορρίπτει την αποκατάσταση δύο µαρµάρινων θραυσµάτων από πτυχές ιµατίου από 
τον Treu, ο οποίος σε συνεργασία µε το γλύπτη R. Grüttner, τα απέδωσε στη µορφή 
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87 Ό. π., 20-29.  
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και τα αποκατέστησε το ένα δίπλα στο άλλο πάνω από το δεξί πόδι της. Ισχυρίζεται 
ότι δεν έχουν καµία σχέση µε τη µορφή που συνδεόταν µάλλον µε το βωµό που ήταν 
µπροστά της µε έναν ιδιαίτερο πόλο και ότι η µορφή στεκόταν τόσο κοντά στο 
τύµπανο ώστε ο βωµός είχε περίπου 0,85 µ. απόσταση από το βάθος. Η µορφή ήταν 
στερεωµένη στο τύµπανο µε δύο τόρµους και στηριζόταν στο οριζόντιο γείσο µε το 
βωµό που ήταν µπροστά της. Το δεξί χέρι της κρατούσε σφιχτά την άκρη του ιµατίου. 
Για αυτό το λόγο η ίδια χαρακτηριζόταν από το αντικείµενο που κρατούσε το 
αριστερό της χέρι, αφού το κεφάλι της δε σώζεται. Η θέση του δείκτη υποδεικνύει ότι 
η µορφή δεν κρατούσε σκήπτρο, όπως διατείνεται 
ο Treu, γιατί το χέρι δε θα µπορούσε να το κρατά 
κάθετα (εικ. 19). Ο δείκτης που φαίνεται ότι 
κρατούσε το σύµβολο σα να το στήριζε από κάτω 
έκανε τον Weege να υποθέσει αρχικά ότι ο θεός θα 
µπορούσε να κρατάει λ.χ. ένα αντικείµενο που 
έγερνε προς τα κάτω από τη λαβή, στην οποία ο 
δείκτης στηριζόταν από πίσω. Έτσι ο δείκτης 
«ζυγίζει» κατά κάποιον τρόπο το αντικείµενο στο 
χέρι. Με βάση αυτά ο Weege συνάγει ότι η µορφή 
κρατούσε διπλό πέλεκυ, πάνω από το βωµό. 
Θεωρεί πιθανότερο να χρησιµοποιούσε ο θεός το 
δείκτη ως στήριγµα για κοντό όπλο που 
κρατούνταν προς τα πάνω µε τη διπλή κόψη, που 
χρησίµευε εποµένως για ένα διπλό πέλεκυ. 
Σηµειώνει ότι, αν ακολουθήσουµε τη λαβή µέσω 
του καναλιού, που δηµιουργούν τα ελαφρώς 
κεκαµµένα δάχτυλα, τότε φτάνουµε µε την κεφαλή 
του όπλου στη θέση, όπου το ένδυµα ωθείται σε 
ξεχωριστές, τοξοειδείς πτυχές στο αριστερό 
πλευρό του θεού, στο ύψος όπου κάµπτεται ο 
αγκώνας, προς τα πάνω. Ο διπλός πέλεκυς µε την                          Εικ. 20 
κεφαλή προς τα πάνω εµφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο στα νοµίσµατα της Καρίας 
µε το ∆ία Λαβρανδέα. Το διπλό πέλεκυ µε την κόψη προς τα πάνω κρατάει στο 
αριστερό χέρι σε νοµίσµατα της Λυδίας µία νεαρή θεότητα και σε ένα νόµισµα της 
Φρυγίας ένας νεαρός ήρωας µε χλαµύδα. Με βάση αυτές τις ενδείξεις και τα 
εικονογραφικά παράλληλα ο Weege ταυτίζει την εναέτια µορφή Η µε τον Άρειο ∆ία 
και επισηµαίνει την κοντινή συγγενική σχέση του βασιλιά του τόπου Οινόµαου, γιου 
του Άρη.   

∆έχεται ότι το κεφάλι µε το κράνος που αποδόθηκε στη µορφή G ταιριάζει 
επακριβώς στο θραύσµα του σώµατός της. Ωστόσο απορρίπτει κάτι τέτοιο για τη 
µορφή J, στην οποία προστέθηκε από τον Treu το θραύσµα γενειοφόρου κεφαλιού µε 
κράνος, το οποίο κατά τον Weege δε συνδέεται σε κανένα σηµείο µε το λαιµό της 
(εικ. 20)89. Επιπλέον το κράνος που φοράει η µορφή δεν ταιριάζει µε το µικρό ιµάτιο 
που φέρει στους ώµους. Ως προς την προέλευση του θραύσµατος του κεφαλιού µε το 
κράνος ο Weege υποστηρίζει ότι θα µπορούσε να ανήκει είτε στη µορφή Η, της 
οποίας το κεφάλι δε σώζεται και δε µπορούµε να γνωρίζουµε ακριβώς τις διαστάσεις 
του, είτε σε άγαλµα αξιωµατικού από τα πολυάριθµα που βρέθηκαν στην Ολυµπία 
είτε σε άγαλµα οπλισµένου ήρωα από τα πολυάριθµα µνηµεία της Άλτης, µε 
χαρακτηριστικό τους το ανοιχτό στόµα που αναγνωρίζεται και στο χάλκινο 
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οπλιτοδρόµο του Tübingen. Θεωρεί ότι η µορφή J µπορεί να είχε ένα επίσης νεανικό, 
αγένειο κεφάλι όπως η πάρισή της µορφή G. Συνεπώς µπορεί και οι δύο ήρωες να 
ήταν αγένειοι και ο καλλιτέχνης του εναετίου να µη χρησιµοποίησε τα γένια ως 
γενικό χαρακτηριστικό της ώριµης ανδρικής ηλικίας, αλλά για ιδιαίτερους λόγους 
όπως γίνεται κατανοητό στην περίπτωση των µορφών L, N, Α και C. Καταλήγει ότι 
έτσι εξηγείται και η περιγραφή του Παυσανία, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
ο Οινόµαος φοράει κράνος (œstin O„nÒmaoj ™n dexi´ toà DiÕj ™pike…menoj 
kr£noj tÍ kefalÍ), ενώ ο Πέλοψ όχι, αφού γράφει µονάχα «t¦ d� ™j ¢rister¦ 
¢pÕ toà DiÕj Ð Pšloy kaˆ `Ippod£meia», εποµένως λόγω του κράνους ξεχώριζε ο 
βασιλιάς από τον αντίπαλό του90. Προτείνει να κρατάει η µορφή Κ στο τεντωµένο 
δεξί χέρι της χρυσή φιάλη ή κάλαθο θυσίας και η µορφή F µε το δεξί χέρι µπροστά 
από το άνω µέρος του σώµατος να κρατάει την παρυφή του πέπλου και να έχει το 
αριστερό χέρι στο λαιµό91. Ο καθισµένος άνδρας L κοιτάζει προς τα πάνω και 
στηρίζεται σε ραβδί και ο νεαρός ηνίοχος Β µπροστά από τα άλογα D κρατάει τα ηνία 
τους92.                                                                      
 

Ο H. Bulle και ο γλύπτης H. Wirsing µελέτησαν τα 
πρωτότυπα γλυπτά στο Μουσείο της Ολυµπίας, διάβασαν µε 
προσοχή την περιγραφή του G. Treu (1897) για αυτά και 
προσπάθησαν να κατανοήσουν εκ νέου το καθένα. Αποτέλεσµα της 
εργασίας τους ήταν η αποκατάσταση της µορφής L και η διάταξη 
των µορφών που επιτεύχθηκε µετά από συµπληρώσεις ή αλλαγές 
στα αντίγραφα από το γλύπτη H. Conradi.  

Ο Bulle απαντά στα ερωτήµατα που προκύπτουν από τη 
δηµοσίευση του Treu (1897) µε τη θεωρία των pentimenti, των εκ 
των υστέρων αλλαγών στην απόδοση του ενδύµατος, του στόµατος 
ή του σώµατος των µορφών.  

Στο επιχείρηµα του Fr. Weege ότι η οριζόντια τοµή στο 
ιµάτιο κάτω από το γόνατο της µορφής Η είναι απόδειξη για την 
ύπαρξη βωµού µπροστά της, ο Bulle απαντά παραπέµποντας στην 
εικ. 7. Παρατηρεί ότι η τοµή δε βρίσκεται µπροστά από το αριστερό          Εικ. 21 
πόδι της µορφής, αλλά ακολουθεί µε βάθος 5 εκ. την άκρη του 
ιµατίου, τόσο γύρω από τη δεξιά κνήµη µέχρι περίπου τη 
στροφή στην πίσω πλευρά, όσο γύρω από την αριστερή ως το 
µέσο της εξωτερικής πλευράς από όπου έχει σπάσει η 
υπόλοιπη. Συνάγει ότι το αντικείµενο περιέβαλε τα πόδια από 
τις τρεις πλευρές και ισχυρίζεται ότι αποκλείεται η πιθανότητα 
ύπαρξης βωµού. Στο άνω µέρος της µορφής όλο το µέγεθος, η 
δύναµη και η ηρεµία αποτελεί προσωποποίηση της 
απλησίαστης µεγαλοπρέπειας της θεότητας. Ο ερευνητής 
πιστεύει ότι ο Παυσανίας ονόµασε τη µορφή «¥galma», γιατί 
ο θεός ήταν αποµονωµένος από τις άλλες µορφές, κάτι που 
φαίνεται στη διάταξη που προτείνει ο ίδιος (εικ. 88). Στο ιµάτιο 
επάνω στις κνήµες της µορφής βλέπει ένα pentimento, δηλαδή 
µία εκ των υστέρων αλλαγή στο σχέδιο. ∆ιαπιστώνει ένα δεύτερο          Εικ. 22 
pentimento στο σηµείο, όπου προσαρµοζόταν µία από τις πτυχές του ιµατίου που 
κρέµονται από το αριστερό χέρι της µορφής. Σε αυτό το σηµείο µπορεί να 
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αναγνωριστεί η προηγούµενη µορφή του ενδύµατος. Αρχικά το ιµάτιο πρέπει να 
τέλειωνε στην αριστερή πλευρά του σώµατος κάτω από το αριστερό γόνατο της 
µορφής. Όµως οι πτυχές χάνονται γύρω από το χέρι (εικ. 21). Αυτό το δεύτερο 
pentimento επιβεβαιώνει το πρώτο και είναι η φυσική του συνέπεια: αφού οι κνήµες 
της µορφής «ντύθηκαν» µε µάζες ενδύµατος, στην αριστερή πλευρά του σώµατος 
ήταν αναγκαίο ένα τελείωµα του ενδύµατος. Επιπλέον η ιδιαιτερότητα των πτυχών 
δηµιουργεί την εντύπωση ότι η µορφή ωθείται προς τα πάνω. Ο Bulle ερµηνεύει την 
κίνηση του δεξιού χεριού της µορφής που αγγίζει ασυνείδητα το ιµάτιο ως έκφραση 
αταραξίας και ηρεµίας και όχι αµηχανίας όπως γράφει ο Treu. Στο αριστερό χέρι της 
µορφής αποκαθιστά το σύµβολο της κυριαρχίας της, το σκήπτρο, το οποίο µάλιστα 
πιάνει από πίσω (εικ. 21, 22). Τα τρία τελευταία δάχτυλα λυγίζουν προς τα έξω και 
στο τελευταίο άκρο του µεσαίου δαχτύλου φαίνεται ένα σηµείο θραύσης, οπότε εδώ 
εφάρµοζε ο αντίχειρας. Αυτός και ο δείκτης συνδέονταν σε ένα σηµείο των πτυχών 
όπου υπάρχει µία οπή για πόλο για το τέλος του δείκτη. Στο τόσο κλειστό χέρι 
πηγαίνει από πάνω ως την κορυφή του δαχτύλου µία τοµή που συνεχίζει προς τα 
κάτω σαν τετράγωνο αυλάκι. Με παρόµοιο τρόπο έχει διανοιχτεί η οπή για το δόρυ 
της Αθηνάς στη µετόπη του Αυγεία και του Άτλαντα, όπως και στο αριστερό χέρι της 
µορφής Ν του εν λόγω εναετίου. Ο µελετητής τονίζει ότι για αυτούς τους λόγους δεν 
είναι µόνο πιθανή, αλλά αυτονόητη η συµπλήρωση σκήπτρου που η µορφή θα 
κρατούσε κάθετα και του οποίου η κάτω άκρη έστεκε δίπλα στο αριστερό πόδι και 
δεν προσέκρουε πάνω του, όπως πίστεψε ο Treu. Το ανώτερο τµήµα του σκήπτρου δε 
µπορούσε να έρχεται ακριβώς κάθετα στο κάτω τµήµα του, αλλά µόνο λίγο πίσω από 
το χέρι (εικ. 22), κάτι που παρατηρούσε ο θεατής µόνο από κοντά. Η κάθετη του 
σκήπτρου θα συνέχιζε τον άξονα των πτυχών µέχρι ψηλά και θα ενίσχυε το 
αποτέλεσµα του ύψους της µορφής, ιδιαίτερα αν θεωρηθεί κορυφή του σκήπτρου όχι 
το µικρό άνθος, αλλά ο αετός, όπως περίπου τον περιγράφει ο Πίνδαρος στον πρώτο 
πυθιόνικό του (στ. 9-10). Το πουλί του ∆ία µε τις φτερούγες στραµµένες προς τα 
κάτω δίπλα στο γυρισµένο κεφάλι του θεού θα τραβούσε ως σύµβολο το βλέµµα του 
θεατή ψηλά. Στη διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος (εικ. 88) το σκήπτρο του θεού 
δε φαίνεται ευχάριστα ανάµεσα στα δόρατα των ηρώων, γιατί οι τρεις µορφές 
συνδέονται έντονα και ο θεός αποµονώνεται στο κέντρο. Αν και ο κεραυνός είναι 
προτιµότερος καλλιτεχνικά στο αριστερό χέρι του θεού, η συµπλήρωσή του συναντά 
δυσκολίες. Το χέρι εφαρµόζει τόσο στενά στο σώµα, ώστε είναι απίθανο να 
αποκαθίσταται εκεί µία δέσµη κεραυνού. Ο Bulle απαντά στον Fr. Studniczka, ο 
οποίος αποκαθιστά στο χέρι κεραυνό, ότι είναι πολύ ασυνήθιστο το πιάσιµο του 
αντικειµένου από πίσω αντί µε τη γεµάτη γροθιά από πάνω ή από κάτω93.                                                   

Ο Bulle βρίσκει ένα pentimento στο τµήµα του ιµατίου πάνω από τον 
αριστερό ώµο της µορφής J. Το εξωτερικό τµήµα του ενδύµατος είχε αποκοπεί εκ 
των υστέρων, επειδή ήταν πολύ φαρδύ. Υποστηρίζει ότι ο δεξιός πήχης της µορφής Κ 
σκέπαζε αυτή την επιφάνεια και, παρόλα αυτά, το τµήµα του ιµατίου αποκόπηκε από 
τη µορφή J, για να δηµιουργήσει τον αναγκαίο για τον πήχη χώρο. Επίσης ότι η 
φαρδιά γραµµή κάτω από το γένι της µορφής είναι άλλο ένα pentimento, δηλαδή µία 
εκ των υστέρων µεγέθυνση του στόµατος, όπου το κάτω χείλος έµεινε ανέγγιχτο αλλά 
το άνω χείλος και το άκρο του στόµατος τραβήχτηκαν. Με το φωτισµό αυτή η 
γραµµή γινόταν εντονότερη. Στόχος του καλλιτέχνη ήταν να προστεθεί «τόνος», 
δηλαδή όγκος στα αδύνατα χαρακτηριστικά του προσώπου και να ενισχυθεί το βάρος 
του κεφαλιού της µορφής, το οποίο φαίνεται στη συνολική µάζα του πολύ µικρό, 
τόσο ως προς το δυνατό κορµό όσο συγκριτικά µε εκείνο της µορφής Κ. Με αυτό το 
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επιχείρηµα πιστεύει ότι απαντά στο ερώτηµα το σχετικό µε το στόµα της µορφής που 
απασχόλησε τον Fr. Studniczka94. Σχετικά µε το δεξιό πήχη της µορφής Κ σηµειώνει 
ότι από το κόκαλο του αγκώνα και την ένταση των µυών συνάγεται ότι δεν είχε 
κατεύθυνση οριζόντια, αλλά κάθετη. Υποστηρίζει ότι είναι τεχνικά αδύνατο να 
ερχόταν οριζόντια, γιατί ήταν στερεωµένος πάνω από τον αγκώνα µε ένα µικρό 
στρογγυλό πόλο που προκάλεσε το θρυµµατισµό του κάτω µισού της επιφάνειας 
προσαρµογής (εικ. 23, όπου η οπή στην άνω άκρη θραύσης και εικ. 24). Ο πόλος θα 
έπρεπε να κυρτώνει κατά την οριζόντια θέση του πήχη ορθογώνια προς τα πάνω και 
να στρίβει πάλι πάνω από τον αρµό προσαρµογής σα συνδετήρας. Επειδή είχε µικρό 
πάχος δε θα είχε εξασφαλίσει την αναγκαία ανυψωτική δύναµη για το οριζόντιο 
κοµµάτι µαρµάρου, ενώ στέκει κάθετα κατά την όρθια θέση του πήχη (εικ. 26). Η 
εσωτερική πλευρά του πήχη δε φαινόταν. Η κάθετη θέση του θα µπορούσε όµως να 
αναγνωριστεί από τη στάση του άνω µέρους του σώµατος. Στον τράχηλο η µορφή 
φοράει ένα µικρό µαντήλι, το κρήδεµνον, του οποίου τη µία άκρη κρατάει χαλαρά µε 
τα ακροδάχτυλα πάνω από τον αριστερό ώµο, ενώ η άλλη έρχεται προς τα µπρος 
πάνω από το δεξιό ώµο και µε τις φαρδιές πτυχές σε σχήµα ζιγκ-ζαγκ φτάνει ως το 
στήθος (εικ. 25). Ενώ το αριστερό χέρι σταµατά την κίνηση, το δεξί την έχει ήδη 
ολοκληρώσει, αλλά δεν αποµακρύνεται ακόµη από τον ώµο. Άρα το δεξί λύγιζε στον 
ώµο όπως το αριστερό, µόνο που τα δάχτυλά του κρέµονταν χαλαρά (εικ. 26). Με 
αυτόν τον τρόπο η µορφή παύει ασυνείδητα τη χαριτωµένη κίνησή της. Ο Bulle 
υποστηρίζει την ύπαρξη ενός pentimento στο δεξί χέρι της. Τονίζει ότι ο δεξιός  
 

       
          Εικ. 23                    Εικ. 24                        Εικ. 25                             Εικ. 26 
 
βραχίονας συµπληρώθηκε από το σηµείο κάτω από τον ώµο και συνδέθηκε µε το 
σωζόµενο κοµµάτι του πήχη (εικ. 25). Έτσι πίσω και κάτω από το βραχίονα είναι 
στερεωµένο ένα επίπεδο κοµµάτι πέπλου µε έναν τετράγωνο µαρµάρινο πίρο και 
πέντε πόλους, πάνω στους οποίους εξωτερικά ήταν συνδεδεµένο ένα επίµηκες 
κοµµάτι πτυχών (i). Η λιγότερο βαθιά τοµή που έχει µείνει στην πρόσθια όψη 
ανάµεσα στις πτυχές και το σώµα δέχθηκε ένα µικροσκοπικό κοµµάτι µε πτυχές που 
στερεώθηκε µε τον πόλο „h“ (εικ. 25). Ο µελετητής ισχυρίζεται ότι αυτές οι µάζες 
πτυχών δεν προστέθηκαν στο βραχίονα λόγω ατυχήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή της µετατόπισης ή λάθους κατά τη λάξευση του µαρµάρου. Αποµένει η 
εξήγηση ότι το δεξί χέρι δέχθηκε κάποια επεξεργασία, επειδή η µορφή κατέλαβε και 
άλλο χώρο. Πρέπει αρχικά ο δεξιός βραχίονας να είχε την ίδια πλάγια κατεύθυνση 
προς τα έξω όπως ο αριστερός και το ένδυµα να κρεµόταν κάτω από αυτόν όπως στην 

                                                 
94 Bulle (1939), 150-153.  
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άλλη πλευρά. Το νέο κοµµάτι πτυχών δεν έπεφτε οργανικά σωστά, αλλά πρέπει εκ 
των υστέρων να βελτιώθηκε από µικρά κοµµάτια «µπαλώµατος»95.  

Για τη µορφή G ο Bulle σηµειώνει ότι ο κορµός της έγινε πολύ αδύνατος σε 
σύγκριση µε τα δυνατά πόδια, για να αποκτήσει µεταγενέστερα θώρακα, όπως γράφει 
ο G. Treu (1897). Θεωρεί την εκ των υστέρων προσθήκη θώρακα στη µορφή 
pentimento και παρατηρεί συγκριτικά µε όσα γράφει ο Treu ότι υπάρχουν µόνο 
µικρές οπές για πόλους πάνω από την ηβική περιοχή96. Σχετικά µε τα τέθριππα D, M 
γράφει ότι τα τρία πρώτα άλογα έχουν ανάγλυφο κοινό σώµα, το τέταρτο άλογο είναι 
πλαστικό και το σώµα του ζωγραφισµένο στο τύµπανο. Επειδή δεν ήταν δυνατό να 
αποτελείται το άρµα από τρία άλογα, θεωρεί ότι το τέταρτο άλογο ήταν 
ζωγραφισµένο στο τύµπανο και αναφέρει το παράδειγµα του Κενταύρου G του 
δυτικού αετώµατος, του οποίου τα µαλλιά αποδίδονται ζωγραφικά. Το ζωγραφισµένο 
άλογο του δεξιού τεθρίππου πρέπει να είχε το κεφάλι του πιο µπροστά και πιο κάτω 
από αυτό του πίσω αλόγου, οπότε τα κεφάλια θα διατάσσονταν σα βεντάλια. 
Αναφέρει τεχνικές ενδείξεις για την απουσία των πρόσθιων αλόγων στο πρώτο 
σχέδιο. Το τέταρτο άλογο αποδόθηκε πλαστικά και το σώµα του έγινε ολοστρόγγυλο, 
γιατί η όψη του στήθους και των νώτων του φαινόταν από τα πλάγια στο πρόσθιο 
µισό του βάθους του αετώµατος. Για εξασφάλιση της σταθερότητας µπήκαν πάνω 
από την πλάτη του ανάγλυφου αλόγου µεγάλοι τόρµοι. Ο µελετητής εξηγεί το γρίφο 
της διπλής εκτέλεσης των σωµάτων των αλόγων ως άλλο ένα pentimento97.                  

Πιστεύει ότι η συµπλήρωση των χεριών της µορφής Ο αποδεικνύεται από 
επαρκή στοιχεία. Ο δεξιός βραχίονας κατευθύνεται πλάγια προς τα κάτω και 
ακουµπά στο µηρό (εικ. 27). Ο πήχης συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, όπως απαιτεί η 
κύρτωση του αγκώνα στον ώµο και το σωζόµενο κοµµάτι του πήχη που τη συνεχίζει 
(εικ. 28). Το χέρι κρατάει σφιχτά το πόδι που πάει προς τα έξω λόγω της απότοµης 
στάσης του. Το αριστερό χέρι είναι παράλληλο µε το δεξί, αλλά ο αριστερός ώµος 
λίγο ψηλότερος από το δεξιό (εικ. 30). Συνεπώς το αριστερό χέρι δε µπορεί να έφτανε 
τόσο µακριά όσο το δεξί. Επειδή το σηµείο θραύσης κυρτώνει εσωτερικά, το χέρι 
έρχεται πλάγια πάνω από το µηρό. Η άρθρωση του δεξιού χεριού φτάνει αρκετά 
ψηλότερα από εκείνη του αριστερού. Εποµένως το ένα χέρι µπορεί να πιάνει το άλλο 
µόνο όταν το δεξί απλωθεί και πιάσει σφιχτά το αριστερό (εικ. 28). «∆ένονται» γύρω 
από το πόδι σα θηλιά (εικ. 28), ενώ το σηµείο όπου το ένα πιάνει το άλλο φαίνεται να   

 

                    
                    Εικ. 27                                  Εικ. 28                                 Εικ. 29  
είναι εκεί όπου σταµατά το βλέµµα. Ο Bulle προτείνει να γείρει το κεφάλι της 
µορφής προς τα µπρος και κάτω και ο λαιµός να γίνει σηµαντικά µακρύτερος από ό,τι 
                                                 
95 Bulle (1939), 154-159.  
96 Ό. π., 159-160. 
97 Ό. π., 161-164. 
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στις προηγούµενες αποκαταστάσεις. Από τη διαφορετική θέση των ώµων προκύπτει 
η ελαφρά στροφή του προσώπου στην αριστερή πλευρά του σώµατος98. Ως προς τη 
µορφή Β, ο δεξιός βραχίονας τεντώνει λιγότερο από ό,τι ο αριστερός (εικ. 31), ο 
αριστερός πήχης λυγίζει ορθογώνια προς το τύµπανο και ο βραχίονας είναι 
παράλληλος στον κορµό. Ο πήχης έπρεπε, όπως τόνισε ο Treu, να λύγιζε τόσο, ώστε 
το αριστερό χέρι να φαίνεται µπροστά. Έτσι τα χέρια µπαίνουν το ένα πάνω από το 
άλλο και µπορεί να κρατούσαν µόνο ραβδί. Απόδειξη για αυτό θεωρεί ο Bulle το 
θραύσµα του δεξιού χεριού που δεν αναφέρεται στο Olympia, αλλά βρισκόταν µέσα 
στο κουτί µε τα θραύσµατα που ανήκαν στη µορφή και έφερε µε µολύβι τη σηµείωση 
       

                    
             Εικ. 30                        Εικ. 31                         Εικ. 32                        Εικ. 33                                        
                          
 «γονατιστό αγόρι, δεξί χέρι» (εικ. 32, 33). Επειδή δεν είναι ο γραφικός χαρακτήρας 
ούτε του Treu ούτε του Kühnert, η χρονική στιγµή και ο συγγραφέας της 
αναγνώρισης παραµένουν άγνωστα. Τα δάχτυλα έσφιγγαν ένα αντικείµενο, για το 
οποίο υπήρχε στο εσωτερικό του χεριού µία οπή, ενώ µία γωνιώδης τοµή φαίνεται 
κατά µήκος των δαχτύλων (εικ. 33). Η κατεύθυνση της διάτρησης, που συνέχιζε στο 
αριστερό χέρι, καθόριζε τη θέση του ραβδιού. Το κεφάλι της µορφής έχει στην 
αποκατάσταση του Treu τη σωστή θέση. Ο λαιµός είχε σπάσει κατά την εργασία και 
ένας σύνδεσµος σε σχήµα „U“, από τον οποίο σώζονται οι άκρες, είχε προστεθεί έξω 
από τον τράχηλο ως το πίσω µέρος του κεφαλιού. Με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζεται 
η κατεύθυνση του άξονα του κεφαλιού µε ελαφριά στροφή στη δεξιά πλευρά του 
σώµατος. Το ραβδί που κρατάει η µορφή και στο οποίο στηρίζεται είναι το 
«kšntron»99.                            

Ο Bulle αποκαθιστά τη µορφή C µε κεφάλι που ταιριάζει στη  σωµατική δοµή 
της (εικ. 34) και δεν είναι πολύ µεγάλο και βαρύ όπως θέλει ο Treu (1897). Το 
βλέµµα της κατευθύνεται στα άλογα, όπως απαιτεί η θέση της100. Βασίζει την 
αποκατάστασή του για τη µορφή L στο σχέδιο του Η. Wirsing που µαζί µε αυτόν και 
τον Ε. Buschor επισκέφτηκαν την Ολυµπία το 1923. Υποστηρίζει ότι η επιφάνεια της 
κεφαλής της µορφής είναι, εκτός από τα κατά τύχη οµαλά σηµεία στην άνω και κάτω 
άκρη της, τραχιά, οπότε η µόνη βάσιµη εξήγηση είναι ότι το κρανίο έγινε πιο λοξό 
κατά την εφαρµογή στο αέτωµα, γιατί η µορφή ήταν πολύ ψηλή. Το ύψος της µορφής 
έχει µειωθεί στο κάτω µέρος λόγω της εκ των υστέρων αποκοπής του ενδύµατος, 
ώστε οι πτυχές από τον αριστερό µηρό προς τα κάτω φαίνονται αµβλείες και µη 
οργανικές. Για τον ίδιο αυτό συνιστά άλλο ένα pentimento που οφείλεται σε 
καλλιτεχνικούς λόγους. Η θέση του αριστερού πήχη καθορίζεται από την ανάγκη να  
                                                 
98 Bulle (1939), 164-168.  
99 Ό. π., 168-172. 
100 Ό. π., 172-173.  
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                        Εικ. 34                                                        Εικ. 35 
            
είναι ο κορµός όρθιος µε τη βοήθεια ραβδιού. ∆οκιµές σε αντίγραφα έδειξαν ότι το 
στήριγµα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο σώµα. Το δεξί πόδι συνδέεται οργανικά 
µε το σώµα, ο µηρός τεντώνει και το δεξί γόνατο λυγίζει λίγο προς τα έσω (εικ. 35). 
Με βάση δοκιµές σε αντίγραφα η ελαφρά στρογγυλότητα του δεξιού στήθους σε 
σύγκριση µε την ένταση του αριστερού είναι κάτι το τελείως φυσικό όταν το δεξί χέρι 
τεντώνει, όπως απαιτεί θραύσµα από το χέρι, στο οποίο είναι χαλαρός ο δικέφαλος, 
ενώ πρέπει να λύγιζε έντονα µπροστά από το στήθος. Ο αγκώνας πρέπει να ακουµπά 
στο δεξιό µηρό. Η θέση του πήχη προκύπτει από µόνη της, δηλαδή κρέµεται χαλαρά 
προς τα µπρος101.  

Ο µελετητής διορθώνει την αποκατάσταση της µορφής Ν από τον Treu 
(1897). Υποστηρίζει ότι το ραβδί που κρατάει στο αριστερό χέρι πρέπει να είναι 
κάθετο στο έδαφος όπως στον Studniczka (1923), για να φέρει οµοιόµορφα το βάρος 
του κορµού. Καθοριστικής σηµασίας για την κατεύθυνση του στηρίγµατος προς τα 
κάτω είναι ο άξονας της κάτω οπής στο ίδιο χέρι102.  
Επίσης πιστεύει ότι πρέπει να παρατηρηθεί η 
συνολική στάση του αριστερού χεριού της µορφής Ε, 
όχι µόνο ο δείκτης (εικ. 36). Όλη η αριστερή πλευρά 
του σώµατος καλύπτεται και κλείνει σαν κοχύλι από 
το ιµάτιο, οπότε το χέρι είναι η τελευταία έκφραση 
αυτής της «επιθυµίας επικάλυψης». Το ύφασµα 
συγκρατείται ανάµεσα στον δείκτη και το µεσαίο 
δάχτυλο και τραβιέται µπροστά από την κορυφή του 
ποδιού, κάτι που τονίζεται µε λοξές πτυχές. Με το να 
κατευθύνονται ο δείκτης, ο αντίχειρας και το 
περίγραµµα του ποδιού στα µεγάλα δάχτυλα, 
δηµιουργείται ένα σηµείο που τελειώνει όλη η δοµή 
και ανταποκρίνεται στην κάµψη του δεξιού χεριού.                          Εικ. 36                     
Μεταξύ τους βρίσκεται η κύρτωση του δεξιού ποδιού, κάτω από το οποίο υπάρχει η 
γραµµή της κυµατοειδούς παρυφής του ιµατίου. Σε αυτό το πλαίσιο το δάχτυλο του 
αριστερού χεριού αποτελεί στοιχείο ρυθµού και δεν πρόκειται για χειρονοµία που 
µιλάει «εξωτερικά». Ενυπάρχει σε αυτό η έκφραση του εσωτερικού ήθους της 
µορφής103. Τέλος αποκαθιστά τη µορφή Ρ µε έντονη συστροφή των γοφών από τη 

                                                 
101 Bulle (1939),  173-183.  
102 Ό. π., 184-186. 
103 Bulle (1939), 186-189.  
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δεξιά πλευρά του σώµατος προς τη µισή αριστερή. Βρίσκει άλλο ένα pentimento: ο 
δεξιός µηρός της µορφής που καλύπτεται από τον αριστερό έφτανε αρχικά πιο µακριά 
στο βάθος. Όταν ορισµένες πτυχές του ιµατίου δέχθηκαν επεξεργασία ο µηρός τέθηκε 
πιο µπροστά έχοντας ωθηθεί από µία λωρίδα ενδύµατος104.   
 

Ο Β. Ashmole τοποθετεί κεραυνό στο αριστερό χέρι της µορφής Η. 
Υποστηρίζει ότι, αν και λείπει το κεφάλι της, οι µύες του λαιµού δείχνουν ότι έγερνε 
προς τη µορφή G (Πέλοψ) που στέκει στα δεξιά της. Η χειρονοµία της µορφής F 
φανερώνει τις σκέψεις της. Ξεκουράζει τον αριστερό αγκώνα στο δεξί χέρι και 
ακουµπά το αριστερό χέρι στο πηγούνι105. Αφήνει ανοιχτή την ερµηνεία της κίνησης 
του αριστερού χεριού της µορφής Κ σηµειώνοντας ότι: α) η µορφή φέρει πέπλο, το 
σύµβολο της νύφης στην αρχαιότητα, στους ώµους της, β) τον δένει ή τον 
προσαρµόζει, κίνηση που µπορεί να υπαινίσσεται ότι προετοιµάζεται για το ταξίδι 
πάνω στο άρµα του Πέλοπα106. Ένα θραύσµα που προστέθηκε πρόσφατα στη µορφή 
L αποδεικνύει τη θέση του κεφαλιού της που γυρίζει στο κέντρο σα να λάµβανε 
σηµάδια από την έκβαση της αρµατοδροµίας107. Τέλος θεωρεί απίθανο ένας ποταµός-
θεός που τον τιµούσαν τόσο πολύ όπως ο Αλφειός (µορφή Α) να ήταν αγένειος και 
κρίνει ότι το θραύσµα µαρµάρου µέσα στο χέρι του µπορεί να είναι το γένι του που 
δεν αγγίζει απαραίτητα το λαιµό108.   
 

Ο Ν. Γιαλούρης παρουσιάζει τις συµπληρώσεις και τροποποιήσεις που έκαναν 
στις εναέτιες µορφές οι καλλιτέχνες και τεχνικοί Στ. Τριάντης, Κ. Περάκης, Α. 
Μαυραγάνης, Κ. Παυλάτος, Χρ. Γιαννακόπουλος και ο γηραιότερος Γ. Μπακούλης. 
Αναγνώρισαν και προσάρµοσαν µη αναγνωρισµένα θραύσµατα των γλυπτών από τις 
αποθήκες του Μουσείου στην Ολυµπία109.  

Στη µορφή Η προστέθηκαν τρία θραύσµατα: το πρώτο κάτω από το αριστερό 
χέρι αποτελείται από τµήµα θραύσµατος (που εισήχθη ξεχωριστά) µε κάθετες πτυχές, 
το δεύτερο, µε λοξές πτυχές από το ιµάτιο, ανήκει στο δεξιό γοφό και το τρίτο 
διαµορφώνει µέρος του υφάσµατος από την αριστερή πλευρά και την πλάτη ως το 
γόνατο. Τα δύο πρώτα θραύσµατα είχαν αναγνωριστεί από τον G. Treu, αλλά δεν 
είχαν προσαρµοστεί από την αρχή. Για τη µορφή Κ ο Γιαλούρης κάνει την 
παρατήρηση ότι ο δεξιός πήχης δε µπορεί να ήταν σε έκταση, άρα να κρατούσε 
φιάλη, επειδή το κοίλωµα στον αγκώνα δεν είναι ικανοποιητικά µεγάλο για σύνδεσµο 
που θα στήριζε το χέρι σε αυτή τη θέση. Καταλήγει ότι, αν το χέρι ανήκει πράγµατι 
στη µορφή, πρέπει να λύγιζε προς τα πάνω και προς το στήθος της. Στη µορφή Β 
προστέθηκε ένα µικρό θραύσµα στο πίσω µέρος του κεφαλιού: η επιφάνεια στο δεξί 
µισό του είναι προσεκτικά δουλεµένη, ενώ στο αριστερό παραµένουν τα ίχνη χρήσης 
εργαλείου που φτάνουν στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Τµήµα του αριστερού 
γλουτού λαξεύτηκε αφότου όλη η µορφή είχε δουλευτεί, για να προσαρµοστεί στο 
αέτωµα, οπότε η αριστερή της πλευρά πρέπει να αντίκριζε το τύµπανο. Το δεξί χέρι 
δεν ήταν εκτεταµένο, αλλά κεκαµµένο µπροστά από το στήθος και έφτανε τόσο ψηλά 
όσο το αριστερό αυτί, το οποίο, αφού ήταν καλυµµένο και δε φαινόταν, δε 
σκαλίστηκε. Η κίνηση του χεριού και η οπή διαµέσου των δαχτύλων για τα ηνία 
δικαιολογεί κατά το Γιαλούρη την απόδοσή του στη µορφή Β και όχι στη µορφή Ρ110. 
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Στο τέθριππο D προστέθηκαν τρία κοµµάτια, δύο σχετιζόµενα που ανήκουν στο 
χαµηλότερο µέρος του λαιµού και σε τµήµα του στήθους του εξωτερικού αλόγου και 
ένα µεγαλύτερο από το γοφό του δεύτερου αλόγου από έξω. Αυτό το θραύσµα είχε 
αναγνωριστεί από τον Treu, αλλά δεν είχε προστεθεί τότε. ∆ύο άλλα συναπτώµενα 
κοµµάτια που περιλαµβάνουν µέρος από το σαγόνι ενός αλόγου, το ρινικό οστό και 
τα ρουθούνια και ένα κοµµάτι από ένα χαµηλότερο σαγόνι ανήκουν σίγουρα στο 
εξωτερικό άλογο, αλλά δεν προστέθηκαν, γιατί το ενδιάµεσο τµήµα λείπει111. Η 
µορφή C πρέπει να γονατίζει πίσω από το τέθριππο D σε κατατοµή όπως δηλώνεται 
από την ατέλειωτη επιφάνεια της αριστερής πλευράς της (προς το τύµπανο) αλλά µε 
ελαφρά στροφή του σώµατος προς τα έξω όπως δηλώνεται από την ατέλειωτη 
επιφάνεια της πλάτης. Αυτή η στροφή επιβεβαιώνεται από το ότι το αριστερό γόνατο 
και το χαµηλότερο πόδι τελειώνουν προς το πρόσθιο µέρος της αριστερής πλευράς 
της µορφής. ∆ύο σχετιζόµενα θραύσµατα προστέθηκαν στο αριστερό τµήµα του 
στήθους της µορφής L. Από αυτό ο Γιαλούρης συνάγει ότι ο αριστερός ώµος της 
έφτανε ψηλότερα από το δεξιό και το σηκωµένο αριστερό χέρι, το οποίο έγερνε πάνω 
σε ραβδί. Το κεφάλι πρέπει να χαµήλωνε 3 ή 4 εκ. και να γύριζε στα αριστερά του 
δηλαδή προς το κέντρο του αετώµατος, ώστε το κόψιµο στην κορυφή του είναι 
παράλληλο στη γερτή επιφάνεια του αετώµατος. Η στροφή του κεφαλιού στα 
αριστερά του πρέπει να ακολουθείται από µεγαλύτερη από ό,τι τώρα στροφή του 
σώµατος, όση µάλιστα επιτρέπει η καλοτελειωµένη και κατά συνέπεια ορατή 
επιφάνεια της δεξιάς πλευράς της µορφής, η οποία όµως παραµένει κατενώπιον. Από 
τη µορφή G είχαν αναγνωριστεί τρία κοµµάτια, αλλά δεν είχαν προστεθεί. ∆ύο 
σχετιζόµενα ολοκληρώνουν ένα µεγάλο µέρος του αριστερού µηρού και αριστερού 
γλουτού. Το τρίτο ανήκει στο δεξί γόνατο. Στη µορφή F προστέθηκαν δύο κοµµάτια. 
Το πρώτο που είναι µικρό διαµορφώνει µέρος από τις κάθετες πτυχές ακριβώς κάτω 
από το δεξιό πήχη. Το δεύτερο ανήκει στην πλίνθο κάτω από το αριστερό πόδι. 
Επίσης προσαρµόστηκε το δεξί αυτί από το δεύτερο εξωτερικό άλογο του τεθρίππου 
Μ. Ο Γιαλούρης δε θεωρεί πιθανό να ανήκει στα πίσω πόδια των αλόγων το τµήµα 
από πλίνθο (που αποτελείται από τρία συναπτώµενα κοµµάτια, µε τρεις οπλές πάνω 
της και το σύνολο να αποτελεί ένα ενιαίο κοµµάτι). Υποστηρίζει ότι ανήκει στα 
πρόσθια πόδια, µε τις δύο οπλές να ανήκουν στο δεύτερο εξωτερικό άλογο και την 
τρίτη στο αριστερό πρόσθιο πόδι του τρίτου εξωτερικού αλόγου. Σηµειώνει ότι αυτό 
επιβεβαιώνεται από τα ίχνη στηρίγµατος στην πλίνθο πίσω από τη µεσαία οπλή. 
Τέλος προστέθηκε ένα µικρό θραύσµα στο ανώτερο τµήµα του στήθους της µορφής 
Ν, ακριβώς κάτω από το δεξιό ώµο112.                                                                          
  

Η Ε. Simon υποστηρίζει ότι το χαµένο κεφάλι της µορφής Η γύριζε στο δεξί 
χέρι της. ∆έχεται την άποψη του Η. Bulle ότι το πιάσιµο του ιµατίου ανήκει στην 
τυπική κατασκευή της µορφής, αλλά θεωρεί τη φόρµα και το περιεχόµενο στοιχεία 
αλληλένδετα στα γλυπτά της Ολυµπίας, για αυτό και τίθεται το ερώτηµα της 
χειρονοµίας. Αποκαθιστά στο αριστερό χέρι της µορφής τον κεραυνό. Θεωρεί πως το 
σκήπτρο του ∆ία το κρατάει στο εναέτιο ο Πέλοψ (µορφή G) - αφού στην Ιλιάδα (Β, 
101 κ.ε.) αναφέρεται ότι ο Ζευς έδωσε στον Πέλοπα το σκήπτρο που του έφτιαξε ο 
Ήφαιστος και όπως έδειξε ο Α. Alföldi στη σχετική µελέτη του το φηµισµένο 
σκήπτρο του οίκου των Ατρειδών δεν ήταν τίποτε άλλο από δόρυ. Τοποθετεί επίσης 
δόρυ στο αριστερό χέρι του Οινόµαου (µορφή J). Έτσι ο βασιλιάς κρατάει το δόρυ 
του πατέρα του Άρη, µε το οποίο σκότωσε τους µνηστήρες της κόρης του όπως 
γνωρίζουµε από το µύθο και ο Πέλοψ το «πιο δυνατό» δόρυ, το δόρυ του ∆ία, µε το 
                                                 
111 Ό. π., 172-173.  
112 Ό. π., 173. 
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οποίο έβαλε τέλος στην κυριαρχία του Οινόµαου113. Το κεφάλι της µορφής Α είναι 
χαµένο, αλλά στο αριστερό χέρι, στο οποίο και στήριζε το κεφάλι, σώζεται ίχνος που 
στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να ερµηνευθεί ως τµήµα γενειάδας. Η µελετήτρια 
προτείνει να συµπληρωθεί η µορφή µε το λίγο προγενέστερο προσωπείο του 
Αχελώου από το Μαραθώνα που βρίσκεται στο Βερολίνο. ∆εν αποκλείει την 
πιθανότητα να έφερε η µορφή κέρατα ταύρου114.  
 

Για τον G. Becatti η ανατοµία του λαιµού της µορφής Η δεν πρέπει να 
ερµηνευτεί όπως υποστηρίζει η Χρ. Καρδαρά (1970). Οι καρωτίδες δεν εξέχουν πολύ 
και είναι σαφές το σηµείο, στο οποίο βρίσκονται οι δύο στερνοκλειδοµαστοϊδείς 
µύες. Από αυτούς ο αριστερός φαίνεται πιο κάθετος και τεταµένος (σε σχέση µε την 
ίδια τη µορφή και όχι το θεατή), ενώ ο δεξιός είναι πιο λοξός και συµπιεσµένος. Αυτό 
αποδεικνύει ότι το κεφάλι ήταν γυρισµένο προς το δεξιό ώµο και όχι προς τον 
αριστερό όπως ισχυρίζεται η Καρδαρά. Επιπρόσθετα το σηµείο, όπου έχει κοπεί ο 
λαιµός του αγάλµατος, ακολουθεί πιθανότατα το κάτω άκρο της γενειάδας και 
προσδιορίζει τη στάση του κεφαλιού, το οποίο πρέπει να ήταν λίγο στραµµένο προς 
το δεξιό ώµο. Η ελαφριά στροφή του θώρακα συνεχίζεται στη γραµµή του κεφαλιού 
προς το δεξιό ώµο˙ η στροφή του κεφαλιού στην αντίθετη πλευρά θα δηµιουργούσε 
ρυθµική αντίθεση. Η στάση του κεφαλιού δικαιολογείται από την ενέργεια και τη 
στάση της µορφής αντίθετα µε όσα γράφει η Καρδαρά115. Η κίνηση της µορφής που 
πιάνει µε το δεξί χέρι την άκρη του ιµατίου υποδηλώνει εσωτερική ένταση και 
συµµετοχή στο δράµα, που όµως εκφράζεται όχι µε τη ρίψη του κεραυνού, αλλά µε 
τη στροφή του κεφαλιού και την εσωτερική δόνηση116. Η µορφή Κ κρατούσε φιάλη 
στο απλωµένο δεξί χέρι - κάτι που εκφράζει τη δευτερεύουσα, έµµεση συµµετοχή της 
στην τελετή, ταιριαστή µε τον ασήµαντο και δευτερεύοντα ρόλο που έχει η Στερόπη 
στο µύθο117. 
 

Η Χρ. Καρδαρά θεωρεί ότι η µορφή Η (Ζευς) γύριζε το κεφάλι στα αριστερά 
της (εικ. 92) και όχι δεξιά για λόγους µορφολογικούς (επειδή η δεξιά καρωτίδα του 
λαιµού εξέχει κατά τη σωζόµενη βάση της και ο λαιµός είναι τεταµένος στη δεξιά 
πλευρά -κάτι που υποδηλώνει ελαφρά κλίση του κεφαλιού στα αριστερά), 
αισθητικούς (το αριστερό, άνετο σκέλος της µορφής πάει ελαφρά στα αριστερά της κι 
η κίνηση συντονίζεται µε την κλίση του κεφαλιού σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ στα 
αριστερά λανθάνει κίνηση και του δεξιού χεριού της που κινείται στην κατεύθυνση 
του βλέµµατος, δηλαδή στο µέρος της µορφής G) και σχετικούς µε την ερµηνεία της 
σκηνής (τα σκέλη της µορφής στρέφουν προς το ίδιο µέρος µε τα σκέλη των µορφών 
J και G, κάτι που δηλώνει ότι οι ήρωες σέβιζαν το θεό)118. Υποστηρίζει ότι το δεξί 
χέρι της µορφής αποµάκρυνε το ιµάτιο, κίνηση που αποτελεί εκδήλωση αποστροφής 
και περιφρόνησης προς τη δεξιά πλευρά, όπου έστεκε ο Οινόµαος (µορφή J)119. 
Πιστεύει ότι ο αριστερός της βραχίονας της µορφής Ο ερχόταν µάλλον οριζόντια σε 
αντίθεση µε το βλέµµα της που είναι προσηλωµένο κάτω, προς κάτι, το οποίο 
φαινόταν να ορθώνεται µεταξύ των σκελών της. Εξαιτίας των ιχνών πάνω στον πέπλο 
του αριστερού µηρού που είναι δύσκολο λόγω θραύσης να θεωρηθούν κανονικές 

                                                 
113 Simon (1968), 155-156. 
114 Ό. π., 164.  
115 Becatti (1971), 75. 
116 Ό. π., 76. 
117 Ό. π., 70. 
118 Καρδαρά (1978), 22-27.   
119 Ό. π., 28-31.    
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πτυχές ένας ανελισσόµενος όφις (ο Σωσίπολις) ήπτετο του µηρού σε αυτό το 
σηµείο120.      

 
 
 

                                                 
120 Καρδαρά (1978), 61-64.   
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ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 
 

 
Όπως έγινε κατανοητό, µέχρι το Olympia III οι µελετητές αρκούνται σε 

προσωπικές παρατηρήσεις που στην καλύτερη των περιπτώσεων προκύπτουν από την 
αυτοψία, την προσωπική τους επαφή µε τα γλυπτά. Μόνο µετά το Olympia III και τη 
διεξοδική περιγραφή των γλυπτών από τον G. Treu (1897) µπορεί να κατανοηθεί 
καλύτερα η κάθε µορφή. Ο Η. Bulle (1939) είναι ο δεύτερος µελετητής που 
καταπιάστηκε σχολαστικά µε την αποκατάσταση των µορφών.  
 

Η «βασική» αποκατάσταση των µορφών από τους Γερµανούς ανασκαφείς και 
η «συµπληρωµατική» αποκατάστασή τους -µέσω συσχετίσεων, συµπληρώσεων, 
αλλαγών ή τροποποιήσεων σε επιπλέον θραύσµατα- από τους Έλληνες αρχαιολόγους 
και τεχνικούς της «οµάδας του Γιαλούρη» αναπόφευκτα αποκτούν σε αυτήν τη 
µελέτη την ισχύ «δεδοµένου», δηλαδή a priori αποδεκτού υπόβαθρου γνώσης. Η 
εγκυρότητα του συνόλου των αποκαταστάσεων δε µπορεί να ελεγχθεί. Άλλωστε δεν 
αποτελεί έναν από τους στόχους αυτής της µελέτης. Αντικειµενικός στόχος µας εδώ, 
είναι, µέσα από τη λεπτοµερή παράθεση των αποκαταστάσεων που προτάθηκαν για 
τις µορφές, να πλησιάσουµε πιο πολύ στον κύριο στόχο µας που είναι η ερµηνεία των 
παραστάσεων που κοσµούν τα αετώµατα και τις µετόπες του ναού, δηλαδή η σε 
βάθος επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού, η ανάγνωσή του σε δεύτερο επίπεδο. 
Για αυτό το λόγο εδώ θα καταπιαστούµε µόνο µε θέµατα που µας φέρνουν πιο κοντά 
σε αυτόν το στόχο: τι (µπορεί να) έφεραν οι µορφές, τα αντικείµενα ή διακριτικά 
σύµβολα που καθόριζαν την κατάσταση ή την ταυτότητά τους. Ωστόσο θα υπάρξουν 
κάποιες εξαιρέσεις: ιδιαίτερος σχολιασµός θα επιδιωχθεί αναφορικά µε την 
κατεύθυνση του λαιµού της µορφής Η. Στην περίπτωση της µορφής G θα θιγεί το 
ερώτηµα αν φορούσε θώρακα - ερώτηµα που τίθεται από όσα έγραψε πρώτος ο Treu 
(1897) και είναι σηµαντικό για την ερµηνεία της παράστασης της µορφής. Επίσης θα 
σχολιαστεί η πρόταση της Καρδαρά (1978) για αποκατάσταση φιδιού (του Σωσίπολη) 
πάνω στο µηρό της µορφής Ο. Επειδή το θέµα «αποκατάσταση» αναπόφευκτα αγγίζει 
το θέµα «αναγνώριση των µορφών» εδώ θα περιοριστούµε, κατά το δυνατόν, στο να 
επισηµάνουµε τα στοιχεία (αντικείµενα, σύµβολα) που σχετίζονται µε αυτή καθαυτή 
την αποκατάσταση. Πιο τεκµηριωµένη αναφορά στην ταυτότητα των µορφών θα 
επιδιωχθεί στην ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Η εικονογραφία 
(εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα».  

 
∆ύο είναι τα βασικά ερωτήµατα που αναφέρονται στη µεσαία µορφή Η (εικ. 

37-42): ποια αντικείµενα κρατούσε και σε ποια κατεύθυνση στρεφόταν το κεφάλι της. 
Το πρώτο είναι αποφασιστικής σηµασίας, γιατί απαιτείται ένα διακριτικό σύµβολο 
που να δηλώνει την ταυτότητά της121. Για το δεξί χέρι ο G. Treu (1897) και ο Η. Bulle 
(1939) δε δίνουν εικόνα και οι περισσότεροι µελετητές δεν αναφέρονται ιδιαίτερα 
θεωρώντας δεδοµένο ότι πιάνει µόνο το ιµάτιο. Όµως η προσεκτική παρατήρηση των 
λεπτοµερειών (εικ. 37-39) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν έπιανε µοναχά το ένδυµα. 
Επειδή τα δάχτυλα δε µαζεύουν πολύ αλλά είναι χαλαρά, αποµένει χώρος µέσα στην 
παλάµη για αντικείµενο στρογγυλής διατοµής˙ κατά πάσα πιθανότητα τον κεραυνό - 
                                                 
121 Για αυτό το λόγο η πρόταση της Ε. Simon (1968) είναι αστήρικτη αρχαιολογικά: αν και ταυτίζει τη 
µορφή µε τον ∆ία, ακολουθώντας τον Κ. Jeppesen (1968) βλέπει το δεξί χέρι της µορφής άδειο να 
πιάνει το ιµάτιο και το αριστερό να κρατάει το ραβδί του διαιτητή δηλαδή αντικείµενο που παραπέµπει 
στο ρόλο της στην παράσταση. Ωστόσο η µορφή δεν κρατάει κάποιο διακριτικό σύµβολο του θεού, 
ένα από τα attributs του που να οδηγούν στην άµεση αναγνώρισή του. Άρα πώς κατανοείται ότι 
εικονίζεται ο Ζευς; 



 45

άρα πρόκειται για τον ∆ία122, ο οποίος µε βάση τον καθιερωµένο εικονογραφικό τύπο 
(σχήµα) τον κρατάει µε το δεξί χέρι123. Τα δάχτυλα του αριστερού χεριού πρέπει να 
έπιαναν ανάποδα δηλαδή από κάτω προς τα πάνω ένα µάλλον µακρύ, στενό,  
κυκλικής διατοµής αντικείµενο που άγγιζε τον πήχη λοξά, αν δεχθούµε ότι κάτι  
 

         
                                Εικ. 37                                                              Εικ. 38 
 

              
                             Εικ. 39                                                                Εικ. 40 
  
τέτοιο υποδεικνύεται από τη διακοπή της χαµηλότερης πλάγιας πτυχής του ιµατίου 
πάνω από την παλάµη (εικ. 40, 41). Ο τρόπος που το έπιαναν παραπέµπει στην 
αρχαϊκή αγγειογραφία. Η πρόταση κάποιων µελετητών (π.χ. G. Treu, Η. Bulle) να 
αποκατασταθεί σκήπτρο, αν και ελκυστική, παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες, αφού 
ίχνη του δεν εµφανίζονται στο ανώτερο τµήµα του ιµατίου που πέφτει στον πήχη. Ο 
                                                 
122 Για περισσότερη ανάλυση βλ. την ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Η εικονογραφία 
(εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα». 
123 Βλ. γενικά Βουτυράς (1997), Τιβέριος (1997α) και (1997β), Λεβέντη (1997), Λεβέντη, Μαχαίρα 
(1997), Καραναστάση (1997), Ράλλη-Φωτοπούλου (1997), Κρεµύδη-Σισιλιάνου (1997).                                                        
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διπλός πέλεκυς που βλέπει ο Fr. Weege (1935) εµφανίζεται στα νοµίσµατα της 
Καρίας µετά το 395 π.Χ. ως χαρακτηριστικό του ∆ία Λαβρανδέα - ο οποίος τις 
περισσότερες φορές τον κρατάει µε το δεξί χέρι και µε την κεφαλή προς τα πάνω124˙ 
άρα η πιθανότητα να εικονίζεται αποκλείεται χρονικά αλλά και τοπικά, αφού 
πρόκειται για σπάνιο εικονογραφικά και πολύ περιορισµένο τοπικά τύπο. Είναι όµως 
πιθανό να κρατούσε το χέρι ραβδί αντίστοιχο µε εκείνο που κρατάει ο βραβέας ή 
επιστάτης125 στη δευτερεύουσα πλευρά των παναθηναϊκών αµφορέων. Εκεί, ντυµένο  
  

                 
                          Εικ. 41                                                       Εικ. 42  
 
µε ιµάτιο, γενειοφόρο και στεφανωµένο τον 
βλέπουµε στις παραστάσεις αγωνίσµατος 
(ιδίως στα βαρέα αθλήµατα, όπως πάλη, 
πυγµαχία, παγκράτιο, κ.ά.)126 να εκτελεί 
καθήκοντα αντίστοιχα µε το σύγχρονό µας 
διαιτητή σε αγώνες: παρακολουθεί µε 
προσοχή άλλοτε όρθιος άλλοτε ελαφρά 
σκυµµένος τις κινήσεις των αθλητών και 
παρεµβαίνει για να επαναφέρει στην τάξη 
µε το - απλό ή διχαλωτό στην άκρη - ραβδί 
του όσους παραβαίνουν τους κανόνες, ενώ 
άλλοτε τους δίνει συµβουλές και οδηγίες 
(εικ. 43)127. Είναι λοιπόν πιθανό η εν λόγω                                Εικ. 43 
µορφή να κρατούσε το ραβδί του βραβέα λοξά, ώστε η άκρη του ή να ακουµπούσε 
στον πήχη που καλύπτεται από το ιµάτιο ή να έφτανε µόνο ως την κοιλότητα που 
δηµιουργεί η παλάµη. Ως προς το κεφάλι της µορφής, αν παρατηρηθεί από τα σηµεία 
όπου οι δύο καρωτίδες του λαιµού (εικ. 42) συνάγεται ότι έστρεφε ελαφρά στα δεξιά 

                                                 
124 Cook (1965), 572-574.  
125 Με τον όρο βραβέας (πληθ. brabe‹j) µαρτυρείται στη φιλολογική παράδοση: στον Ευριπίδη 
(M»deia, 274, `Elšnh, 703, 'Oršsthj, 1065), στον Αισχύλο (Pšrsai, 302), στον Λυκόφρωνα, στον 
Αίλιο Αριστείδη, στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό, στον Ευστάθιο, όπως επίσης και στα Σχόλια στον 
Αισχύλο, στην Anthologia Graeca και στο λεξικό της Σου(ί)δας. «Επιστάτες» τους ονοµάζει ο H. 
Schween (1911).   
126 Για το οποίο δόθηκε ως βραβείο το συγκεκριµένο αγγείο.  
127 Για τους brabe‹j, ιδίως στους παναθηναϊκούς αµφορείς της Ερέτριας, βλ. Βαλαβάνης (1991), 138-
141. Για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούσαν να κρατάνε οι βραβείς το ραβδί τους και - µετά το τρίτο 
τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. - το κλαδί φοίνικα βλ. Jüthner (1965), 182.    



 47

της δηλαδή στο αριστερό µισό του αετώµατος. Οι σχετικές παρατηρήσεις της Χρ. 
Καρδαρά (1978) δεν είναι εύστοχες. Βγάζει τα συµπεράσµατά της βασιζόµενη στο 
σηµείο όπου η αριστερή καρωτίδα που είναι σε ψηλότερο σηµείο του λαιµού από ό,τι 
η δεξιά και καθορίζει την έκτασή του σε αυτή την πλευρά. Σχετικά µε την 
αποκατάσταση του κεφαλιού µε κράνος από τον Fr. Weege (1935) πρέπει να 
αναφερθεί ότι ο Ζευς απεικονίζεται σε νοµίσµατα της Καρίας της εποχής του 
Αδριανού µε κράνος, ασπίδα και δόρυ ή κεραυνό. Εποµένως µάλλον είναι απίθανο να 
εικονίζεται έτσι εδώ.                 

 
Η µορφή J (εικ. 44-46) πρέπει να κρατούσε στο αριστερό χέρι αντικείµενο 

µακρύ και λεπτό που θα έφτανε ως το έδαφος, κατά πάσα πιθανότητα δόρυ όπως 
υποστηρίζει η πλειονότητα των ερευνητών. Η πρόταση των V. Laloux, P. Monceaux 
(1889) για αποκατάσταση τόξου είναι προβληµατική. Ταυτίζουν τη µορφή µε τον 
Οινόµαο, ο οποίος όµως δε µπορεί να κρατούσε τόξο. Σύµφωνα µε την εκδοχή του 
µύθου, την οποία δέχονται οι ίδιοι - αφού βλέπουν να εικονίζεται ο Μυρτίλος στο 
εναέτιο128 - το φονικό όπλο του βασιλιά ενάντια στους µνηστήρες της κόρης του ήταν 
το δόρυ.  

 

                       
                          Εικ. 44                                                      Εικ. 45            

                                                 
128 Βλ. τις απόψεις τους στην ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». 
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Εικ. 46 

 
Η µορφή G (εικ. 47-50) κρατούσε στο αριστερό χέρι ασπίδα και στο δεξί 

πιθανότατα δόρυ. Φορούσε κράνος και θώρακα ο οποίος όµως δεν είναι απαραίτητο 
να προσαρµόστηκε µεταγενέστερα π.χ. στην ελληνιστική ή ρωµαϊκή εποχή όπως 
ισχυρίζεται ο G. Treu (1897). Είναι εξίσου πιθανό να τον φορούσε από την αρχή. 
Στην αποκατάσταση του Treu (1897) φοράει τον κοντό στρατιωτικό χιτώνα κάτω από 
το θώρακα129. Εποµένως αποδίδει οπλίτη, δηλαδή πολίτη, σε αντίθεση µε τη µορφή J 
που εµφανίζεται µε την περιβολή ήρωα130.  

 

                         
                            Εικ. 47                                                     Εικ. 48 

                                                 
129 Για το θώρακα ως τµήµα του αµυντικού οπλισµού των οπλιτών βλ. Σταϊνχάουερ (2000), 47-52. 
130 Περισσότερη ανάλυση θα επιδιωχθεί στην ενότητα «∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ii. Παρατηρήσεις - Ερµηνευτική προσέγγιση» 
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Είναι υπερβολικό να πιστεύουµε ότι η µορφή Κ131 (εικ. 52, 55, 56) ανέσυρε µε 
το αριστερό χέρι το επίβληµα -ώστε να δηλώνεται ότι είναι η νύφη- και µε το δεξί 
κρατούσε άλλο αντικείµενο, π.χ. ταινία νίκης κατά τον G. Treu (1882), στεφάνι ή 
ταινία κατά τον Ε. Curtius (1891), πινάκιο ή κάλαθο θυσίας για τον G. Treu (1897) -
για να συνδεθεί η θυσία του µύθου µε την παράσταση του εναετίου και να 
αιτιολογηθεί η ερµηνεία του θέµατος132.  
 

            
                                   Εικ. 49                                                             Εικ. 50 
 

                                            
                                       Εικ. 51                               Εικ. 52 

                                                 
131 Φοράει δωρικό ζωσµένο πέπλο µε κόλπο και απόπτυγµα. Βλ. γενικά Pekridou-Gorecki (1993), 93-
105 και ειδικότερα Tölle-Kastenbein (1994), 267.    
132 Βλ. περισσότερα στην ενότητα «∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις».  
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                               Εικ. 53                                                                Εικ. 54 
 

                        
                    Εικ. 55                                                        Εικ. 56 
 
Η αποκατάσταση του Σωσίπολη από τη Χρ. Καρδαρά (1978) στον αριστερό  

µηρό της µορφής Ο133 είναι αβάσιµη. Σύµφωνα µε την περιγραφή του G. Treu (1897) 
πρόκειται για σηµείο θραύσης του πέπλου πάνω στο µηρό (βλ. εικ. 16, 29, 58). 
Φαίνεται απίθανο να µπορεί να αποκατασταθεί ένα φίδι εκεί, πόσο µάλλον όταν δεν 
έχει άµεση σχέση µε το µυθικό θέµα που η ίδια η µελετήτρια δέχεται ότι 
παριστάνεται στην εναέτια σύνθεση134.  

 

                                                 
133 Φοράει πέπλο µε κόλπο διπλά ζωσµένο. Βλ. Tölle-Kastenbein (1994), 267.  
134 Βλ. τις απόψεις της Καρδαρά στην ενότητα «∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις».  
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               Εικ. 57                                                         Εικ. 58 
 

  
                                Εικ. 59                                                               Εικ. 60 
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                                     Εικ. 61                                                            Εικ. 62 
 

                         
                                    Εικ. 63                                                     Εικ. 64 
 

                     
                                    Εικ. 65                                                   Εικ. 66       
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                                     Εικ. 67                                                               Εικ. 68 
 
 

    
                             Εικ. 69                                                                Εικ. 70 
 

Είναι µάλλον απίθανο τα χέρια της µορφής Ρ (εικ. 69-70) να κρατούσαν 
αντικείµενο π.χ. µπροστά της, γιατί έτσι θα έχανε την ισορροπία της και θα έπεφτε 
µπροστά. Πρέπει να ακουµπούσαν στο έδαφος, το ένα µπροστά από το άλλο, για να 
στηρίξουν την πλάτη και το σηκωµένο κορµό.               
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Β. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 

 
 

Ο G. Hirschfeld λαµβάνει υπόψη του κριτήρια όπως το ύψος, η στάση των 
µορφών και η περιγραφή του Παυσανία και προτείνει την ακόλουθη διάταξη για το 
εναέτιο (βλ. εικ. 71)135:  

 

 
         A        O      C          D  L      K    G    H     J      F      N   M      B    E       P  
                                                               Εικ. 71 
 

Ο G. Treu θεωρεί βέβαιη µε βάση το ύψος, το µέγεθος και τη στάση τους τη 
θέση των µορφών A, P, H, G, J, K, F και των τεθρίππων D, M στο αέτωµα (εικ. 72, 
όπου η διάταξη των εναέτιων µορφών που προτείνει). Για τη διάταξη των δύο 
ζευγαριών ακολουθεί τον Παυσανία και τοποθετεί τη µορφή Κ (Ιπποδάµεια) δίπλα 
στη µορφή G (Πέλοψ) και τη µορφή F (Στερόπη) δίπλα στη µορφή J (Οινόµαος), 
οπότε οι δύο αντίπαλοι στέκουν εκατέρωθεν του ∆ία (µορφή Η) και η νύφη κοιτάζει 
το µνηστήρα της, ενώ η βασίλισσα αποστρέφει το βλέµµα από το σύζυγό της136. 
Θεωρεί σίγουρη και τη θέση των τεθρίππων D και M (εικ. 72), τα οποία δουλεύτηκαν 
έτσι ώστε τα τρία πίσω άλογα να προέρχονται από τον ίδιο όγκο µαρµάρου και να 
είναι ανάγλυφα. Το πρόσθιο άλογο που είναι λαξευµένο από ξεχωριστό όγκο και 
εικονίζεται σε όψη τριών τετάρτων τοποθετείται πίσω από τα άλλα τρία. Τα τέθριππα 
στρέφουν προς το κέντρο. Όλα τα άλογα ωθούνται στις γωνίες όσο το επιτρέπει το 
ύψος του κεφαλιού τους137. Από τις υπόλοιπες έξι µορφές Β, O, C, N, L, E 
αναγνωρίζει τις συµπληρωµατικές χρησιµοποιώντας κριτήρια όπως το ύψος, η 
αντικίνηση, η στάση, η ηλικία. Τις τοποθετεί λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του 
Παυσανία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το ρόλο τους στην παράσταση και στο 
µύθο, την κατά το δυνατόν αυστηρότερη συµµετρία και το διαθέσιµο χώρο138.   

 

 
               A       B    C         D     E  Κ    G   H    J     F   L    M        N    O         P           
                                                                   Εικ. 72                                             

 
Η πρόταση του Α. Boetticher παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε εκείνην του 

G. Treu139. Ο Boetticher τοποθετεί τη µορφή Ο ανάµεσα στις µορφές Ν και Ρ 

                                                 
135 Hirschfeld (1877), 310-311.  
136 Treu (1882), 217-227. 
137 Ό. π., 227-229. 
138 Ό. π., 229-247. 
139 Boetticher (1883), 253-267.  
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δίνοντας βάση σε πειράµατα, που, κατά τη γνώµη του, υποδεικνύουν το αβέβαιο των 
κατευθύνσεων πτώσης140.       

 
Ο R. Kekulé αποδέχεται τη διάταξη των πέντε κεντρικών µορφών από τον G. 

Treu (1882) και τον E. Curtius (1882). Αλλάζει τη θέση των µορφών Ε, Β, L, Ο και 
φέρνει τα τέθριππα D, Μ όσον το δυνατόν πιο κοντά στις κεντρικές µορφές (εικ. 
73)141.  

 

                    
            A          L     C         D    B  K   G    H    J     F  O    M         N      E        P                                          
                                                               Εικ. 73                                                                     
 

Ο Fr. Studniczka παρουσίασε πρόταση για τη διάταξη µόνο του κεντρικού 
συµπλέγµατος (εικ. 74)142.  

                       
Ο H. Brunn αµφισβήτησε για αισθητικούς λόγους τη µέχρι τότε αποδεκτή 

διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος. Υποστήριξε ότι τα άντυτα πόδια των ανδρικών 
µορφών G, J φαίνονται δίπλα στην κεντρική µορφή Η πολύ γυµνά, για αυτό και 
τοποθέτησε δίπλα της τις δύο γυναικείες µορφές F, Κ (εικ. 75). Πρότεινε να 
κοντύνουν τα πόδια των µορφών G, J και να τοποθετηθεί βωµός µπροστά από τη 
µεσαία µορφή143.                        

 

      
    K           J           H       G          F                       G         F       H       K          J 
                         Εικ. 74                                                              Εικ. 75                                                                

                                                                                                      
Ο V. Laloux και ο P. Monceaux δεν αναφέρουν τα κριτήρια τους για τη 

διάταξη που προτείνουν (εικ. 76)144. 
 

 
        A     Ο       L           D    Β   K     J     H     G      F  C     M           N     E       P                                        
                                                              Εικ. 76                                      

     

                                                 
140 Boetticher (1883), 267-268.  
141 Kekulé (1884). 
142 Βλ. Studniczka (1884).  
143 Brunn (1888), 183 κ.ε.  
144 Laloux, Monceaux (1889) 1, 55-58 και (1889) 2, 77-80.  



 56

Τα κριτήρια που θέτει ο J. Six για τη διάταξη των εναέτιων µορφών (εικ. 77) 
είναι το ύψος τους, αισθητικοί λόγοι σχετικοί µε την καλύτερη δυνατή εµφάνισή τους 
ως συνόλου στα µάτια του θεατή, τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο 
στερέωσής τους και η αρχή τα περιγράµµατα της µίας να ακολουθούν ή να 
επικαλύπτουν εκείνα της επόµενης. Τα κριτήρια για τη διάταξη των έξι 
δευτερευουσών µορφών είναι η θέση εύρεσης, το ύψος και η αρµονία των 
περιγραµµάτων. Αποδέχεται την αρχή της αντιστοιχίας που υπερασπίστηκαν οι G. 
Treu (1882), R. Kekulé (1884) και τη διάταξη των γυναικείων µορφών F, Κ από τον 
H. Brunn (1888) µε το επιχείρηµα ότι η σύνθεση βελτιώνεται αισθητικά αν αυτές 
πλησιάσουν το ιµάτιο της µεσαίας µορφής. Όπως ο H. Brunn (1888) τοποθετεί βωµό 
µπροστά από τα πόδια των µορφών F, Η, για να γεµίσει το µεγάλο κενό που υπάρχει 
ανάµεσά τους. Τοποθετεί σε κάθε πλευρά του αετώµατος πρώτα τα τρία άλογα από 
τα τέθριππα D, M και µετά το τέταρτο που κινείται µόνο του µε αργό βήµα προς τα 
άλλα. Συγκριτικά µε άλλες προτάσεις τοποθετεί τα τρία άλογα πιο κοντά στο κέντρο 
και αφήνει ικανοποιητικό χώρο για τα µονά άλογα µε την προϋπόθεση ότι δε 
σηκώνουν τα κεφάλια τους πολύ ψηλά. Κρίνει ότι το άλογο στα αριστερά πρέπει να 
έχει τεντωµένο µπροστά το κεφάλι, αφού υπάρχει εγκοπή στην πλάτη του πρώτου 
αλόγου. ∆ιαφωνεί µε τον Treu όσον αφορά το µαρµάρινο στήριγµα κάτω από την 
κοιλιά του αλόγου. Η αντίρρησή του στην πρόταση του Kekulé συνίσταται στην 
ύπαρξη οριζόντιων οπών για τους τόρµους στην πλάτη που έχουν γίνει µε τον ίδιο  

 

 
                                                           Εικ. 77                                             
 
τρόπο όπως εκείνοι των πέντε κεντρικών µορφών, των τριών αλόγων και πολλών 
µορφών του δυτικού αετώµατος. Ακόµη υποστηρίζει ότι, αν οι γλύπτες ήθελαν 
πράγµατι να τοποθετήσουν τα τέσσερα άλογα πλάι-πλάι, έπρεπε να είχαν αφήσει 
επίπεδο το µη ορατό τµήµα τους και να είχαν στερεώσει σε αυτό το ελεύθερο άλογο. 
Εκθέτει την παρατήρηση από την επίσκεψή του στην Ολυµπία ότι τµήµα της χαίτης 
των αλόγων στην αριστερή πλευρά έχει αποκοπεί από το σηµείο, όπου θα έπρεπε να 
ακουµπά ο ζυγός και ότι υπάρχει ένα κοµµάτι από παχύ χάλκινο έµβολο µπηγµένο 
στο µάρµαρο που µάλλον θα ανήκε στο ζυγό. Θεωρεί πιθανό η απόσταση ανάµεσα 
στο άρµα και στις οπλές των αλόγων, ιδίως στην αριστερή πλευρά του αετώµατος, να 
είναι µεγάλη, ώστε να γεµίζει ο κενός χώρος κάτω από το µονό άλογο145. 
 

Ο G. Treu υποστηρίζει τη διάταξη του εναετίου που πρότεινε το 1882 µε µόνη 
διαφορά ότι αντιµεταθέτει τις µορφές F και K (εικ. 78) αποδεχόµενος τις ταυτίσεις 
τους από τον Fr. Studniczka (1884). Επαναλαµβάνει τις αρχές, στις οποίες βασίζει 
την πρότασή του: α) την αρχή της αυστηρής συµµετρίας, β) την αρχή της διανοµής 
των µελών των ζευγαριών στα δύο µισά του αετώµατος σύµφωνα µε την καλύτερη 
άποψη από το κέντρο, γ) την αρχή ότι τα περιγράµµατα των µορφών προσαρµόζονται 
στον ελεύθερο χώρο, δ) την αρχή του περισσότερο ή λιγότερο έντονου ισιώµατος των 
πίσω πλευρών των µορφών, ε) την αρχή της αρµονικής µείωσης του ύψους των 
κεφαλιών από το κέντρο του αετώµατος προς τις γωνίες και στ) την αρχή της 
ακριβούς αντιστοιχίας σε σχέση µε την άλλη εναέτια σύνθεση. Ισχυρίζεται ότι οι  

                                                 
145 Six (1889).  



 57

 

 
            A     B   C              D     E  F  G    H    J   Κ  L    M             N    O       P           
                                                                   Εικ. 78 
 
µορφές ιδίως οι Ν, Ε, Ρ δε διατάσσονται βάσει των θέσεων εύρεσής τους. 
Παραπέµπει στα επιχειρήµατά του το 1882 και υπογραµµίζει την απουσία χάρτη 
ευρηµάτων που παρέχει ολοκληρωµένη άποψη του χώρου. Υποστηρίζει σε αντίθεση 
µε τη σχετική περιγραφή στο Funden von Olympia, 12, πίν. 31 ότι όλες οι εναέτιες 
µορφές ήταν ενοικοδοµηµένες και για αυτό οµαδοποιεί τα θραύσµατα κατά περιοχή 
εύρεσης (βλ. εικ. 1). Συµπεραίνει ότι βρέθηκαν πολύ ανακατεµένα µεταξύ τους, µε 
ενοικοδοµηµένα τα µεγαλύτερα τµήµατα του κορµού των µορφών από το Β και Ν 
µισό του αετώµατος και µάζες από τα µέλη τους βρέθηκαν ενοικοδοµηµένες σε 
µεγάλη ακτίνα146. Σηµειώνει ότι τα µεγάλα τµήµατα των µορφών Ν, Ε, Ρ 
αποκαλύφθηκαν περίπου 6 µ. Α από το βορειότερο µεταξόνιο της Α πρόσοψης κοντά 
στο δεύτερο κίονα από τα Β. Με βάση αυτήν την παρατήρηση διορθώνει τη σχετική 
άποψη που διατυπώνεται στο Funden von Olympia, 12 και συµπληρώνει τον εκεί πίν. 
31 µε τοίχους και δωµάτια καλυβών147. Υποστηρίζει την αρχική ύπαρξη αρµάτων 
στηριζόµενος σε τεχνικές ενδείξεις148 που πιστοποιούν τη θέση και το πλάτος τους. Η 
θέση του άρµατος των αλόγων Μ καθορίζεται από ένα ορθογώνιο κοµµάτι στο δεξί 
πόδι της µορφής Ν. Θεωρεί πιθανότερο να παρεµβαλλόταν σε αυτό το σηµείο η 
πλίνθος του άρµατος, αλλά τα τεντωµένα πόδια της µορφής να µην της άφηναν 
αρκετό χώρο. Με βάση το µέγεθος και τη µορφή του εν λόγω κοµµατιού (0,15-0,18 
µ. ύψος και 0,24 µ. µήκος), την κατάστασή του και το µέγεθος των κενών των 
κοµµατιών για το ζυγό και το ρυµό υποθέτει ότι τα άρµατα ήταν από µάρµαρο. Η 
προσθήκη τους στο αέτωµα περιορίζει το χώρο που αποµένει για τις υπόλοιπες 
µορφές, οι οποίες µετακινούνται λίγο προς τα δεξιά ή τα αριστερά149. Απαντά στην 
άποψη του Η. Brunn (1888) για την αρχική ύπαρξη βωµού µπροστά από τα πόδια της 
κεντρικής µορφής ότι, όπως υποδεικνύει ένα θραύσµα από το κάτω µέρος των ποδιών 
της, ιδίως η κάτω όψη, τα πόδια προεξείχαν ξεχωριστά κάτω από το ιµάτιο που είχε 
δουλευτεί πολύ λεπτά γύρω από το αριστερό κάτω πόδι. Άρα θα ήταν απίθανο να 
είχαν δεχθεί ειδική επεξεργασία και όµως να καλύπτονταν από βωµό. Επιπλέον, όπως 
δείχνει το οριζόντιο κοµµάτι στις πτυχές πάνω από το µέσο του κάτω µέρους των 
ποδιών, υπήρχαν εκεί πτυχές του ιµατίου και όχι βωµός150. Ανασκευάζει τη θεωρία 
του J. Six για τη θέση του ελεύθερου αλόγου παραπέµποντας σε συγκεκριµένα 
τεχνικά στοιχεία και παρουσιάζει αποδείξεις για το ότι τα ολόκληρα άλογα 

                                                 
146 Treu (1889), 267-270. 
147 Ό. π., 276, 279-283.  
148 Πιο συγκεκριµένα ένας στρογγυλός µολύβδινος πίρος περίπου 2 εκ. που σωζόταν στην αρχή της 
χαίτης του µεσαίου αλόγου του τεθρίππου του Πέλοπα (D) για τη στερέωση του ζυγού ανάµεσα σε ένα 
ηµικυκλικό τµήµα της χαίτης, τα περιγράµµατα των µάλλον ζωγραφισµένων ιµάντων (λέπανδα) που 
είναι ιδιαίτερα εµφανή στο πρώτο, το «πρόσθιο» άλογο, αλλά δεν αφήνουν έντονα ίχνη στους λαιµούς 
των αποδοσµένων σε ανάγλυφο αλόγων από τα τέθριππα D και Μ, όπως επίσης οι οπές για τους 
ρυµούς στο πίσω µέρος των µηρών του µεσαίου αλόγου. Βλ. αναλυτικότερα Πατεράκη (2005), 54, εικ. 
34-37.  
149 Treu (1889), 283-285. 
150 Για περισσότερα βλ. Πατεράκη (2005), 58, εικ. 48. 
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βρίσκονταν σε µία σειρά µε τα ανάγλυφα άλογα και έστρεφαν στην εξωτερική 
πλευρά του αετώµατος151. 
 

Ο Α. Furtwängler θεωρεί αξιόπιστη την άποψη του G. Treu (1889) ότι τα 
άλογα έστεκαν ζεµένα το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά και το γεγονός που παρουσιάζει ο 
Br. Sauer (1891a) ότι όλα τα άλογα έχουν τα λουριά του τεθρίππου γύρω από το 
λαιµό152 και ότι, επειδή δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί το ζέψιµο, ήταν µάλλον 
ήδη ζεµένα. Αποδέχεται την πρόταση του Sauer ότι τα ηνία των αλόγων πηγαίνουν 
πίσω και πρέπει να κρατιούνται µε κάποιο τρόπο πίσω από τα ζώα, για αυτό το λόγο 
τοποθετεί τους ηνίοχους πίσω από τα άρµατα. ∆έχεται την τοποθέτηση της µορφής Ο 
µπροστά από τα άλογα Μ από τον R. Kekulé. Υποστηρίζει ότι τα ηνία των αρµάτων 
τα κρατούσε µία µορφή από πίσω. ∆έχεται τα επιχειρήµατα του Treu για την ύπαρξη 
αρµάτων, αλλά θεωρεί ότι ήταν από µέταλλο. Οι ηνίοχοι πρέπει να είχαν απεικονιστεί 
γονατιστοί ή καθισµένοι στο έδαφος πίσω τους. Πίσω από το άρµα D µπορούν να 
διαταχθούν µόνο ο γονατιστός άνδρας C και πίσω του ο γονατιστός νέος Β µε στάση 
χεριών κατάλληλη, για να κρατούν τα ηνία και να τα σφίγγουν. Στο δεξί µισό 
τοποθετείται πίσω από τη µορφή Ν η µορφή L. Το αριστερό χέρι της πρώτης πρέπει 
να στηριζόταν οπωσδήποτε σε ραβδί, γιατί αλλιώς δε µπορεί να έµενε καθιστή και, 
όπως συνάγεται, πρέπει να το κρατούσε χαµηλά, περίπου στο ύψος του λαιµού ή του 
πηγουνιού της. Ο δεξιός βραχίονάς της πιεζόταν στο στήθος, όµως ο πήχης µπορούσε 
να κινείται πιο ελεύθερα προς τα έξω153. Τα κριτήριά του για τη διάταξη που 
προτείνει δεν είναι σαφή. Ένα κριτήριο που αναφέρει είναι το αίτηµα να 
τοποθετηθούν οι µορφές µε εµφανή την πιο καλοδουλεµένη πλευρά τους. Ωθεί τις 
περισσότερες δευτερεύουσες µορφές και τα άλογα D, Μ προς το µέσο του αετώµατος 
και τοποθετεί πιο κοντά στις γυναικείες µορφές F, K τις ανδρικές G, J (εικ. 79).  
 

          A      B     C              D      E  F   G    H     J   K  O     M            N     L        P 
                                                                     Εικ. 79  
  

O Ε. Curtius βασίζει τη διάταξη των µορφών (εικ. 80) στις θέσεις εύρεσης στη 
ΒΑ γωνία του ναού, στην περιγραφή του Παυσανία και στη ρυθµική αντιστοιχία. 
Εξηγεί ότι λόγω των θέσεων εύρεσής τους στη ΒΑ γωνία του ναού οι τρεις µορφές Ν,  

 
          A       O       L          D     B K    G    H    J    F  C     M          N      E        P 
                                                                    Εικ. 80   
Ε, Ρ τοποθετούνται στην αντίστοιχη, δεξιά γωνία του αετώµατος. Θεωρεί αρκετά 
ακριβή την περιγραφή του Παυσανία µε µόνο λάθος την ταύτιση της γυναικείας 
µορφής Ο µε ηνίοχο154. Βρίσκει ότι κάθε µεγάλο έργο της ελληνικής τέχνης, π.χ. η 
ανατολική εναέτια σύνθεση της Τεγέας, ορισµένα συµπλέγµατα γλυπτικής, το 
                                                 
151 Πατεράκη (2005), 60-61. 
152 Sauer (1891a), 16.  
153 Furtwängler (1891), 80-82. 
154 Curtius (1891), 343-344. 
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ανάθηµα των Απολλωνιατών του Λύκιου (Παυσ., V, 22) όπου δεξιά και αριστερά 
από τη µεσαία οµάδα έστεκαν πέντε ζευγάρια ηρώων σε «scÁma ¢ntitetagmšnwn»,  
είναι ένα ρυθµιζόµενον, δηλαδή τα υλικά στοιχεία τακτοποιούνται µε το ρυθµό σε ένα 
ιδεώδες σύνολο και υπάρχει όχι µόνο εξωτερική αντιστοιχία αλλά και εσωτερική 
σχέση των ξεχωριστών µελών µεταξύ τους. Αυτός ο νόµος της πλαστικής 
«αντίταξης», της καλλιτεχνικής αρχής που κυριαρχεί στις µνηµειακές συνθέσεις, 
εφαρµόζεται και στις εναέτιες συνθέσεις της Ολυµπίας. Συµφωνεί απόλυτα µε τον G. 
Treu και τον A. Furtwängler στην κριτική της «θεωρίας της ζεύξης» που 
παρουσιάστηκε από τον J. Six (1889) και έγινε δεκτή από τον Br. Sauer (1891)155. 
Πιστεύει ότι όλα τα άλογα ήταν ζεµένα και η σωστή θέση για τους ηνίοχους είναι 
αυτή που τους δίνει ο Παυσανίας µπροστά από τα τέθριππα D, M (εικ. 80)156. 
Σηµειώνει ότι δεν αποδείχθηκαν ίχνη από τα άρµατα και µπορούµε να αµφιβάλλουµε 
για το αν ήταν µαρµάρινα ή µπρούτζινα157.  
  

Τα κριτήρια που θέτει ο G. Treu για τη διάταξη του εναετίου (εικ. 81) είναι 
εκτός όσων έθεσε το 1889 τα εξής: η διαβάθµιση του ύψους των µορφών, η 
εξοµάλυνση ή παραµέληση της πίσω πλευράς τους, οι µηχανισµοί για την προσθήκη 
πίρων και η µαρτυρία του Παυσανία. Σηµειώνει το δισταγµό του ότι η διάβρωση του 
µαρµάρου που προήλθε από τα καιρικά φαινόµενα και τους σεισµούς δεν επιτρέπει 
σίγουρα συµπεράσµατα για την αρχική διάταξη των µορφών. Στον υπολογισµό των 
διαστάσεων του αετώµατος έλαβε υπόψη του τα τµήµατα που απέµειναν από τα 
τρίγλυφα και το οριζόντιο γείσο και τις παρατηρήσεις του W. Dörpfeld που 
υπολόγισε το πλάτος του αετώµατος γύρω στα 26,40 µ. Για τον υπολογισµό της 
γωνίας κλίσης των γείσων λήφθηκε υπόψη το µόνο διασωθέν κοµµάτι της γωνίας του 
επικλινούς γείσου που οδηγεί σε κλίση αετώµατος 1:4, άρα σε σχέση ύψους-πλάτους   
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                                                                Εικ. 81 
 
1:8. Με πλάτος αετώµατος 26,40 µ. προκύπτει ύψος 3,30 µ. Το βάθος του αετώµατος 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί λείπουν τµήµατα από το τύµπανο και δε σώζεται 
πλήρως κάποιο τµήµα του επικλινούς γείσου. Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του 
Dörpfeld το βάθος του αετώµατος ήταν µεγαλύτερο από 0,84 µ. δηλαδή από όσο ήταν 
σε άλλους µαρµάρινους ναούς, γιατί όπως σε πώρινα οικοδοµήµατα το τύµπανο 
υποχωρούσε και άλλο προς τα πίσω. Ο Dörpfeld υπέθεσε λόγω µίας γραµµής στην 
επιφάνεια του σωζόµενου γείσου ότι το βάθος του αετώµατος ήταν 1 µ. Επιπλέον 
συνήγαγε ότι οι µορφές δε µπορεί να είχαν άµεσα τοποθετηθεί πάνω στο οριζόντιο 
γείσο, επειδή δεν υπάρχουν ίχνη οπών κ.τ.λ. στην πάνω επιφάνεια των σωζόµενων 
τµηµάτων του, αλλά πρέπει να είχαν µία κοινή βάση, πάνω στην οποία θα έστεκαν 
και η οποία δε µπορεί να ήταν χαµηλότερη από 10 εκ.158. Έτσι οι µορφές θα 
σηκώνονταν ψηλότερα από το έδαφος του αετώµατος159.  

                                                 
155 Curtius (1891), 344-349. 
156 Ό. π., 350. 
157 Ό. π., 355-357. 
158 Olympia II, 7. 
159 Treu (1897), 114-118.  
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Επειδή οι δύο αντίπαλοι Πέλοψ (µορφή G) και Οινόµαος (µορφή J) πρέπει να 
αποστρέφουν το βλέµµα από το ∆ία (µορφή Η), στα αριστερά του ∆ία πρέπει να 
τοποθετηθεί η µορφή G λόγω της στροφής του κεφαλιού του θεού σε αυτήν και της 
αποστροφής του προς τη µορφή J (Οινόµαος), της σχετικής έκφρασης του Παυσανία, 
της συσχέτισης της θέσης του Πέλοπα µε εκείνη του Αλφειού και επειδή δίπλα στον 
Πέλοπα ήταν η Ιπποδάµεια (µορφή F). Η µορφή F και όχι η Κ τοποθετείται δίπλα 
στην G για αισθητικούς λόγους160. Επιπλέον ο αριστερός ώµος της F είχε δουλευτεί 
µόνο χαµηλότερα, ώστε να µπορέσει το σηκωµένο δεξί χέρι της G που κρατούσε 
δόρυ να βρεθεί πάνω από αυτόν. Για τη διάταξη των τεθρίππων D, Μ και των 
υπόλοιπων έξι συµπληρωµατικών µορφών ο Treu επαναλαµβάνει τα επιχειρήµατά 
του από τη δηµοσίευσή του το 1889. Κάνει την παρατήρηση ότι τα άλογα των 
τεθρίππων D και Μ µπορεί να στρέφονταν µόνο µε το κεφάλι προς το κέντρο όπως 
υποδεικνύεται από τη στενότητα του διαθέσιµου χώρου. Για τον ίδιο λόγο είναι 
αδύνατον τα ελεύθερα δουλεµένα πρόσθια άλογα να χωριστούν από τα ανάγλυφα 
άλογα161. Οι έξι µορφές τοποθετούνται σύµφωνα µε τον κανόνα ότι πρέπει να 
στρέφουν την καλύτερη και πιο καλοδουλεµένη όψη τους στο θεατή που στέκει 
απέναντι από το µέσο του αετώµατος. Ο αρχαιολόγος επαναλαµβάνει όσα έγραψε το 
1889 για την απόκλιση από την εσωτερική συµµετρία µε βάση τη θέση των δύο 
ηνίοχων162.  
 

Ο Ε. Curtius το 1897 προτείνει την ίδια διάταξη που πρότεινε το 1891 και 
επαναλαµβάνει τους τρεις κανόνες (την περιγραφή του Παυσανία, τις θέσεις εύρεσης 
των µορφών, το νόµο της ρυθµικής αντιστοιχίας). Την περιγραφή του Παυσανία τη 
θεωρεί τη µοναδική σίγουρη αφετηρία για τη διάταξη των εναέτιων µορφών. 
Ισχυρίζεται ότι ο ηνίοχος καταλαµβάνει αναµφίβολα µία από τις θέσεις πριν τα 
ζεµένα άλογα και λόγω έλλειψης χώρου κάθεται µπροστά από τα κεφάλια τους ως 
κύριός τους. Θεωρεί αποφασιστικές για τον καθορισµό της αρχικής θέσης των 
µορφών Ν, Ε, Ρ τις θέσεις εύρεσής τους. Κατακρίνει το πλήγµα της συµµετρίας που 
συντελείται στη διάταξη του G. Treu (1897) και αφορά τη διαφορετική θέση των 
ηνίοχων. Καταλήγει ότι η δική του διάταξη ανταποκρίνεται και στους τρεις κανόνες 
που υποστηρίζει ο ίδιος. Υπογραµµίζει ότι δε διακόπτεται πουθενά ο ρυθµός, 
χαρακτηριστικό που διέπει το έργο και σταθερή συµµετρία συνδέει τις δύο πλευρές 
του αετώµατος. Απορρίπτει την άποψη ότι εικονίζονται τα άρµατα µε το επιχείρηµα 
ότι στα άρµατα για τις ιπποδροµίες τα ζεµένα άλογα ήταν το κυριότερο θέµα και ότι 
µε τη λέξη ¤rma κατανοούνταν τα άλογα για την αρµατοδροµία (¤rmata tršfein, 
¡rmatotrofe‹n, ¹nioce‹n ¤rmata)163.  
 

Ο Ε. Pfuhl θεωρεί βέβαιη τη διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος, των 
τεθρίππων, των συνδεόµενων µε αυτά µορφών και των γωνιακών από τον G. Treu 
(1897) (εικ. 81) και αβέβαιη µονάχα τη θέση των µορφών Β, Ε, L, Ο. Θεωρεί τα 
τεχνικά κριτήρια που προβάλλει ο Treu για τη διάταξη των τεσσάρων µορφών και τον 
κανόνα ότι ο θεατής βλέπει τις δουλεµένες πλευρές τους αρχές προβληµατικές στην 

                                                 
160 Γιατί, σύµφωνα µε τον Treu, αν η µορφή G (Πέλοψ) έχει στροφή τριών τετάρτων προς τη γωνία, το 
δόρυ της έρχεται µπροστά από το αριστερό χέρι της µορφής Κ που ανασύρει τον πέπλο της. Ό. π., 120. 
161 Αυτά συνάγονται από τεχνικές ενδείξεις (τα σηµάδια των τόρµων για τα πρόσθια άλογα στα πίσω 
µέρη των ανάγλυφων αλόγων που παρουσιάζουν περαιτέρω την ύπαρξη µαρµάρινου ζυγού και 
αρµάτων µαζί µε τα ζωγραφισµένα λουριά στο στήθος και την πλήρη ζεύξη των αλόγων). Βλ. και 
παραπάνω, «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». Επίσης Treu 
(1897), 118-121. 
162 Ό. π., 121-126. 
163 Curtius (1897), 280-284.  
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εφαρµογή τους. Σε σχέση µε αυτό υποστηρίζει ότι ο θεατής φέρνει βόλτα το αέτωµα 
και σταµατάει τουλάχιστον τρεις φορές για να καταλάβει την παράσταση, γιατί οι 
µορφές που έχουν σκαλιστεί στο εργαστήριο - ακόµη και οι γωνιακές - έχουν µία 
βασική όψη. Επιπρόσθετα αµφισβητεί το κριτήριο του ύψους και της ίδιας 
κατεύθυνσης στην κίνηση ως κανόνες για την αντιστοιχία των µορφών κατά ζευγάρια 
στις διατάξεις του G. Treu (1897) (εικ. 81) και του A. Furtwängler (1903). Τους 
καταλογίζει ότι, παρόλο που θέτουν ως κανόνες για τη διάταξη των µορφών το ύψος 
και την αντιστοιχία της κίνησης, δεν τους σέβονται, υπολογίζουν τα ύψη ορισµένων 
µορφών κατά προσέγγιση και συγκροτούν διαφορετικά ζευγάρια. Ακόµη ότι δε 
λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους το περιεχόµενο, το είδος της παράστασης και τη 
µαρτυρία του Παυσανία. Ακολουθεί τη διάταξη των µορφών L, C, B, O, N, E στους 
R. Kekulé (1884) (εικ. 73) και J. Six (1889) (εικ. 77). Θεωρεί σωστή µε βάση τη θέση 
εύρεσης την τοποθέτηση της µορφής Ε στη Β γωνία στη διάταξη του Furtwängler 
(1903) και δίκαιο το συνδυασµό των αντίστοιχων στην κίνηση και το περίγραµµα 
µορφών Β και Ο στον Treu. Εξετάζοντας την κατά ζεύγη αντιστοιχία των µορφών Β, 
Ο, L, Ε παρατηρεί ότι το γυµνό αγόρι Β και το κορίτσι Ο αποτελούν ακριβή πάρισα 
µέχρι την κίνηση των χεριών. Αν µπουν µπροστά από τα άλογα έχουν αρκετό χώρο 
και η προσεκτική εκτέλεση της πλάτης τους καθορίζει την τοποθέτηση του αγοριού 
λοξά και τη µετακίνηση του κοριτσιού στο αριστερό µισό µπροστά από τα άλογα D 
και Μ (εικ. 82). Σηµειώνει ότι υπάρχει οµοιότητα στις βασικές φόρµες των µορφών 
L, Ε. Κρίνει ότι η θέση του άνδρα L καθορίζεται από το αριστερό αυτί του, αφού το 
σηκωµένο αριστερό χέρι του µε το ραβδί κάλυπτε το αυτί πλήρως και αποµάκρυνε το 
βλέµµα του θεατή από τη λιγότερο δουλεµένη αριστερή πλευρά του. Ένα παρόµοιο 
«τρικ» ισχύει στην περίπτωση του αγοριού Ε: το ραβδί της µορφής Ν ωθείται 
µπροστά από την πλάγια όψη του αγοριού. Έτσι η µορφή L πρέπει να τοποθετηθεί 
στη δεξιά πλευρά του αετώµατος ως ακριβές πάρισο της µορφής Ε164.  
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Ο Η. Schrader (1921) προτείνει την ακόλουθη διάταξη για το κεντρικό 
σύµπλεγµα και τις µορφές Β, Ο: B J K H  F G O. Υποστηρίζει ότι αρχικά υπήρχε 
βωµός, ότι οι µορφές Κ, F πρέπει να ωθηθούν κοντά στο τύµπανο και J, G να τεθούν 
για τεχνικούς λόγους σε όψη τριών τετάρτων.  

 
Ο Fr. Studniczka δε διατάσσει τις εναέτιες µορφές λαµβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Θεωρεί εκ των προτέρων αναµφισβήτητη µόνο τη θέση 
της µορφής Η στο κέντρο και των ανακεκλιµένων µορφών Α και Ρ στις γωνίες του 
αετώµατος (εικ. 83). Επίσης θεωρεί επιφανειακή, µε αρκετά λάθη την περιγραφή του 
Παυσανία για την εναέτια σύνθεση και πολυτιµότερη την ερµηνεία της 
εικονογραφικής παράδοσης. Κρίνει ότι από το κείµενο του Παυσανία προκύπτουν οι 
µάζες και οι νόµοι της σύνθεσης π.χ. το ότι δίπλα στους δύο ήρωες έστεκαν 
γυναικείες µορφές165. Απορρίπτει την άποψη ότι οι θέσεις των ηρώων εκατέρωθεν 
του ∆ία (µορφή Η) συνδέονται µε την οπτική γωνία του θεατή, οπότε ο Πέλοψ 
                                                 
164 Pfuhl (1906), 153-162. 
165 Studniczka (1923), 5-9. 
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(µορφή G) που πρόκειται να νικήσει, δε χρειάζεται να στέκει στο δεξί χέρι του θεού 
που γυρίζει σε αυτόν το πρόσωπό του. Το ίχνος από το λαιµό του θεού δεν πιστοποιεί 
στροφή της κεφαλής του στα δεξιά παρά µόνο για έναν προκατειληµµένο θεατή που 
συνέχιζε νοερά την κίνηση του λαιµού. ∆εν υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι που να 
δικαιολογούν την τοποθέτηση του Πέλοπα στα δεξιά του ∆ία, ο οποίος εδώ 
παριστάνεται ως πρόσωπο και όχι ως ξόανο, γιατί ο Παυσανίας στην αρχή της 
περιγραφής του τάφου του Υακίνθου χρησιµοποιεί την ίδια λέξη (¥galma) για 
ανάγλυφες µορφές που δεν ήταν αποµιµήσεις αγαλµάτων των θεών (Παυσ., ΙΙΙ,19,3). 
Ο µελετητής επικαλείται το παράδειγµα του δυτικού εναετίου του Παρθενώνα, όπου 
αυτή τη θέση λαµβάνει η Αθηνά και καταλήγει ότι είναι πιθανό η θέση τιµής στα 
δεξιά του θεού να δόθηκε στο βασιλιά και όχι στο διάδοχό του, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από τη θέση του πελόπιου Β∆ του ναού του ∆ία, όπως γράφει ο  
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Πίνδαρος στον πρώτο ολυµπιόνικό του (στ. 148). Θεωρεί πιθανή την ύπαρξη βωµού 
για τη θυσία του Οινόµαου που µε βάση τον Παυσανία έγινε στο βωµό του ∆ία 
Άρειου. Απαντά στον Treu (1897) ότι, αν τα σηµάδια στο κάτω µέρος της µεσαίας 
µορφής προέρχονταν µόνο από πτυχές ιµατίου που είχαν προστεθεί ως ίχνη του 
βωµού, τότε θα ήταν εντελώς αβέβαιος ο τόπος και η µορφή του βωµού και θα 
µπορούσαµε να τον αναζητήσουµε στην πλευρά του Οινόµαου. Τότε θα µπορούσε να 
δοθεί η ασπίδα στον Πέλοπα ως αντίβαρο στο δεξί µισό του αετώµατος166. Για να 
βρει ποιες δευτερεύουσες µορφές είναι συµπληρωµατικές µεταξύ τους χρησιµοποιεί 
τις αναλογίες που χαρακτηρίζουν το δυτικό εναέτιο, τις µετόπες του ναού και τα 
εναέτια του Παρθενώνα. Στο εν λόγω εναέτιο υπάρχει αυστηρή αντιστοιχία στις 
γωνιακές µορφές, τα τέθριππα και τα δύο ζευγάρια εκατέρωθεν του ∆ία, µόνο που οι 
γυναίκες δε στρέφουν η µία προς την άλλη αλλά και οι δύο ελαφρά προς τα δεξιά. 
∆έχεται την παρατήρηση του Ε. Pfuhl (1906) ότι οι µορφές διατάσσονται βάσει της 
οµοιότητας των στάσεων και όχι του ύψους τους. Έτσι προκύπτουν τα ζευγάρια Ο-Β, 
L-E, C-N. Ωστόσο τη µορφή L την τοποθετεί, όπως ο R. Kekulé (1884) στην πλευρά 
του Οινόµαου δίπλα στη µορφή Α θεωρώντας την λειτουργικό αντίστοιχο του 
γέροντα Ν από τη δεξιά µεριά του αετώµατος. Παράλληλα σηµειώνει ότι το µοτίβο 
του pa‹da Ε είναι ανεκτό µόνο ανάµεσα στις γωνιακές µορφές και τον τοποθετεί 
µεταξύ των µορφών Ν, Ρ λαµβάνοντας υπόψη και τη θέση του πάρισου άνδρα L167. 
Υποστηρίζει ότι ο γλυπτός διάκοσµος του ναού µπορούσε να παρατηρηθεί από ένα 
οπτικό σηµείο απέναντι από το κέντρο δίχως οι ατέλειες να είναι ορατές στο µάτι. 
Τέτοιου είδους εποπτεία θα είχε ο θεατής από σηµαντική απόσταση που το ελάχιστό 
της θα προέκυπτε µε βάση τον κανόνα που αφορά την κύρια µάζα του αντικειµένου 
που εδώ έχει πλάτος 26 µ. περίπου και απαιτεί τη ψυχολογική-οπτική εµπειρία µε 
γωνία θέασης περίπου είκοσι µίας µοιρών168.    

 

                                                 
166 Studniczka (1923), 10-18.  
167 Ό. π., 24. 
168 Ό. π., 27. 
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Ο Ε. Buschor διατάσσει τις µορφές όπως ο F. Studniczka (1923) (εικ. 83) και 
µε κριτήριο τη λεγόµενη τεκτονική σύνδεση. Πιστεύει ότι η κλίση του αετώµατος 
επηρεάζει τη διάταξη στη δεξιά γωνία από τη µορφή Ρ ως τα άλογα Μ. Η γυναίκα F 
τοποθετείται µε βάση το πεσµένο προς τα δεξιά περίγραµµά της. Ο άνδρας G 
τοποθετείται δίπλα της. Στο κέντρο στέκει η µορφή Η. Στον άνδρα G αντιστοιχεί ο 
άνδρας J και στη γυναίκα F η Κ. Ακολουθεί το τέθριππο D και, αφού σύµφωνα µε το 
νόµο της τεκτονικής σύνδεσης κάτω από τα κεφάλια των αλόγων ταιριάζουν µόνο ο 
νέος B και το κορίτσι O, αποµένουν για τον κενό χώρο ανάµεσα στο τέθριππο D και 
τον άνδρα Α µόνο οι άνδρες C και L, του οποίου η θέση καθορίζεται από την κλίση 
του επικλινούς γείσου πάνω από το κεφάλι του. Ο Buschor τοποθετεί µε παρόµοια 
κριτήρια τις µορφές στην άλλη πλευρά του αετώµατος και ισχυρίζεται πως ο 
Παυσανίας είχε δει τη συγκεκριµένη διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος169.  
 

Ο Fr. Weege θεωρεί ασφαλή τη διάταξη των µορφών από τις γωνίες του 
αετώµατος ως τα άλογα D και M (βλ. εικ. 84), αλλά άλυτο ακόµη το πρόβληµα της 
διάταξης του κεντρικού συµπλέγµατος. Επαναφέρει την προσοχή στη δηµοσίευση 
του Η. Brunn (1888), ο οποίος διόρθωσε τη µονοτονία των πέντε διαταγµένων δίπλα-
δίπλα µεσαίων µορφών µε τη συγκέντρωσή τους γύρω από ένα µικρό βωµό για την 
απαιτούµενη από το µύθο θυσία. Προτείνει να τοποθετηθεί η µορφή Κ στη δεξιά  
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πλευρά του αετώµατος, πολύ κοντά στη µορφή Η (Άρειος Ζευς), ώστε το τεντωµένο 
δεξί χέρι της να είναι κοντά στο αριστερό χέρι της µορφής Η, πάνω από το βωµό και 
να κρατάει χρυσή φιάλη ή κάλαθο θυσίας (εικ. 85). Κατά ανάλογο τρόπο πρέπει η 
µορφή F να στέκει δίπλα στο δεξί χέρι του θεού170. Η µορφή J παρουσιάζει 
επεξεργασία στην πρόσθια γωνία της πλίνθου και ίχνη σύνδεσης µε πίρους που 
µπορούν να συναχθούν από το ότι πρέπει να γυρίζει µε τέτοιο τρόπο, ώστε το δεξί της  
 

                  
                                                             Εικ. 85 
 
χέρι µε τον έντονα κεκαµµένο αγκώνα να φαίνεται από µπροστά. Κατά ανάλογο 
τρόπο η µορφή G που κρατάει την ασπίδα µε το αριστερό πρέπει να τεθεί έτσι ώστε 
να τη βλέπει κάποιος σε στροφή τριών τετάρτων και η ασπίδα της να φαίνεται σχεδόν 

                                                 
169 Buschor (1924), 19-21. 
170 Weege (1935a), 456-460. 
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από µπροστά (εικ. 86). Η θέση των µορφών καθορίζεται από το βωµό που είναι το 
κέντρο της δράσης. Τα άτοµα που συµµετέχουν στην επίσηµη θυσία της συµφωνίας, 
από τη µία το βασιλικό ζευγάρι, από την άλλη η νύφη και ο γαµπρός171, πρέπει να 
στέκουν γύρω από αυτόν σε µία 
κλειστή οµάδα. Συνεπώς η µορφή J 
τοποθετείται στην αριστερή πλευρά 
του αετώµατος, η µορφή G στη δεξιά - 
ως προς το θεατή - και οι δύο κοντά 
στην πρόσθια άκρη του αετώµατος,                                       Εικ. 86 
ώστε η πρόσθια άκρη των πλίνθων τους να κόβεται περίπου στο σηµείο της πρόσθιας 
γραµµής της βάσης του βωµού (εικ. 86)172. Η θέση την οποία έπρεπε να δώσει ο 
Παυσανίας στον «πλήρως οπλισµένο» Οινόµαο καθορίζει τι εννοεί µε τις φράσεις ™n 
dexi´ toà DiÕj και ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj. Σηµείο αναφοράς είναι ο θεατής. Τις 
υπόλοιπες µορφές που αναφέρει ο περιηγητής (Murt…loj dš, Öj ½laune tù 
O„nom£J tÕ ¤rma, k£qhtai prÕ tîn †ppwn…met¦ d� aÙtÒn e„sin ¥ndrej dÚo· 
ÑnÒmata mšn sfisin oÙk  œsti, qerapeÚein d� ¥ra toÝj †ppouj kaˆ toÚtoij 
prostštakto ØpÕ toà O„nom£ou. prÕj aÙtù d� kat£keitai tù pšrati Kl£deoj·) 
τις απαριθµεί µε τη σειρά αλλά τις ταυτίζει εσφαλµένα173. 
                         

Σύµφωνα µε τον Η. Bulle (1939) οι εναέτιες συνθέσεις της Ολυµπίας 
υπόκεινται στο νόµο της Wirkungsform και της Daseinsform, δηλαδή είναι 
σκαλισµένες για παρατήρηση από µακριά (οπτική κατανόηση του έργου) και κοντά 
(πλαστική κατανόηση του έργου). Αυτοί οι δύο νόµοι συνδέονται µεταξύ τους και 
έχουν κοινό ρυθµό. Οι επιφάνειες των µορφών ήταν συγκεκριµένες και οι µορφές 
έστεκαν ακριβώς παράλληλα µε το τύµπανο (εικ. 87). Έτσι καθοριζόταν το 
κατενώπιον κάθε µορφής. Η «πιο αποτελεσµατική όψη» είναι εκείνη που ήταν 
παράλληλη µε το επίπεδο της πίσω πλευράς της µορφής. Αποφασιστική επίδραση στο 
συνολικό ρυθµό έχει η µετακίνηση όλων των µορφών έτσι ώστε οι πίσω επιφάνειές 
τους να στέκουν στο επίπεδο του τυµπάνου (εικ. 87).                     
    

                        
                                                                Εικ. 87   
 

Η διάταξη που προτείνει ο Bulle για το εναέτιο είναι η ακόλουθη:                              
A L C D B F G H J K O M N E P (βλ. εικ. 87, 88). Ως βάση λαµβάνει τις διατάξεις 
του G. Treu (1897) και του Fr. Studniczka (1923). Απορρίπτει όµως τη διάταξη του 

                                                 
171 Για τις ταυτίσεις των µορφών από τον Weege (1935) βλ. την επόµενη ενότητα, «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». 
172 Weege (1935a), 460. 
173 Ό. π., 461-468. 
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Studniczka, γιατί ο Πέλοψ (µορφή G) και η Ιπποδάµεια (µορφή F) χωρίζονται µεταξύ 
τους από την ασπίδα και τα κεφάλια τους κοιτούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ 
ο Οινόµαος (µορφή J) αποστρέφει περιφρονητικά το βλέµµα από τη Στερόπη (µορφή 
Κ) και ο αγκώνας του σπρώχνεται άκοµψα προς την κλείδωση του χεριού της. 
Αντιµεταθέτει τα δύο ζευγάρια (εικ. 88) και υποστηρίζει ότι έτσι είναι θαυµάσιος ο 
συντονισµός των ρυθµών των επιµέρους χαρακτηριστικών των µορφών που 
αποδεικνύεται και από τεχνικές ενδείξεις. Όπως τα ζευγάρια τίθενται κατενώπιον, τα 
µοτίβα θέσης των δύο αντιπάλων αναπτύσσονται φυσικά και υπάρχει ενότητα στο 
περίγραµµα και το ρυθµό κίνησής τους. Η εξακρίβωση της στάσης των µορφών J, K 
συµβάλλει στη διαπίστωση της θέση τους στα αριστερά του θεού. Με τις φράσεις του 
Παυσανία ™n dexi´ toà DiÕj και ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj δεν αναφέρεται ο 
τόπος, αλλά δίνεται η κατεύθυνση κίνησης (™j). Ο χαρακτηρισµός του τόπου που 
αφορά το βασιλιά (™n dexi´ toà DiÕj) γίνεται µε βάση το θεατή. Σηµαντικά για τη 
συνολική εντύπωση είναι τα δόρατα των ηρώων που πρέπει να είναι κάθετα στο 
έδαφος του αετώµατος (εικ. 88). Οι αυστηρές κατακόρυφές τους συνδέονται 
τεκτονικά και επαναλαµβάνονται στα ραβδιά των µορφών L, Ν. Τον ίδιο στόχο έχει η 
οριζόντια σύνδεση µε το έδαφος. Οι πέντε κεντρικές µορφές στέκουν σε ξεχωριστές  
 

 
Εικ. 88 

 
πλίνθους, τα άλογα σε άλλες αντίστοιχες, ενώ οι δύο γονατιστές µορφές δίχως 
πλίνθους, «βυθίζονταν» ανάµεσα στις άλλες µορφές και τα άλογα. Αυτό πρέπει να 
διορθωνόταν, υποστηρίζει ο Bulle, µε µία κοινή βάση, στην οποία είχαν εισαχθεί οι 
πλίνθοι των µορφών174. Προτείνει να είναι η πίσω πλευρά της µορφής Α παράλληλη 
στο τύµπανο, οπότε όλο το µήκος της µορφής να βρίσκεται στο αέτωµα175. 
 

Η διάταξη που προτείνει ο Β. Ashmole για τις εναέτιες µορφές είναι η 
ακόλουθη (βλ. εικ. 89):  
 

 
                                                                     Εικ. 89 
 
Υποστηρίζει ότι η λέξη ¥galma του Παυσανία δε σχετίζεται µε θυσία µπροστά από 
το βωµό του ∆ία, αφού αυτή δεν ήταν η πρόθεση του γλύπτη. Η µορφή Η ήταν ζώσα 
παρουσία, αόρατη στους συναγωνιζόµενους. Στα δεξιά της στέκει ο Πέλοψ (µορφή 

                                                 
174 Bulle (1939), 137-144.   
175 Ό. π., 183-184.   
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G), στην πλευρά του καλού οιωνού και στην άλλη πλευρά ο Οινόµαος (µορφή J)176. 
Στο πρόβληµα που προέκυψε σχετικά µε την τοποθέτηση τεσσάρων αλόγων σε κάθε 
τέθριππο µε την ιπποσκευή τους πλάι-πλάι δόθηκε µία καλή λύση µε τη διάταξη των 
αλόγων των τεθρίππων D, Μ λοξά προς το θεατή και το κοντινό άλογο να είναι 
σχεδόν ολόγλυφο, ελεύθερο και ελαφρά πίσω από τα άλλα που είναι σε έξεργο 
ανάγλυφο177. Η θέση της µορφής Ν είναι βέβαιη, επειδή είναι σκαλισµένη για να 
φαίνεται από την αριστερή της πλευρά και η κλίση του αετώµατος και η θέση των 
αλόγων την εµποδίζουν να µετακινηθεί πέρα από µερικά εκατοστά στη µία ή στην 
άλλη πλευρά. Η θέση της µορφής L είναι επίσης βέβαιη λόγω του ύψους της και του 
ότι έχει αποκοπεί το µάρµαρο στο πίσω µέρος του κεφαλιού της, για να δηµιουργηθεί 
µία κεκλιµένη επιφάνεια που πρέπει να ταίριαζε στην κλίση του γείσου178. ∆υσκολίες 
παρουσιάζονται στη διάταξη των µορφών C, B, Ο, Ε, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο 
συµπληρωµατικές και ο Παυσανίας τις θεωρεί όλες ανδρικές, ενώ µία, η µορφή Ο, 
είναι σίγουρα γυναικεία. Τα στοιχεία που λαµβάνει υπόψη του ο Ashmole για τη 
διάταξή τους είναι το µέγεθος και οι στάσεις τους. Τοποθετεί τη µορφή Ο πίσω από 
το µάντη Ν µε αρκετή επιφύλαξη σηµειώνοντας ότι το εξωτερικό τµήµα του µηρού 
της προκαλεί πρόβληµα, γιατί είναι σκαλισµένο έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε 
µία άλλη µορφή. Τη θέση ακριβώς πίσω από τα κεφάλια των αλόγων του Πέλοπα D 
τη δίνει στη µορφή C λόγω µεγέθους και επειδή έχει κατασκευαστεί για να φαίνεται 
από τα δεξιά της. Φαίνεται να αποδέχεται την τοποθέτηση της µορφής Β µπροστά 
από τα άλογα Μ. Έτσι η µόνη κενή θέση που αποµένει είναι κάτω από τα κεφάλια 
των αλόγων του Πέλοπα D, όπου µπορεί να τοποθετηθεί το νεαρό αγόρι Ε179.  
 

Ο Ν. Γιαλούρης βασίζει τα συµπεράσµατά του για την ταύτιση και διάταξη 
των εναέτιων µορφών στις συµπληρώσεις και τροποποιήσεις που έκανε η «οµάδα» 
του180 σε αυτές. Τα κριτήρια που λαµβάνει υπόψη του για τη διάταξη που προτείνει 
(εικ. 90) είναι οι θέσεις εύρεσης των µορφών, το ύψος τους, η στροφή στα αριστερά ή 
στα δεξιά και οι ατέλειωτες επιφάνειες τους που δεν έπρεπε να φαίνονται. Θεωρεί ότι 
η περιγραφή του Παυσανία συµβάλλει στην ταύτιση και διάταξη των µορφών, 
παρόλο που κάποιες φορές είναι λανθασµένη, ιδίως ως προς τα ονόµατά τους, λόγω 
πιθανής παραπληροφόρησης. Υποστηρίζει ότι οι φράσεις ™n dexi´ toà DiÕj και ™j 
¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj αναφέρονται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του θεού 
και επιβεβαιώνονται από τις θέσεις εύρεσης και το ύψος των µορφών. Οι µορφές, των 
οποίων τις ακριβείς θέσεις στο αέτωµα θεωρεί αναµφισβήτητες, είναι η Η, που λόγω 
ύψους σηµειώνει τον κατακόρυφο άξονα, οι Α, Ρ που είναι οι µόνες που ταιριάζουν 
στις γωνίες µε την πρώτη να µπαίνει στην αριστερή (νότια) και τη δεύτερη στη δεξιά 
(βόρεια) γωνία, τα άλογα D, M που στέκονται στο αριστερό και στο δεξιό µισό του 
αετώµατος αντίστοιχα, και η L, της οποίας η θέση δίπλα στην Α αποδεικνύεται από 
το πλάγιο κόψιµο στην κορυφή του κεφαλιού της που ήταν παράλληλο µε το 
επικλινές γείσο (εικ. 90). ∆ιατάσσει τη µορφή Ε και τα ζευγάρια µορφών G F, J K µε 
βάση τις θέσεις εύρεσης και το ύψος τους. Ως προς την πρώτη σηµειώνει 
επιπρόσθετα ότι, εάν ταυτιστεί µε τον Αρκάδα, η πιο κατάλληλη θέση για αυτήν είναι 
δίπλα στη µορφή Ρ που απεικονίζει τον Αλφειό, αφού ο τελευταίος κυλά στην 
Αρκαδία. Στην περίπτωση της µορφής Ο τονίζει ότι η θέση εύρεσής της, αν και 

                                                 
176 Αshmole, Yalouris (1967), 13.  
177 Ό. π., 14.  
178 Ό. π., 14-15.   
179 Ό. π., 15-16.  
180 Βλ. τα ονόµατά τους παραπάνω, σελ. 40.  
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υποδεικνύει θέση στο βόρειο µισό του αετώµατος, δεν την προσδιορίζει µε ακρίβεια. 
Επειδή όµως οι µορφές έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί, δεν αποµένει άλλος χώρος για  

 

 
                                                               Εικ. 90 
 
αυτήν εκτός από αυτόν µπροστά από τα άλογα Μ. Η µορφή C πρέπει να ανήκει στο 
νότιο µισό του αετώµατος και η ακριβής θέση της µε βάση το ύψος της πρέπει να 
είναι πίσω από τα άλογα D. Ο τόπος εύρεσης της µορφής Β δεν υποδεικνύει 
επακριβώς τη θέση της στο αέτωµα, αλλά, αφού δεν υπάρχει άλλη κενή θέση στο 
νότιο µισό, τοποθετείται µπροστά από τα άλογα D, όπως επιβεβαιώνεται από την 
ατέλειωτη αριστερή πλευρά της, την κοιλότητα σε ένα τµήµα του αριστερού γλουτού 
που δείχνει ότι ήταν πολύ κοντά σε µία άλλη (δηλαδή στα πόδια των πρόσθιων 
αλόγων D) και την εγκοπή στη στενή δεξιά πλευρά της πλίνθου, πάνω στην οποία 
είναι οι οπλές του εξωτερικού αλόγου, ένδειξη που δικαιολογεί την υπόθεση ότι η 
πλίνθος κόπηκε αφότου η µορφή τοποθετήθηκε στο αέτωµα181.        
 

Ο Κ. Jeppesen διατάσσει το κεντρικό σύµπλεγµα ως εξής: Κ J H G F. 
Υποστηρίζει ότι ο Οινόµαος (µορφή J) και ο Πέλοψ (µορφή G) διαµορφώνουν µαζί 
µε το ∆ία (µορφή Η) µία µεσαία οµάδα ταιριαστή ως προς το περιεχόµενο182.  
 

Η Ε. Simon (1968) προτείνει την εξής διάταξη:          
                                        A L C D B K G H J F O M N E P 
Η διάταξη των µορφών K, G και των J, F βασίζεται σε αισθητικά κριτήρια (τα 
ζευγάρια έχουν στατικό το ίδιο πόδι και τα βάρη τους έρχονται σε αρµονία για το 
µάτι). Η κλίση του αετώµατος ευθύνεται για τη διαφορά µεγέθους ανάµεσα στα 
ζευγάρια και τη µορφή Η (Ζευς). Εκατέρωθεν της τελευταίας πρέπει να έστεκαν 
πρώτα οι ήρωες G, J και µετά οι ηρωίδες K, F. Το βασιλικό ζευγάρι πρέπει να στέκει 
στην πλευρά της συµφοράς, δηλαδή στα αριστερά του θεού, αφού εκείνος κρατάει 
στο αριστερό χέρι τον κεραυνό που κατέστρεψε το σπίτι του Οινόµαου όπως γράφει ο 
Παυσανίας (V, 20,6). Η καλύτερη αισθητικά λύση είναι η ιδέα του Ε. Buschor (1924) 
να στέκουν οι δύο ήρωες παράλληλα στο τύµπανο. Ο Αλφειός (µορφή Α) µπαίνει στη 
µεριά του Πέλοπα (µορφή G) και ο Κλάδεος σε αυτή του Οινόµαου (µορφή J), αφού 
ο τελευταίος ανήκει στον Κλάδεο και στην κοίτη του βρίσκεται ο τάφος του όπως 
γράφει ο Παυσανίας (VI, 21,3).    
 

Η Μ.-L. Säflund (1970) διατάσσει τις εναέτιες µορφές ως εξής:  
                           A  L  C  D  B  F  J  H  G  K  O  M  N  E  P 
λαµβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως το ύψος τους, η γλυπτική 
διαφοροποίηση (πλευρά αδούλευτη ή ατέλειωτη, διαφορετικό σκάλισµα στα µαλλιά - 
«συνοπτική» απόδοση µαλλιών, οπότε αυτά δε φαίνονται), οι ασύµµετρες όψεις στη 
δοµή τους που δηµιουργούν αποτέλεσµα προοπτικής, το αποτέλεσµα των γλυπτικών 
επινοήσεων που αποκαλύπτουν τη δοµή και το πλαστικό αποτέλεσµα του ενδύµατος. 
Οι όρθιες µορφές τοποθετούνται στο κέντρο βάσει του ύψους τους, οι ανδρικές (J, G) 

                                                 
181 Αshmole, Yalouris (1967), 173-175. 
182 Jeppesen (1968), 73.    
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δίπλα στη µεσαία µορφή Η λόγω διαφοράς ύψους από τις F, Κ. Ειδικότερα, η µορφή 
G µπαίνει στο δεξί µισό του αετώµατος µε βάση τη γλυπτική της διαφοροποίηση, την 
ασυµµετρία, την προοπτική παραµόρφωση και την κατά µέτωπο στάση του σώµατος, 
ενώ η µορφή J στο αριστερό λόγω της ασυµµετρίας (του άξονα του κορµού), της 
κατά µέτωπο στάσης και του πλαστικού αποτελέσµατος του ενδύµατος. Παρόµοια 
είναι τα κριτήρια για τη διάταξη της µορφής Κ (γλυπτική διαφοροποίηση, 
ασυµµετρία, αποτέλεσµα ενδύµατος και ιδανική όψη) και της µορφής F (ασυµµετρία, 
στάση). Με βάση αυτά οι όρθιες µορφές πρέπει να διαταχθούν ως εξής: οι µορφές G, 
Κ στην αριστερή πλευρά της µορφής Η (δηλαδή στο δεξί µισό του αετώµατος) και οι 
J, F στη δεξιά της (αριστερό µισό). Για τη διάταξη των υπόλοιπων µορφών η Säflund 
προτείνει µία λύση αναφέροντας κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και την ιδανική 
οπτική γωνία (γλυπτική διαφοροποίηση, ασυµµετρία, αποτέλεσµα προοπτικής, 
προοπτική παραµόρφωση, κατά µέτωπο στάση, πλαστικό αποτέλεσµα του ενδύµατος, 
ιδανική όψη, στάση)183. Σηµειώνει ότι η µορφή Η είναι θεός λόγω µεγέθους και 
εικονίζεται ως ζώσα, παρούσα µορφή και όχι ως ξόανο (¥galma) λόγω της στροφής 
του κεφαλιού της184. Βρίσκει ότι η περιγραφή του Παυσανία παρέχει αξιόπιστες 
πληροφορίες για το θέµα της σύνθεσης, τον αριθµό, τη διάταξη, τη στάση των 
µορφών και τα ονόµατα των πρωταγωνιστών185. Πιστεύει ότι οι φράσεις του 
Παυσανία ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj και ™n dexi´ toà DiÕj αναφέρονται στην 
αριστερή και στη δεξιά πλευρά σε σχέση µε το άγαλµα και όχι το θεατή186.  
 

Ο G. Becatti (1971) παρουσιάζει την παρακάτω αναπαράσταση της εναέτιας 
σύνθεσης (εικ. 91). Σχολιάζει ότι ο Stucchi (1955) τοποθετεί σωστά τις µορφές Κ, F 
και λανθασµένα τις G, J187 ενώ η Säflund (1970) κάνει το αντίστροφο188.  

     

 
                                                                  Εικ. 91 
 

Η διάταξη που προτείνει η Καρδαρά για το εναέτιο είναι η εξής:   
                       A L C D B F J H G K O M N E P 
Υποστηρίζει τη διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος που πρότεινε το 1965, δηλαδή:  
F J H G K (εικ. 92). Τοποθετεί τους δύο ήρωες J (Οινόµαος) και G (Πέλοψ) 
εκατέρωθεν του ∆ία (µορφή Η) σύµφωνα µε όσα παραδίδει ο Παυσανίας δηλαδή τον 
Οινόµαο στα δεξιά του θεού και τον Πέλοπα στα αριστερά του, θεωρώντας ότι 
συνέκλιναν σε αυτόν και τον σέβιζαν. Ερµηνεύει τη φράση œstin O„nÒmaoj ™n 
dexi´ toà DiÕj µε κριτήριο το θεατή. Τονίζει ότι ο Ζευς αποστρέφει το βλέµµα από 
τον Οινόµαο, το φορέα του µιάσµατος και αυτή η στροφή του κεφαλιού του 
προδικάζει την έκβαση της αρµατοδροµίας και τη νίκη του Πέλοπα (µορφή G). 
Προτείνει το σωζόµενο θραύσµα της µορφής F να κλίνει για αισθητικούς λόγους στα 
δεξιά της και την αποκαθιστά όπως και τη µορφή Κ µε κεντρόφυγο κλίση του 

                                                 
183 Säflund (1970), 81-96.  
184 Ό. π., 98.  
185 Ό. π., 144.  
186 Ό. π., 145.   
187 Becatti (1971), 69. 
188 Ό. π., 70. 
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κεφαλιού δηλαδή προς το άκρο του αετώµατος ενώ τις µορφές J, G µε κεντροµόλο. 
Αποκαθιστά τις µορφές F, J, H µε το ίδιο στηρίζον και άνετο σκέλος σε αντίθεση µε 
τις µορφές G, K189.      
 

                                                                                                        
                                        
                                                                                                            Εικ. 92            
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
189 Καρδαρά (1978), 21-40.   
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ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 
 
  

Τρία είναι τα «εργαλεία» που έχουµε στη διάθεσή µας για την κατανόηση της 
διάταξης των εναέτιων µορφών: η µαρτυρία του Παυσανία, οι θέσεις εύρεσης των 
θραυσµάτων των µορφών και η περιγραφή τους από τον G. Treu (1897).    

 
Το απόσπασµα του περιηγητή δίνει τον αριθµό των µορφών: σε κάθε πλευρά 

του αετώµατος, δεξιά και αριστερά από την κεντρική µορφή, παριστάνονταν έξι 
µορφές και ένα τέθριππο (τέσσερα άλογα µε άρµα). Επρόκειτο δηλαδή συνολικά για 
δεκατρείς µορφές και δύο τέθριππα.  
 

Οι θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων των µορφών επιβεβαιώνουν τον 
Παυσανία: όπως τις ονόµασαν οι Γερµανοί ανασκαφείς πρόκειται για τις µορφές A, 
B, C, E, F, G, H, J, K, L, N, Ο, P και τα τέθριππα D, M, δηλαδή πράγµατι δεκατρείς 
µορφές και δύο τέθριππα. Τα θραύσµατα των µορφών Ν, Ε, Ρ βρέθηκαν κοντά-κοντά 
(βλ. εικ. 1), αφού εξάλλου αυτές έπεσαν µετά από τις άλλες και βρέθηκαν µαζί µε 
πεσµένους κίονες και µέρη του θριγκού. Εποµένως είναι πολύ πιθανό οι θέσεις 
εύρεσής τους να είναι και θέσεις πτώσης τους. Θα καταλάµβαναν τη βόρεια γωνία 
του αετώµατος, δηλαδή τις θέσεις 13 έως 15. Τα δύο θραύσµατα της µορφής J 
βρέθηκαν στην ίδια οµάδα, το ένα δίπλα στο άλλο, κάτι που συνέβη και µε τα δύο της 
Κ. Εκείνα των αλόγων D βρέθηκαν όλα στην τρίτη οµάδα. Τα δύο από τα τρία 
θραύσµατα της µορφής C ήταν στην ίδια οµάδα, το τρίτο λίγο βορειότερα. Τα δύο 
θραύσµατα της Α βρέθηκαν στην πρώτη και τη δεύτερη οµάδα που δεν απέχουν πάρα 
πολύ µεταξύ τους. Σύµφωνα µε αυτά οι τέσσερις µορφές πρέπει να ανήκαν στο νότιο 
µισό του αετώµατος, µε την Α να καταλαµβάνει πιθανόν τη γωνία, αφού είναι αυτή 
που βρέθηκε νοτιότερα. Το τέθριππο D πρέπει να ανήκε επίσης στο νότιο µισό και να 
βρισκόταν λίγο πριν το κέντρο του αετώµατος. Από τις θέσεις εύρεσης των µορφών 
L, B, G, H, O είναι δύσκολο να αποκτηθούν στοιχεία σχετικά ασφαλή για την αρχική 
θέση τους στο αέτωµα. Για τη µορφή F µπορεί να υποτεθεί ότι ανήκε στο βόρειο µισό 
του αετώµατος, κοντά στο κέντρο, αν ληφθεί υπόψη η πλειονότητα των θραυσµάτων 
της. Σύµφωνα λοιπόν µε όσα συνάγονται από τις θέσεις εύρεσης -που αποτελούν 
συνεκτιµούµενο στοιχείο- κάποιες µορφές αποκτούν θέση στο αέτωµα: η Α τη θέση 
1, η C την 3, το τέθριππο D την 4, η K και η J τις 6 και 7 αντίστοιχα και οι N, E, P τις 
θέσεις 13-15. Επιπλέον το τέθριππο Μ πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση 12 κατ’ 
αναλογία στο D.  
 

Η περιγραφή των εναέτιων µορφών από τον G. Treu (1897) δίνει πιο 
αξιόπιστα στοιχεία. Ιδιαίτερα σηµαντικές για τη διάταξη των µορφών είναι οι 
διαστάσεις τους. A priori δεδοµένη είναι η θέση τριών: της µορφής Η που λόγω 
ύψους καταλαµβάνει την κεντρική θέση και των µορφών Α, Ρ που τοποθετούνται 
στις γωνίες λόγω της στάσης τους, οπότε ακολουθούν την κλίση του επικλινούς 
γείσου. Τα τέθριππα D, Μ είναι δεδοµένο ότι θα τοποθετηθούν ανάµεσα σε αυτές τις 
τρεις µορφές ανάλογα µε το ύψος των κεφαλιών των αλόγων. Σε σχέση µε αυτό είναι 
µάλλον ανέφικτη πρακτικά η διάταξη του J. Six (1889) (εικ. 77): είναι δύσκολο να 
χωρούσαν τα τέσσερα άλογα µαζί µε τα άρµατα στο αέτωµα που είχε πλάτος 26,40 µ. 
κατά τον W. Dörpfeld. Είναι αυτονόητο ότι οι µορφές G, F, J, Κ καταλαµβάνουν 
βάσει ύψους τις θέσεις δεξιά και αριστερά από την Η και οι υπόλοιπες έξι τις θέσεις 
που αποµένουν µε κριτήριο το ύψος και την κλίση του επικλινούς γείσου. Οι ανδρικές 
µορφές G, J πρέπει να έστεκαν δίπλα στη µορφή Η σύµφωνα µε το ύψος τους -2, 95 
µ. κατά τον Treu. Έτσι καταρρίπτεται η άποψη των Η. Brunn (1888), J. Six (1889), 
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Br. Sauer (1891), Fr. Weege (1935), H. Schrader (1943) ότι δίπλα της έστεκαν οι 
γυναικείες µορφές. Εξάλλου ο Παυσανίας είδε ανδρικές και όχι γυναικείες µορφές 
δεξιά και αριστερά της. Είναι µάλλον απίθανο να µπέρδεψε τη θέση των ανδρικών 
και των γυναικείων κεντρικών µορφών ή να µη µπόρεσε να τις ξεχωρίσει, όταν 
µάλιστα οι γυναικείες φορούνε πέπλο. Το επιχείρηµα της Καρδαρά (1978) ότι δεν 
επιτρέπεται οι δύο ανδρικές µορφές να γυρίζουν τα νώτα τους στη µεσαία µορφή 
(Ζευς), αλλά να στρέφονται σε αυτήν, δεν ευσταθεί, γιατί η παρουσία του θεού στο 
αέτωµα δεν είναι ορατή για τους ανθρώπους. Αισθητικοί λόγοι που αναφέρει η 
σύγχρονη έρευνα ως κριτήρια για τη διάταξη των µορφών, όπως λ.χ. ότι τα κεφάλια 
και τα σώµατα των µορφών J, Κ στρέφονται στην ίδια κατεύθυνση και ότι έχουν το 
δεξί σκέλος άνετο και το αριστερό φέρον -άρα αποτελούν ζευγάρι- δεν είναι βέβαιο 
ότι συνιστούσαν κριτήρια και στην αρχαιότητα. Η διάταξη των υπόλοιπων έξι 
µορφών Β, C, O, N, E, L δε µπορεί να συναχθεί µε βεβαιότητα. Έχουν διαφορετικά 
µεταξύ τους (αρχικά) ύψη - 1,10 µ. η µορφή Ε, 1,15 η Ο, 1,25 η Β, 1,30 η L, 1,38 η 
Ν, 1,50 µ. η C- στάση, κίνηση, στροφή του σώµατος, ηλικία. Είναι συνεπώς δύσκολο 
να βρεθεί ποιες είναι συµπληρωµατικές µεταξύ τους, άρα και η θέση τους στο 
αέτωµα. Μόνο υποθέσεις µπορούν να γίνουν. Αν όµως συνυπολογιστούν οι θέσεις 
εύρεσης των µορφών Ν, Ε, Ρ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι Ν, Ε καταλαµβάνουν 
πιθανότατα τις θέσεις 13 και 14, οπότε αποµένουν οι θέσεις 2, 3, 5 και 11 για τις 
άλλες τέσσερις µορφές.  
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Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 

 
           

Ο G. Hirschfeld ταυτίζει τη µορφή Η µε τον ∆ία και θεωρεί ότι είναι ντυµένη 
όπως ο Ασκληπιός. Το χαµένο δεξί της χέρι κρατούσε ίσως το σκήπτρο, αν όχι και 
τον κεραυνό όπως ο Ζευς Όρκιος στο Βουλευτήριο της Ολυµπίας. Στη µορφή G 
αναγνωρίζει τον Πέλοπα, στη µορφή J τον Οινόµαο µε βάση την παλιότερη 
εικονογραφία, στη µορφή F τη Στερόπη και στη µορφή Κ την Ιπποδάµεια, της οποίας 
το ένδυµα θυµίζει την Estia Giustiniani και η οποία ανασύρει µε το αριστερό χέρι τον 
επίβληµα από το κεφάλι όπως αρµόζει σε µία νύφη190. Επίσης ταυτίζει τον άνδρα Ν 
µε τον Μυρτίλο και τον άνδρα L µε τον ηνίοχο του Πέλοπα, επειδή τα µαλλιά του 
είναι τυλιγµένα «κατά ανατολίζοντα τρόπο γύρω από το µέτωπο και τους κροτάφους 
του µε µαντήλι191». Πίσω από τα άλογα σε κάθε πλευρά του αετώµατος αναγνωρίζει 
έναν υπηρέτη του Πέλοπα και του Οινόµαου αντίστοιχα που κρατούσε τα ηνία των 
αλόγων και στις γωνίες τους ποταµούς Κλάδεο (µορφή Ρ) και Αλφειό (µορφή Α). 
Καταλογίζει σφάλµα στον Παυσανία ως προς την ταύτιση της µορφής Ο: θεωρεί ότι 
αυτός και ο οδηγός του ερµήνευαν τα έργα τέχνης σύµφωνα µε τις φιλολογικές πηγές 
της εποχής τους και δεν αντιλήφθηκαν την ποιητική πρόθεση των καλλιτεχνών. Για 
αυτό ταυτίζει τη µορφή µε τη νύµφη Αρέθουσα, την οποία ερωτεύθηκε ο Αλφειός192.  
 

Στην αναγνώριση των µορφών A, P, H, G, J, K, F ο G. Treu λαµβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη του τη µαρτυρία του Παυσανία. Ταυτίζει τις µορφές Α, Ρ µε τους 
ποταµούς-θεούς Αλφειό και Κλάδεο αντίστοιχα, τη µορφή Η µε τον ∆ία, τη µορφή G 
µε τον Πέλοπα, τη µορφή J µε τον Οινόµαο, τη µορφή F µε την Ιπποδάµεια και τη 
µορφή Κ µε τη Στερόπη. Βασίζει την ταύτιση των δύο τελευταίων στις «πιο γεµάτες, 
πιο µαλακές, ταιριαστές για µια παντρεµένη, φόρµες» της µορφής Κ και στην 
απελπισµένη, γεµάτη περίσκεψη, χειρονοµία της Στερόπης (µορφή F), που πλησιάζει 
το αριστερό της χέρι στο πηγούνι. Επιπλέον η Ιπποδάµεια (Κ) πιάνει µε τη 
«χειρονοµία της αποκάλυψης» το άκρο του πέπλου της, το οποίο τραβάει πάνω από 
τους ώµους και την πλάτη της. Ταυτίζει τη µορφή C µε τον Κίλλα, τον ηνίοχο του 
Πέλοπα που κρατάει τα ηνία των αλόγων, αφού τα παραταγµένα άλογα και οι 
κινήσεις των χεριών του υποδηλώνουν ότι υπήρχε άρµα. Θεωρεί τη µορφή Ο 
σύντροφο της µορφής Ν, τη Β ιπποκόµο και την L τον Μυρτίλο βάσει των µοτίβων 
του κεφαλιού και των χεριών. Εξηγεί τη διαφορετική θέση των ηνιόχων C, L µε το 
επιχείρηµα ότι στο µύθο ο ηνίοχος του βασιλιά τον προδίδει, για αυτό και στο εναέτιο 
ο Μυρτίλος (L) γυρίζει την πλάτη στον Οινόµαο (J), ενώ ο ηνίοχος του Πέλοπα 
Κίλλας (C) παίρνει την πρέπουσα θέση πίσω από τα άλογα του Πέλοπα D. Σηµειώνει 
ότι η απεικόνιση του Μυρτίλου L σα γενειοφόρου, δυνατού άνδρα συµφωνεί µε την 
εικονογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. και ίσως τη συγκεκριµένη εκδοχή του µύθου193. 

 
Ο Α. Boetticher διαφοροποιείται από τον G. Treu (1882) µόνο ως προς τις 

ταυτίσεις των µορφών C, E, O. Ταυτίζει την πρώτη µε ιπποκόµο του Πέλοπα194, τη 
δεύτερη µε το Σφαίρο κρίνοντας ότι το ένδυµά της είναι ένδυµα ηνιόχου και ότι αυτή 

                                                 
190 Hirschfeld (1877), 310-311. 
191 Ό. π., 311. 
192 Ό. π., 311. 
193 Treu (1882), 224-245. 
194 Boetticher (1883), 263-264. 
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παίζει αφηρηµένα µε το δάχτυλο του ποδιού της195 και την τρίτη µε την Νύµφη 
Αρέθουσα, την οποία είχε ερωτευθεί ο Αλφειός (µορφή Α)196.       
 

Ο R. Kekulé συµφωνεί µε τις ταυτίσεις του κεντρικού συµπλέγµατος από τον 
G. Treu (1882) και τον Ε. Curtius (1882). Ταυτίζει τη µορφή Ν µε τον Μυρτίλο και 
θεωρεί απίθανο να παριστάνονται στις µορφές Α και Ρ ο Αλφειός και ο Κλάδεος. 
Αναφορικά µε την ταύτιση της µορφής Ο συµφωνεί µε τον Α. Boetticher (1883). 
Υποστηρίζει ότι πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στην κυρία της, έτοιµη να την 
εξυπηρετήσει, όπως στο αττικό επιτύµβιο ανάγλυφο του 370-360 π.Χ. που εικονίζει 
σε πρώτο πλάνο τη νεκρή Αµεινόκλεια µε τη δούλη που της φορά το σανδάλι, ενώ 
µία άλλη γυναικεία µορφή, δούλη ή φίλη, στέκει σε δεύτερο επίπεδο µε απόδοση του 
συναισθήµατος στο πρόσωπο197 και σε άλλες επιτύµβιες στήλες οι υπηρέτες κάθονται 
ανακούρκουδα στα πόδια των κυρίων τους. Καταλήγει ότι έτσι γίνεται κατανοητό το 
λάθος του Παυσανία ή του οδηγού του που θεώρησε το µακρύ ένδυµα της µορφής 
ένδυµα του ηνιόχου, του Μυρτίλου198.  
 

Ο Fr. Studniczka πρωτοτύπησε αντιστρέφοντας τις µέχρι τότε αποδεκτές 
ταυτίσεις των µορφών F και Κ. Αναγνώρισε στη µορφή F την Ιπποδάµεια και στην Κ 
τη Στερόπη (εικ. 74). Υποστήριξε ότι η µορφή Κ - που µέχρι τότε ταυτιζόταν µε την 
Ιπποδάµεια - δε δηµιουργεί µε τη συνολική της εµφάνιση την εντύπωση ότι αποδίδει 
παρθένα, γιατί η λιτή κόµµωση δε µπορεί να θεωρηθεί νεανική και η ενδυµασία της 
δεν είναι ενδυµασία παρθένας, αφού «το µακρύ δωρικό ένδυµα που κλείνει γύρω-
γύρω, µε τα φαινοµενικά λοξά µανίκια και τον κόλπο που τραβιόταν πάνω από τη 
ζώνη»199 δεν το φορούσαν µόνο οι Αθηναίες κανηφόροι αλλά και η «µητρική» 
Ειρήνη200 και το άγαλµα της Ήρας από το Άργος που έγινε γνωστό από τους Conze, 
Α. Michaelis και είναι τοπικά και χρονικά κοντά στα γλυπτά της Ολυµπίας. Η 
«χειρονοµία της αποκάλυψης» που προσδιορίζεται από το µικρό κοµµάτι του 
ενδύµατος που περιβάλλει το λαιµό και τους ώµους χαρακτηρίζει από τον Όµηρο και 
µετά και τις συζύγους, τις παντρεµένες γυναίκες. Ο Studniczka θεωρεί ότι απουσιάζει 
από τη µορφή Κ το χαρακτηριστικό στοιχείο της νυφικής ενδυµασίας, η πλούσια 
κάλυψη, ιδίως του κεφαλιού, ενώ διερωτάται αν η παράσταση της Ιπποδάµειας ως 
νύφης ανταποκρίνεται στην κατάσταση, γιατί ο Οινόµαος δε σκέφτεται να δώσει την 
κόρη του στο µνηστήρα. Σηµειώνει ότι η µορφή Κ έχει φαρδύτερους ώµους και 
µεγαλύτερο στήθος από ό,τι η µορφή F που φαίνεται λόγω της θέσης του χεριού 
µικροκαµωµένη και λεπτή ενώ ο ανοιχτός, δίχως ζώνη πέπλος της ήταν, σύµφωνα µε 
πολλούς συγγραφείς, το ένδυµα των κοριτσιών της Πελοποννήσου, ιδίως της 
Λακωνίας. Καταλήγει ότι ταιριάζει στην Ιπποδάµεια η κατά κάποιο τρόπο 
απελπισµένη, σκεπτική χειρονοµία, µε την οποία πλησιάζει το δεξί χέρι στο πηγούνι 
στο πλάι του γερµένου κεφαλιού. Πιστεύει ότι οι ταυτίσεις των δύο µορφών 
επιβεβαιώνονται από τις θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων τους201. 
 

                                                 
195 Boetticher (1883), 261-262. 
196 Ό. π., 267-268. 
197 Johansen (1951), 20-21, εικ. 7, Diepolder (1965), 44, πίν. 41.      
198 Kekulé (1884). 
199 Studniczka (1884), 281.  
200 Πιθανότατα εννοεί το άγαλµα της πεπλοφόρου Ειρήνης µε τον Πλούτο του Κηφισόδοτου (δεύτερο 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.). 
201 Studniczka (1884), 281-284.       
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Ο Η. Brunn (1888) ταυτίζει τη µορφή Η µε τον ∆ία, τη µορφή G µε τον 
Πέλοπα, τη µορφή J µε τον Οινόµαο, τη µορφή F µε την Ιπποδάµεια και τη µορφή Κ 
µε τη Στερόπη.  
 

Ο V. Laloux και ο P. Monceaux ταυτίζουν τη µορφή Η µε τον ∆ία και της 
δίνουν σκήπτρο στο αριστερό χέρι, τη µορφή J µε τον Οινόµαο, τη µορφή Κ µε τη 
Στερόπη, τη µορφή Β µε τον Μυρτίλο και τη µορφή L «αναµφίβολα µε αξιωµατούχο 
του Οινόµαου»202. Αναγνωρίζουν στη µορφή Ο υπηρέτρια της Στερόπης, στη µορφή 
Α τον ποταµό Αλφειό, στη µορφή G τον Πέλοπα που φέρει πανοπλία από 
ορείχαλκο203, στη µορφή F την Ιπποδάµεια, στη µορφή C τον ηνίοχο του Πέλοπα 
Σφαίρο, στη µορφή Ν «χωρίς αµφιβολία τον παιδαγωγό του Πέλοπα»204, στη µορφή 
Ε «αναµφίβολα ένα σύντροφο του Πέλοπα»205 και στη µορφή Ρ τον Κλάδεο206. 
 

Ο J. Six ταυτίζει την κεντρική µορφή Η µε τον ∆ία, τη µορφή J µε τον 
Οινόµαο, τη µορφή G µε τον Πέλοπα, τη µορφή F µε τη Στερόπη και τη µορφή Κ µε 
την Ιπποδάµεια που κρατάει ταινία στο σηκωµένο αριστερό βραχίονά της όπως το 
άγαλµά της που υπήρχε στον ιππόδροµο της Ολυµπίας όπως παραδίδει ο Παυσανίας. 
Υποθέτει ότι το κορίτσι Ο δένει τα σανδάλια του Πέλοπα και για αυτό ο θεατής 
χαρακτηρίζει το µνηστήρα φιλοξενούµενο. Σηµειώνει ότι ίσως το δεξί χέρι του 
καθισµένου άνδρα Ν που ακουµπά στο πηγούνι του κρατούσε το χαλινάρι του µονού 
αλόγου207. Παρόλα αυτά τον ταυτίζει µε παιδαγωγό σηµαντικής τάξης βάσει των 
ευγενικών χαρακτηριστικών του και γράφει ότι «πρέπει να συγκριθεί περισσότερο µε 
τον Μέντορα ή τον Φοίνικα παρά τον παιδαγωγό στην 'Hlšktra του Σοφοκλή, 
καθώς ένας νεαρός πρίγκιπας όπως ο Πέλοψ δε µπορεί να µη συνοδευόταν από 
παιδαγωγό, παρόλο που οι µύθοι δεν το αναφέρουν ρητά. Η τάξη του φυσικά δεν του 
απαγορεύει να φροντίζει τα άλογα όπως ο Φοίνιξ στο έργο του Νεάρχου208». Ταυτίζει 
τη µορφή Β µε ιπποκόµο και τη γονατιστή C µε τον ιπποκόµο που κρατάει τα ηνία - 
που σύµφωνα µε την αγγειογραφία κρέµονται από το ζυγό. Επίσης τη µορφή Α µε 
τον ποταµό-θεό Αλφειό και τη µορφή Ρ µε τον Κλάδεο µε κριτήριο τη γεωγραφία, 
αφού υποτίθεται ότι η αρµατοδροµία πήγαινε προς τη θάλασσα και ακολουθούσε την 
ακτή έτσι ώστε ο Αλφειός πρέπει να εικονίζεται στα αριστερά209.  
 

Ο G. Treu το 1889 εξακολουθεί να υποστηρίζει τις περισσότερες ταυτίσεις 
που έκανε το 1882. Τώρα ταυτίζει τη µορφή Ε µε σκλάβο του Πέλοπα γιατί 
«απεικονίζεται στον τυπικό τρόπο που κάθεται ο υπηρέτης που περιµένει τον κύριο 
του210». Συµφωνεί µε την ταύτιση της µορφής Ο µε υπηρέτρια της Στερόπης από τον 
Α. Boetticher (1883) και τον R. Kekulé (1884), αλλά δε θεωρεί αναγκαίο η υπηρέτρια 
να γονάτιζε δίπλα στην κυρία της. Όπως ο σκλάβος του Πέλοπα, έτσι και η υπηρέτρια 
της βασίλισσας περιµένει αδρανής τη διαταγή της211.  
 

                                                 
202 Laloux, Monceaux (1889) 1, 56 και (1889) 2, 78 αντίστοιχα.   
203 Λόγω της προσεκτικής από µέρους τους εξέτασης των θραυσµάτων των µορφών οι µελετητές 
διατείνονται ότι ο Πέλοψ έφερε πανοπλία, η οποία είχε αναµφίβολα προστεθεί µεταγενέστερα και από 
την οποία φαίνονταν οι οπές «σφηνώµατός» της στους ώµους και τη µέση. Ό. π., 55 και 87 αντίστοιχα.  
204 Ό. π., 56 και 79 αντίστοιχα.  
205 Ό. π., 57 και 80 αντίστοιχα.   
206 Ό. π., 58 και 80 αντίστοιχα. 
207 Six (1889), 98-108.  
208 Ό. π., 108.  
209 Ό. π., 108-109. 
210 Treu (1889), 299.   
211 Ό. π., 299-300.   
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Ο Α. Furtwängler αποδέχεται την ταύτιση του κοριτσιού Ο µε υπηρέτρια της 
Στερόπης από τον R. Kekulé (1884) και δέχεται την υπόθεση ότι κατεβάζει τα χέρια 
για να τακτοποιήσει τα σανδάλια της κυρίας του. Η µορφή Ε ανήκει στο σταθερό 
εικονογραφικό τύπο του νεαρού δούλου που περιµένει, µε χαρακτηριστικό γνώρισµα 
ότι σηκώνει το ένα πόδι και λυγίζει το άλλο212. Ταυτίζει τη µορφή Ν µε τον Μυρτίλο 
και τη µορφή L µε υπηρέτη του Οινόµαου213. Επίσης τις µορφές Α, Ρ µε νέους που 
ξαπλώνουν στη γη και κοιτάζουν ζωηρά προς το κέντρο. Υποστηρίζει ότι η ερµηνεία 
για τους ποταµούς-θεούς ανταποκρίνεται µόνο σε αντιλήψεις της ελληνιστικής-
ρωµαϊκής περιόδου και ότι η ταύτιση των γωνιακών µορφών του δυτικού εναετίου 
του Παρθενώνα µε ποταµούς-θεούς συνάγεται από την ταύτιση των εν λόγω µορφών 
µε ποταµούς-θεούς από τον Παυσανία και δεν ισχύει το αντίθετο. Όπως γράφει 
χαρακτηριστικά «στις µορφές της Ολυµπίας δε µπορούσε ο σύγχρονος του 
καλλιτέχνη να αναγνωρίσει ποταµούς-θεούς. Είδε µόνο αυτό που είναι, δηλαδή 
αδρανείς θεατές που µε την περιέργειά τους αυξάνουν τη σηµασία του γεγονότος. Ο 
άπραγος θεατής ανήκει στο απόθεµα των δηµοφιλών εικονογραφικών τύπων της 
ελληνικής τέχνης. Για τους νέους Α και Ρ της Ολυµπίας ο καλλιτέχνης πήρε τα 
πρότυπα από τα αναχώµατα του Σταδίου και του Ιππόδροµου στο ιερό της Ολυµπίας, 
όπου οι θεατές ξάπλωναν στο χορτάρι για να παρακολουθήσουν την 
αρµατοδροµία»214.         
 

Ο Ε. Curtius ταυτίζει τη µορφή Η µε τον ∆ία, την G µε τον Πέλοπα και την J 
µε τον Οινόµαο215. Πιστεύει όπως ο Α. Flasch (1887) και ο J. Six (1889) ότι η µορφή 
Κ που κρατάει µε το αριστερό της χέρι το επίβληµα πρέπει να είναι η Ιπποδάµεια. Η 
κίνηση του χεριού της ταιριάζει σε νύφη και δε θα µπορούσε να την κάνει η µορφή F, 
στην οποία αναγνωρίζει τη Στερόπη που αποστρέφει το βλέµµα από τον Οινόµαο, 
κοιτάζει τον Μυρτίλο (µορφή C) και κάνει δυσάρεστες σκέψεις. Το ανήσυχο βλέµµα 
της δεν προσιδιάζει σε νύφη. Η Ιπποδάµεια (µορφή Κ) στέκει δίπλα στον Πέλοπα 
(µορφή G) και κρατάει στο προτεταµένο δεξί χέρι ένα σηµαντικό σύµβολο, που 
σύµφωνα µε τον Curtius δε µπορεί να είναι τίποτε άλλο από σύµβολο νίκης, στεφάνι 
ή ταινία νίκης όπως την ταινία που κρατούσε στο χέρι το άγαλµα της Ιπποδάµειας 
στον Ιππόδροµο της Ολυµπίας216. Επίσης ο Curtius ταυτίζει τις µορφές Ν και L µε 
µάντεις, µε τον πρώτο να κάνει δυσάρεστες και το δεύτερο ευχάριστες σκέψεις217. 
 

O G. Treu (1897) ταυτίζει τη µεσαία µορφή µε τον ∆ία, τη µορφή G µε τον 
Πέλοπα, τη µορφή J µε τον Οινόµαο, τη µορφή F µε την Ιπποδάµεια, τη µορφή Κ µε 
τη Στερόπη, το τέθριππο D µε το τέθριππο του Πέλοπα και το Μ µε εκείνο του 
Οινόµαου. Ακόµη, τη µορφή Ε µε υπηρέτη του Πέλοπα, τη µορφή L µε τον Μυρτίλο, 
τη µορφή C µε τον Κίλλα, τη µορφή Β - της οποίας τα λεπτά µέλη και η δήλωση 
τριχώµατος στην ηβική χώρα, που πρέπει να ήταν αρχικά ζωγραφισµένη, 
υποδηλώνουν ηλικία γύρω στα δεκαπέντε - µε ιπποκόµο, τη µορφή Ο µε υπηρέτρια 
της Στερόπης που περιµένει την εξέλιξη των γεγονότων. Αφήνει ανοιχτό το ζήτηµα 
της ταύτισης της µορφής Ν µε θεατή, µε τον Αλξίωνα, το θνητό πατέρα του 
Οινόµαου (Παυσ. V, 1,6), ή µε ανώνυµο σύντροφο του βασιλιά. Αναγνωρίζει στις 

                                                 
212 Furtwängler (1891), 76-80. 
213 Ό. π., 84-85. 
214 Ό. π., 87. 
215 Curtius (1891), 350-351. 
216 Ό. π., 352. 
217 Ό. π., 352-353. 
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µορφές Α και Ρ ανώνυµους νέους, θεατές των γεγονότων στο κέντρο του 
αετώµατος218. 
 

Ο Ε. Curtius το 1897 αναγνωρίζει στη µορφή L το µάντη του Πέλοπα και στη 
µορφή Ν επίσης µάντη. Ταυτίζει τις µορφές Α, Ρ µε τους ποταµούς-θεούς Αλφειό και 
Κλάδεο αντίστοιχα και τις µορφές Β, C µε τους φύλακες των αλόγων D, M219. 
 

Ο Ε. Pfuhl ακολουθεί τις καθιερωµένες ταυτίσεις των µορφών Η, G, J. Βλέπει 
στη µορφή F την Ιπποδάµεια, στην Κ τη Στερόπη, στην Ο µία υπηρέτρια της 
Στερόπης και υποστηρίζει ότι ο Παυσανίας τη µπέρδεψε µε τον ηνίοχο λόγω του 
µακριού πέπλου της. Επίσης στη µορφή Ν τον Μυρτίλο, γιατί πρόκειται για τον 
εικονογραφικό τύπο του γέροντα που προαισθάνεται τη συµφορά, στην L τον Κίλλα, 
τον ηνίοχο του Πέλοπα και στις µορφές C και Β υπηρέτες220.  
 

Ο Η. Schrader (1921) ταυτίζει το ζευγάρι µορφών J, K µε το βασιλιά και τη 
βασίλισσα και το ζευγάρι G, F µε τον Πέλοπα και τη νύφη.  
 

Ο Fr. Studniczka ταυτίζει τη µορφή Η µε τον ∆ία, τη µορφή G µε τον Πέλοπα, 
τη µορφή J µε τον Οινόµαο. Όσον αφορά στις δύο γυναικείες µορφές F και K 
επαναλαµβάνει τα επιχειρήµατα της δηµοσίευσης του 1884. Υποστηρίζει ότι δε θα 
ήταν απρεπές το πελοποννησιακό έθιµο να επέτρεπε στη νύφη να εµφανίζεται κατά 
το γάµο µε το κλειστό κοριτσίστικο ένδυµα, µε το οποίο κάποτε η Μελίσσα γοήτευσε 
τον Περίανδρο. Κάνει λόγο ξανά για τη διαφορά ενδυµασίας που συµβάλλει στην 
ταύτισή τους. Αναγνωρίζει στη µορφή F τη νύφη, την Ιπποδάµεια, λόγω της σεµνής 
στάσης που κάνει το σώµα να φαίνεται πιο αδύνατο. Στην Κ αναγνωρίζει τη Στερόπη 
µε βάση τον κλειστό, ζωσµένο πέπλο, τους πλατείς ώµους, την κορµοστασιά και 
κυρίως την περήφανη, δηλωτική αυτοπεποίθησης, στάση που συµφωνεί µε τη στάση 
του συζύγου της Οινόµαου (µορφή J). Ταυτίζει το γονατιστό άνδρα C µε τον 
Μυρτίλο. Υποστηρίζει ότι ο γέρος Ν δε µπορεί να είναι ο ηνίοχος του Πέλοπα λόγω 
των άνετων δερµάτινων υποδηµάτων του και πρέπει να ανήκει στους θεατές της 
µυθικής αρµατοδροµίας όπως ο Κέκροψ στο δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα. Τον 
ταυτίζει µε τον Ίαµο, το γενάρχη της µίας από τις δύο οικογένειες µάντεων της 
Ολυµπίας. ∆ικαιολογεί την ταύτιση µε το επιχείρηµα ότι ο Πίνδαρος µεταφέρει στον 
έκτο ολυµπιόνικό του (στ. 120) την εγκατάσταση του Ίαµου στο Κρόνιο λίγο πριν 
την ίδρυση των αγώνων από τον Ηρακλή˙ σηµειώνει ότι η ταύτιση γίνεται 
κατ’αντιστοιχία µε το δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα και ότι οφείλεται και στη 
µαρτυρία του Οµήρου: στην 'Ili£da οι µάντεις είχαν σηµαντικό ρόλο, αφού 
ερµήνευαν τα σηµάδια που καθόριζαν την αναχώρηση των ηρώων για τον πόλεµο. 
Παρατηρεί ότι ένας m£ntij kÁraj ™percomšnaj s£fa e„dèj ανήκει στην αρχαϊκή 
εικονογραφία του θέµατος της αναχώρησης για τον πόλεµο που τις περισσότερες 
φορές χρησιµοποιείται για τον Αµφιάραο. Λόγω της ταύτισης του γέρου Ν µε τον 
Ίαµο ταυτίζει το γέρο L µε τον Κλυτίο, το γενάρχη της άλλης οικογένειας µάντεων 
της Ολυµπίας, µε βάση την κόµµωση (µακριοί βόστρυχοι, µε χωρίστρα, που ξεκινούν 
πριν από τους κροτάφους και διαµορφώνουν πίσω κάτι σαν ‘κοκοράκι’) όπως 
παρατηρεί και ο G. Löschcke (1885)221. Ταυτίζει τον pa‹da Ε µε σύντροφο του 
Πέλοπα, ο οποίος ξεκουράζεται, αφού έχει τελειώσει τη σχετική µε την προετοιµασία 
της αρµατοδροµίας εργασία του. Υποστηρίζει ότι το αγόρι Β είχε αναλάβει εργασία 

                                                 
218 Treu (1897), 44-68 (περιγραφή των µορφών).   
219 Curtius (1897), 283-284. 
220 Pfuhl (1906). 
221 Löschcke (1885), 13.  
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σχετική µε τη θυσία και ότι το κορίτσι Ο ήταν υπηρέτρια της Ιπποδάµειας (µορφή F). 
Θεωρεί πιθανό οι µορφές Α, Ρ να ταυτίζονται µε τους ποταµούς-θεούς Αλφειό και 
Κλάδεο αντίστοιχα. Πιστεύει ότι ταυτίζονταν άλλοτε µε βάση κάποια αντικείµενα, 
π.χ. στεφάνια. Επιπρόσθετη ένδειξη θεωρεί τη διαφορά στη συµπεριφορά και τη 
στάση τους: η µορφή του άνδρα Α που κοιτάζει ήρεµα γύρω του προσωποποιεί το 
ποτάµι που κυλά στο Νότο, ενώ εκείνη του πιο ζωηρού άνδρα Ρ το χείµαρρο του 
βουνού222.     
 

Ο Ε. Buschor αναγνωρίζει στη µορφή Η τον ∆ία που δεν κρατάει σκήπτρο, 
αλλά κεραυνό στο αριστερό χέρι, στη µορφή G τον Πέλοπα, στη µορφή J τον 
Οινόµαο, στη µορφή F την Ιπποδάµεια και στη µορφή Κ τη Στερόπη. Τις µορφές L 
και Ν τις ταυτίζει µε τους «µάντεις του οίκου του βασιλιά», όπως τους παρουσιάζει ο 
Αισχύλος στην τραγωδία του 'Agamšmnwn, οι οποίοι προαισθάνονται και θρηνούν τη 
µοίρα του, όπως υποδεικνύεται από τις χειρονοµίες τους: ο µάντης L φαίνεται να 
κοιτάζει στο κέντρο και να σηκώνει το χέρι µαζί µε το ένδυµα για να κρύψει την όψη 
του, ενώ ο µάντης Ν πιάνει το πηγούνι κάνοντας δυσάρεστες σκέψεις223.  
 

Ο Fr. Weege (1935a) πρωτοτυπεί: είναι ο πρώτος ερευνητής που ταυτίζει τη 
µορφή J µε τον Πέλοπα. Υποστηρίζει ότι το ίχνος στην πλάτη της µορφής δεν είναι το 
υπόλοιπο του λοφίου του κράνους, όπως πιστεύει ο Treu, αλλά η µακριά άκρη του 
φρυγικού σκούφου που πέφτει εκεί όπως το λοφίο κράνους. Σηµειώνει ότι ο Πέλοψ 
εικονίζεται παρόµοια και σε άλλες παραστάσεις σχετικές µε τη θυσία πριν την 
αρµατοδροµία. Ως προς τις υπόλοιπες µορφές, ταυτίζει τη µορφή Κ µε τη Στερόπη, 
γιατί µε βάση την αποκατάσταση του δεξιού χεριού πρέπει να θυσιάζει και τη µορφή 
Ο µε κορίτσι υπογραµµίζοντας ότι ο Παυσανίας παραπλανήθηκε από το µακρύ 
ένδυµά της. Κρίνει ότι η γενειοφόρος µορφή Ν κάθεται µε τον τρόπο που κάθονται οι 
µάντεις του οίκου στις σκηνές αναχώρησης ενός ήρωα. Αναγνωρίζει στον καθισµένο 
άνδρα L µάντη που παρατηρεί την πτήση των πουλιών, στη µορφή Ρ τον ποταµό-θεό 
Κλάδεο και στο νεαρό Β τον ηνίοχο των αλόγων D. 
 

Ο Η. Bulle ταυτίζει τη µεσαία µορφή µε τον ∆ία, τη µορφή J µε τον Οινόµαο, 
τη µορφή Κ µε τη Στερόπη και υποστηρίζει ότι στον τράχηλο φοράει µικρό µαντήλι, 
το «κρήδεµνον» που φοράει και η Estia Giustiniani. Ταυτίζει τη µορφή G µε τον 
Πέλοπα, την F µε την Ιπποδάµεια, την Ο µε υπηρέτρια της Στερόπης, τη Β µε 
υπηρέτη του Πέλοπα και την C µε τον ηνίοχό του. Στους δύο άνδρες L και Ν 
αναγνωρίζει τους γενάρχες των δύο γενών µάντεων της Ολυµπίας, τον Ίαµο και τον 
Κλυτίο, των οποίων το βλέµµα δηλώνει την ιδιότητά τους. Σηµειώνει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, το φρόνηµα των ιερέων του ναού καθόρισε το χαρακτήρα της 
παράστασης. Στο καθισµένο αγόρι Ε αναγνωρίζει το Σωσίπολη που απεικονίζεται 
όπως στον πίνακα στο ναό της Τύχης στην Ήλιδα δηλαδή σαν pa‹j σκεπασµένος µε 
χλαµύδα. Για τις ανακεκλιµένες µορφές Α, Ρ που ταυτίζει µε τον Αλφειό και τον 
Κλάδεο γράφει ότι δεν αποτελούν «προσωποποιήσεις της φύσης», αλλά θεϊκές 
δυνάµεις της που ορίζουν το πνευµατικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο κατανοείται η 
εναέτια σύνθεση224. 
 

Ο G. Neumann κατατάσσει τη χειρονοµία της µορφής Κ στην κατηγορία των 
χειρονοµιών που δηλώνουν ανήσυχη περισυλλογή. Ταυτίζει τη µορφή µε την 
Ιπποδάµεια, η οποία στρέφει το κεφάλι  ελαφρά στην αριστερή της πλευρά και στον 
                                                 
222 Studniczka (1923), 10-34.  
223 Buschor (1924), 19-21, 23-24. 
224 Bulle (1939), 137-191. 
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Πέλοπα, ενώ το ένα της χέρι αγγίζει µε τα δύο δάχτυλα το στήθος πάνω από την άκρη 
του επιβλήµατος. Η ενότητα που χαρακτηρίζει τη συνολική στάση αντανακλά µε 
εντυπωσιακό τρόπο την κατάσταση αγωνίας και περισυλλογής της µορφής, η οποία 
ως νύφη του Πέλοπα έχει µετακινηθεί στο κέντρο του γεγονότος, επειδή η µοίρα της 
πρέπει να αποφασιστεί στην επικείµενη αρµατοδροµία και διαφέρει έτσι από την 
περήφανη και ακίνητη µητέρα της Στερόπη225. Τη µορφή Ν ο µελετητής ταυτίζει µε 
µάντη. Υποστηρίζει ότι η χειρονοµία της δηλώνει εσωτερικό αγώνα. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Ο µάντης αναγνωρίζει την αναπόφευκτη µοίρα του βασιλιά, αλλά 
δε µπορεί να την αποφύγει και έτσι συνδέεται στη χειρονοµία του η έκφραση της 
ανατριχίλας µε εκείνη της αδυναµίας του ανθρώπου που γνωρίζει226».  
 

Ο Β. Ashmole ταυτίζει την κεντρική µορφή µε τον ∆ία που κρατούσε αρχικά 
στο αριστερό χέρι τον κεραυνό, τη µορφή G µε τον Πέλοπα και τη µορφή J µε τον 
Οινόµαο. Στη µορφή F αναγνωρίζει τη Στερόπη λόγω της συγκεκριµένης κόµµωσης 
και του τρόπου, µε τον οποίο χτενίζονται µπροστά τα µαλλιά˙είναι αραιά, λεπτά και 
«κακόγουστα» όπως είναι δηλαδή τα µαλλιά µεγάλων γυναικών. Στη µορφή Κ βλέπει 
την Ιπποδάµεια που έχει λεπτότερο και συµπαγέστερο σώµα από τη µητέρα της. 
Ταυτίζει τη µορφή Ν µε το µάντη Ίαµο µε κριτήριο τη στάση και το πιθανό 
εικονογραφικό πρότυπο του µάντη Αλιµήδη (από κορινθιακό κρατήρα του 6ου αι. 
π.Χ.), ο οποίος κάθεται στο έδαφος µε παρόµοια στάση που δηλώνει τη στεναχώριά 
του λόγω της αναχώρησης του κυρίου του Αµφιάραου για την εκστρατεία στη Θήβα. 
Η εναέτια µορφή πλησιάζει το χέρι στο στόµα κι έχει το βλέµµα ατενές, στο βωµό ή 
στο δυσοίωνο µέλλον. Η ανησυχία που την κυριεύει αναγνωρίζεται στα διαπεραστικά 
µάτια, τα χείλη, τα ευαίσθητα ρουθούνια και το ρυτιδωµένο µέτωπο, ενώ η ηλικία 
στην αραιή κόµη, τα βαθουλωµένα µάτια και το σαρκώδη κορµό. Και στη µορφή L ο 
Ashmole αναγνωρίζει µάντη, ο οποίος γυρίζει το κεφάλι στο κέντρο σα να λάµβανε 
σηµάδια από την έκβαση της αρµατοδροµίας˙ το περίεργο, µη ελληνικό κάλυµµα του 
κεφαλιού του δηλώνει ότι ανήκε στην ακολουθία του Πέλοπα. Απορρίπτει την 
ταύτιση του κοριτσιού Ο µε υπηρέτρια της Στερόπης ή της Ιπποδάµειας, γιατί ο 
Παυσανίας γράφει ότι µπροστά από τα κεφάλια των αλόγων του Οινόµαου καθόταν ο 
Μυρτίλος. Αν και θεωρεί πιθανό να µπέρδεψε ο περιηγητής το φόρεµα του κοριτσιού 
µε το συνηθισµένο µακρύ φόρεµα ενός ηνιόχου, αναρωτιέται ποια θέση θα 
καταλάµβανε τότε ο Μυρτίλος και ποιος θα είχε τον έλεγχο των αλόγων, αφού ο 
µάντης Ν σίγουρα δεν τον είχε. Ταυτίζει το γονατιστό άνδρα C µε τον ηνίοχο του 
Πέλοπα, τον Σφαίρο ή, όπως ο οδηγός του είπε στον Παυσανία, τον Κίλλα. 
∆ιατυπώνει µία ένσταση αναφορικά µε την ταύτιση της µορφής Β, υπογραµµίζοντας 
ότι από τις φόρµες του σώµατος και την απουσία τριχών φαίνεται ότι παριστάνει 
παιδί και όχι τον Μυρτίλο. Πιστεύει ότι το νεαρό αγόρι Ε οδηγούσε τα άλογα από το 
στάβλο, όπου τους είχαν βάλει την ιπποσκευή. Τέλος αναγνωρίζει στις γωνιακές 
µορφές Α και Ρ τους ποταµούς-θεούς Αλφειό και Κλάδεο αντίστοιχα, αφού ο πρώτος 
κυλά κοντά στο νοτιότερο σύνορο της θέσης, ενώ ο δεύτερος από το Βορρά προς το 
Νότο και ενώνεται µε τον πρώτο κοντά στη Ν∆ γωνία227.  

 

                                                 
225 Neumann (1965), 127-128.   
226 Ό. π., 129-130.   
227 Αshmole, Yalouris (1967), 13-17.  
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Ο Ν. Γιαλούρης αναγνωρίζει στη µορφή Η τον ∆ία, στη µορφή F την 
Ιπποδάµεια, στη µορφή G τον Πέλοπα, στη µορφή J τον 
Οινόµαο και στη µορφή Κ τη Στερόπη. Σηµειώνει ότι η 
απόσταση παραπλάνησε τον Παυσανία σχετικά µε το φύλο 
της µορφής Ο, ίσως λόγω του µακριού φορέµατός της που 
µοιάζει µε εκείνο που φορούσαν οι ηνίοχοι. Θεωρεί το 
ονοµάτισµα του Μυρτίλου ύστερη προσθήκη στο µύθο, 
αφού ο Πέλοψ οδηγούσε ο ίδιος το άρµα του έχοντας την 
Ιπποδάµεια µαζί του. Για αυτό το λόγο κρίνει πιθανό να 
είναι η µορφή Ο υπηρέτρια της Ιπποδάµειας (F) που 
τοποθετείται κοντά της. Ταυτίζει τους δύο γέρους L και Ν µε              Εικ. 93             
τους µάντεις Κλυτίο και Ίαµο αντίστοιχα. Φαίνεται να ταυτίζει τη µορφή Ε µε τον 
Αρκάδα. Σηµειώνει τη χτυπητή οµοιότητά της µε τη µορφή του συγκεκριµένου ήρωα-
ιδρυτή της Αρκαδίας, σε ένα νόµισµα του 4ου αιώνα π.Χ. (εικ. 93). Υπερασπίζεται την 
ταύτιση των µορφών Α, Ρ µε ποταµούς-θεούς από τον Παυσανία. Παρατηρεί ότι σε 
άλλες µορφές τέχνης η αντικατάσταση των ζωόµορφων όντων π.χ. ποταµών από 
ανθρώπινες προσωποποιήσεις ξεκίνησε στον πρώιµο 5ο αιώνα π.Χ. και αναπτύχθηκε 
σταθερά µέχρι που ολοκληρώθηκε στην κλασική εποχή. Αναφέρει, µεταξύ άλλων, το 
παράδειγµα της απεικόνισης του ποταµού Γέλα ως ανθρωποκέφαλου ταύρου σε 
νοµίσµατα της Γέλας κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους του 5ου αιώνα π.Χ. 
Αργότερα (γύρω στο 415 π.Χ.) ο ποταµός παριστάνεται απόλυτα ανθρωποποιηµένος 
και µόνο τα κέρατα ανακαλούν την αρχική ζωοµορφική σύλληψη. Αυτό συνάγεται 
από την αγγειογραφία και από τραγωδίες του Αισχύλου. Συνάγει ότι η συχνότητα των 
προσωποποιήσεων ανακεκλιµένων ποταµών-θεών στην ελληνιστική εποχή 
αντανακλά την προτίµηση της εποχής για µορφές που δε βρίσκονται εν δράσει και 
δεν αποδεικνύει ότι τέτοιες δεν υπήρχαν στην κλασική εποχή. Για αυτό θεωρεί την 
ταύτιση των µορφών Α, Ρ µε τον Αλφειό και Κλάδεο δικαιολογηµένη228.      
 

Η Ε. Simon ταυτίζει τη µεσαία µορφή µε τον ∆ία229. Ακολουθεί τον Παυσανία 
στις ταυτίσεις των µορφών J και G.  Ταυτίζει το δυναµικό, γενειοφόρο πολεµιστή J 
µε τον Οινόµαο και το λεπτοκαµωµένο, αγένειο πολεµιστή G µε τον Πέλοπα230. 
Αναγνωρίζει στη µορφή Κ τη νύφη και στη µορφή F τη βασίλισσα χρησιµοποιώντας 
ως κριτήρια την κόµη τους (πλουσιότερη και πιο γεµάτη στη µορφή Κ), τη διάπλαση 
του σώµατος και τη χειρονοµία της Κ που πιάνει µε το αριστερό χέρι τον το επίβληµά 
της, τη συνηθέστερη ενδυµασία των ελληνίδων νυφών στην αγγειογραφία του 5ου 
αιώνα π.Χ. Αναφέρει ως εικονογραφικό παράλληλο της χειρονοµίας της Κ την 
παράσταση της Θέτιδας ως νύφης που πιάνει µε το δεξί χέρι τον ώµο της σε 
καλυκωτό κρατήρα στη Spina231. Θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική για την ταυτότητα των 
πρωταγωνιστών και το θέµα της σύνθεσης την άποψη του Fr. Winter (1925) ότι το 
τέθριππο στο αριστερό µισό του αετώµατος (D) είναι έτοιµο για την αρµατοδροµία 
και ο Κίλλας (µορφή C) κρατάει από το χαλινάρι τα άλογα που στέκουν λίγο πριν την 
«άφεσι» ενώ αντίθετα στο δεξί µισό δε φροντίζει κανείς τα άλογα και στην 
αντίστοιχη θέση του νέου C κάθεται ο γέρος Ν. Επιπλέον το κορίτσι (µορφή Ο) που 
γονατίζει µπροστά από το τέθριππο Μ υπηρετεί την κυρία του (µορφή F). Άρα, αφού 
πρέπει να κληθούν οι υπηρέτες για να ετοιµάσουν το τέθριππο Μ για αναχώρηση, 
πρόκειται για το τέθριππο του Οινόµαου. Συνεπώς το τέθριππο D ανήκει στον 

                                                 
228 Αshmole, Yalouris (1967), 175-177. 
229 Simon (1968), 147, 155-157. 
230 Ό. π., 148.  
231 Ό. π., 148-150. 
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Πέλοπα232. Η Simon αποδέχεται την ταύτιση των µορφών L και Ν µε µάντεις από τον 
G. Loeschcke (1885). Ο γέροντας Ν, του οποίου η χειρονοµία ανταποκρίνεται στη 
δυσάρεστη διαίσθηση της Στερόπης (µορφή F), προβλέπει τη συµφορά για τον 
Οινόµαο. Ο µάντης L πρέπει να αποκατασταθεί µε το βλέµµα να κατευθύνεται προς 
τα πάνω («oÙranÕn e„side‹n»)˙ ωστόσο δεν προβλέπει καµια συµφορά. Η 
µελετήτρια βρίσκει πιθανό να θυµόταν ο θεατής την προσευχή του Αχιλλέα στον ∆ία 
από την 'Ili£da (Π, 234-248), όπου αναφέρεται ότι οι µάντεις του δωδώνειου ∆ία 
κάθονται στο έδαφος. Για αυτό υποστηρίζει ότι στο εναέτιο αποδίδεται η πρακτική 
των ιερέων του τόπου όπως εκείνων στη ∆ωδώνη. Ως προς την ταυτότητα του 
αγοριού Ε παρατηρεί ότι η διάπλαση του σώµατος πλησιάζει περισσότερο εκείνη 
ενός ενήλικα και θεωρεί ότι ανήκει σε ένα από τα γένη των µάντεων της Ολυµπίας. 
Για αυτό πιστεύει ότι το κεφάλι που δε σώζεται πρέπει να είχε ταυτόχρονα 
χαρακτηριστικά αγοριού και ώριµου ενήλικα. Καταλήγει ότι ο γέρος Ν και το αγόρι Ε 
αντιπροσωπεύουν τον πρώτο γενεαλογικό κλάδο των Κλυτιαδών. Αναγνωρίζει στο 
γέρο Ν τον Αµυθάοντα, πατέρα του Μελάµποδα, πρόγονο του Κλυτίου και στο αγόρι 
Ε τον Μελάµποδα, το φηµισµένο µάντη των Κλυτιαδών. Σηµειώνει ότι το αγόρι 
οδηγεί µε τη χαρακτηριστική χειρονοµία του την προσοχή του θεατή στο πόδι του 
(Μελάµπους σηµαίνει ο «µαυροπόδαρος»). Ταυτίζει τη µορφή L µε τον Ίαµο λόγω 
της εγγύτητάς της στον ποταµό-θεό Αλφειό, αφού οι Ιαµίδες, γενάρχης των οποίων 
ήταν ο Ίαµος, ήταν πιο στενά συνδεδεµένοι µε το συγκεκριµένο ποταµό233. Ως προς 
τις µορφές Α και Ρ δέχεται τις ταυτίσεις τους µε ποταµούς-θεούς από τον Παυσανία. 
Παρατηρεί ότι ο Κλάδεος και ο Αλφειός θα καθόριζαν ως τοπικοί θεοί της Ολυµπίας 
τον τόπο που πραγµατοποιείται το γεγονός. Κρίνει ότι επειδή ο Αλφειός ήταν ο 
µεγαλύτερος ποταµός πρέπει να απεικονίζεται µε πιο δυναµικές φόρµες, για αυτό και 
τον αναγνωρίζει στη µορφή Α που βρισκόταν και πιο κοντά στον ίδιο τον ποταµό. 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και µε τη νεαρότερη µορφή Ρ, στην οποία αναγνωρίζει τον 
Κλάδεο234. 

 
Η Μ.-L. Säflund ταυτίζει τη µορφή Η µε τον ∆ία, ο οποίος κρατά στο 

αριστερό χέρι κεραυνό και παρακολουθεί το γεγονός δίχως να µετέχει. Λόγω της 
στροφής του κεφαλιού και της κίνησης του δεξιού χεριού εικονίζεται ως ζώσα και 
παρούσα µορφή και όχι ως ξόανο (¥galma). Η στροφή του κεφαλιού δηλώνει 
αντίδραση στο λόγο της µορφής J και όχι εύνοια ή συναίσθηµα. Στη µορφή J η 
µελετήτρια αναγνωρίζει τον Οινόµαο βάσει της γενειάδας και της σωµατοδοµής. 
Φέρει ένα µικρό ιµάτιο στους ώµους και δεν έχει όπλα προς το παρόν, κάτι που 
αποτελεί υπόδειξη ότι θα ξεκινήσει αργότερα. Ταυτίζει τη µορφή G µε τον Πέλοπα, 
το νέο µονοµάχο, ο οποίος δε διαφοροποιείται εθνικά µέσω της αµφίεσης ή του 
εξοπλισµού του. Στη µορφή Κ βλέπει την Ιπποδάµεια λόγω της σωµατικής διάπλασης 
(λεπτό και συµπαγές σώµα), των µαστών (στήθη σφιχτά και τονισµένα), της κόµης 
(φίνα σµιλευµένα µαλλιά σε µακριά κύµατα που πλαισιώνουν το κεφάλι µε στεφάνι 
από βοστρύχους συγκριτικά µε τη µορφή F), του ενδύµατος, «της χειρονοµίας της 
αποκάλυψης», του δεσίµατος των σανδαλιών που τη χαρακτηρίζουν νύφη - άρα τη 
νύφη του µύθου. Κατά συνέπεια η µορφή F είναι η Στερόπη (χαλαρή και βαριά 
µορφή, κόµη σε ακατάστατες, αραιές, λεπτές πλεξούδες που καταλήγουν σε 
χαλαρούς ασύµµετρους βοστρύχους)235. Ταυτίζει τη µορφή C µε τον Μυρτίλο που 
ασχολείται µε την τακτοποίηση του τροχού του άρµατος D όσο ο αφέντης του µιλάει. 

                                                 
232 Simon (1968), 153-154. 
233 Ό. π., 157-162. 
234 Ό. π., 162-165. 
235 Säflund (1970), 113-121.   
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Σηµειώνει ως λογοτεχνικές αναφορές του ρόλου του τον Φερεκύδη, τον Σοφοκλή και 
τον Ευριπίδη και παρατηρεί ότι γίνεται το εργαλείο της µοίρας για την τιµωρία του 
Οινόµαου, ενώ εµφανίζεται σα σηµαντική φιγούρα στους πελοποννησιακούς µύθους. 
Στη µορφή Ο αναγνωρίζει µία υπηρέτρια που δένει τα νυφικά σανδάλια (τις νυµφίδες 
κατά τον Αισχύλο) της µορφής Κ και στη µορφή Β ιπποκόµο που κρατάει τα άλογα 
και ακούει τη µορφή J. Επίσης ταυτίζει τις µορφές L και N µε ηλικιωµένους θεατές. 
Τα ραβδιά που κρατάνε δηλώνουν ότι έχει παρέλθει η δραστήρια ηλικία τους ή ότι 
δεν εκτελούν χειρωνακτική εργασία. Εντάσσονται στο πολεµικό-εικονογραφικό 
ρεπερτόριο. Η θέση, η χειρονοµία, η στάση και τα υποδήµατα της µορφής Ν δείχνουν 
ότι έχει λίγο σηµαντικότερη θέση από ό,τι η L, της οποίας µόνο το κεφάλι στρέφεται 
προς τους πρωταγωνιστές και δε δίνεται έµφαση στα υποδήµατά της. Στο κεφάλι της 
η µορφή ίσως φοράει πίλο. Αναγνωρίζει στις µορφές A, P, E ιπποκόµους που 
προσέχουν τα άλογα πριν την αρµατοδροµία και εντάσσονται στην εικονογραφία των 
θεατών αγώνων236. Αναφέρει ως εικονογραφικό παράλληλο τις τοιχογραφίες της 
Tomba Stackelberg ή delle Bighe στην Ταρκινία και ειδικότερα τις µορφές των 
θεατών-υπηρετών, ατόµων χαµηλότερης κοινωνικής τάξης237. Η µορφή Ε βρίσκει 
αρκετά παράλληλα στη σύγχρονη τέχνη και χαρακτηρίζει άτοµα χαµηλότερης 
κοινωνικής τάξης και δαιµονικές υπάρξεις: υπηρέτες, σατύρους238. 

 
Ο G. Becatti υποστηρίζει ότι η πιο γεροδεµένη µορφή Κ πρέπει να ταυτιστεί 

µε τη Στερόπη και η πιο κοντή, ανέµελη κόµµωση πρέπει να χαρακτηρίζει τη νεότερη 
«δαµάστρια αλόγων» Ιπποδάµεια. Ο καλλιτέχνης διαχώρισε τις δύο µορφές 
αποδίδοντας την Κ µε πιο πολύπλοκη κόµµωση, κυµατιστά µαλλιά στο µέτωπο και 
στα µάγουλα, πιο πλούσιο και τελετουργικό ένδυµα, πέπλο δεµένο µε τον κόλπο και 
το απόπτυγµα, κρήδεµνον και στάση συµβατική που θα µπορούσε να προσδιορίζει το 
ρόλο της ως συζύγου του Οινόµαου και να ταιριάζει στην επισηµότητα της στιγµής. 
Αντίθετα στη µορφή της Ιπποδάµειας (F) που είναι στο κέντρο του µυθικού 
γεγονότος προσδίδει ρυθµό και ιδιαίτερη, πρωτότυπη στάση που δηλώνει εκφραστικά 
τη βαθιά συµµετοχή της στην επικείµενη αρµατοδροµία. Η εσωτερική ένταση του 
σώµατος µεταφράζεται στον κινητικό και δυναµικό ρυθµό της µορφής, στις πλάγιες 
και σταυρωτές γραµµές του ποδιού που βγαίνει έξω από τον πέπλο και των χεριών, σε 
εσωτερική δόνηση που έρχεται σε συνδυασµό µε τα κοντά ανακατεµένα µαλλιά και 
το λυµένο πέπλο239. Πρόκειται για τη διαφοροποίηση της τελετουργικής ενδυµασίας 
της βασίλισσας έναντι εκείνης της πιο ανέµελης και «αδάµαστης» κοπέλας. Έτσι, η 
στάση της µορφής F δηλώνει την περισυλλογή της νέας. Ο καλλιτέχνης είναι ένας 
ευφυής πρωτοπόρος και µια από τις αποδείξεις της τέχνης του είναι η παράσταση της 
Ιπποδάµειας, η οποία ξεχωρίζει από τη Στερόπη. 

Την ταύτιση των δύο µορφών µε βάση την κόµµωση και το ένδυµα ο Becatti τη 
στηρίζει και στη διαφορετική ενδυµασία τους στα κατωιταλιωτικά αγγεία. Με 
αφορµή σχετικό σχόλιο της Μ. Floriani-Squarciapino (1955) παρατηρεί ότι η 
παράσταση της Στερόπης και της Ιπποδάµειας στα αγγεία είναι τελείως διαφορετική 
από αυτή στο αέτωµα. Στα διάφορα επεισόδια του µύθου στην αγγειογραφία η 
Στερόπη δεν τοποθετείται ποτέ στο ίδιο επίπεδο µε την Ιπποδάµεια όπως συµβαίνει 
στο αέτωµα, αλλά ή δεν απεικονίζεται καθόλου ή κατέχει δευτερεύουσα θέση σε 
σχέση µε τη νύφη. Όταν δεν παριστάνεται η µητέρα, η κόρη ως µοναδική 

                                                 
236 Säflund (1970), 121-124.   
237 Βλ. καλύτερα Πατεράκη (2005), 163, εικ. 166-167. 
238 Säflund (1970), 123.    
239 Becatti (1971), 70. 
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πρωταγωνίστρια του µύθου δε µπορεί να χαρακτηριστεί από την ιδιόρρυθµη στάση 
της νύφης, επειδή σε αυτές τις σκηνές εµφανίζεται ως αρραβωνιασµένη του Πέλοπα, 
στον οποίο και παρουσιάζεται. Για αυτό και εικονίζεται η Αφροδίτη µε τον Έρωτα. 
Έτσι στον ερυθρόµορφο κάδο (situla) της Villa Giulia, επειδή βρίσκεται απέναντι από 
τον Πέλοπα που κλείνει τη συµφωνία µε τον Οινόµαο µε την παρουσία του 
Μυρτίλου, η Ιπποδάµεια, που ακουµπάει σε ένα µικρό κίονα, σηκώνει µε το ένα χέρι 
την άκρη του πέπλου και η Αφροδίτη µε τον Έρωτα είναι η αρραβωνιασµένη θεά του 
µελλούµενου γάµου (εικ. 94). Στο λευκανικό ερυθρόµορφο κωδωνόσχηµο κρατήρα, 
όπου η σκηνή περιορίζεται στις κύριες µορφές, η Ιπποδάµεια προσφέρει τη φιάλη για 
τη θυσία στον Οινόµαο που έχει πίσω του τον Πέλοπα και είναι η τελετή που 
δικαιολογεί το σκεπασµένο κεφάλι της µε 
το περίτεχνο κρήδεµνον που φτερουγίζει 
(εικ. 95). Παρόµοια στον απουλικό 
ερυθρόµορφο αµφορέα από το Ruvo µε 
την πιο λεπτοµερή σκηνή της συµφωνίας,  
την οποία ακολουθεί η θυσία του κριού 
που οδηγείται από τον Μυρτίλο στο βωµό, 
η Ιπποδάµεια, που δίνει το χέρι στον 
Πέλοπα σαν κατοχύρωση της συµφωνίας 
που εκφώνησε ο Οινόµαος, φοράει 
στεφάνι αρραβωνιασµένης νύφης στο 
γάµο που συµβολίζεται από την Αφροδίτη                                 
µε τη βεντάλια, η οποία στέκεται                                
µε τον Έρωτα πίσω από τον Πέλοπα και 
αντικρούει ένα γυναικείο δαίµονα µε φτερά,                            Εικ. 94 
την Ερινύα που συµβολίζει το δραµατικό τέλος του βασιλιά και του ηνιόχου του (εικ. 
96). Στα αγγεία όµως όπου εικονίζονται και οι δύο, Στερόπη και Ιπποδάµεια, ο 
αγγειογράφος έχει φροντίσει 
να ξεχωρίζει η µία από την 
άλλη. Λ.χ. στον αµφορέα από 
το Ruvo (εικ. 96) η κίνηση που 
κάνει η γυναικεία µορφή 
σηκώνοντας τον πέπλο 
χαρακτηρίζει τη µητέρα και 
όχι την κόρη. Στον 
ερυθρόµορφο καλυκωτό 
κρατήρα του Ζωγράφου του 
Λυκούργου (εικ. 97) η 
γυναικεία µορφή που οδηγεί 
την Ιπποδάµεια και τη 
συστήνει είναι η Στερόπη240. 
Και σε αυτή την περίπτωση η                                          Εικ. 95 
ταυτότητα των δύο γυναικών χαρακτηρίζεται από τη διαφορά των ενδυµάτων: η 
Ιπποδάµεια έχει πιο νεανική εµφάνιση µε ξεσκέπαστο κεφάλι και το kr»demnon 
στους ώµους, ενώ η Στερόπη ως οικοδέσποινα φοράει πέπλο, βασιλικό στεφάνι και 
πλούσιο ένδυµα µε διακόσµηση και κρατάει µε το δεξί χέρι µια άκρη του πέπλου µε 
τη χαρακτηριστική χειρονοµία της εναέτιας µορφής Κ241. Από αυτά ο Becatti συνάγει 

                                                 
240 Becatti (1971), 71-72. 
241 Ό. π., 71-72. 
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ότι, όταν η Ιπποδάµεια εικονίζεται µόνη της, αναγνωρίζεται από το ένδυµα και τη 
χειρονοµία της αρραβωνιασµένης. Όταν όµως παριστάνεται και η Στερόπη, η µητέρα 
ξεχωρίζει από το πλουσιότερο ένδυµα και την τυπική χειρονοµία της νύφης που 
κάνει. Στα αγγεία µε σκηνές της αρµατοδροµίας, όπου η Ιπποδάµεια απεικονίζεται 
πάνω στο άρµα, εµφανίζεται ως νύφη κοντά στον Πέλοπα, έχει το κρήδεµνον στην 
πλάτη ή στο κεφάλι ή το κρατάει στο χέρι (όπως στο αγγείο του Arezzo) και φοράει,  
 

 
Εικ. 96 

 
ή όχι απαραίτητα, το στέµµα, επειδή σε αυτά τα αγγεία δεν υπάρχει ζήτηµα 
διαφοροποίησης από τη Στερόπη και ο αγώνας είναι ήδη έκφραση της νίκης και του 
γάµου242. Στο εναέτιο ο καλλιτέχνης 
τοποθετεί δίπλα στους δύο 
αντιπάλους τις γυναίκες τους, 
ξεχωρίζοντας έτσι ως νύφη τη 
βασίλισσα και µητέρα και όχι την 
Ιπποδάµεια. Χαρακτηρίζει µε 
πρωτοτυπία τη Στερόπη Κ ως νύφη 
µε τελετουργική στάση, ήρεµη και 
βασιλική και την Ιπποδάµεια ως 
πρωταγωνίστρια που συµµετέχει στο 
γεγονός κάνοντας κίνηση που συνδέει 
το δέσιµο του σανδαλιού µε το 
επικείµενο ξεκίνηµα του αγώνα στο 
πλευρό του Πέλοπα243.  

Η µορφή Ο σκύβει και 
απλώνει τα χέρια για να φτάσει το 
πόδι της Ιπποδάµειας (µορφή F) και 
να της δέσει το σανδάλι. Είναι 
υπηρέτριά της. Η στάση της 
υποδεικνύει την επικείµενη αναχώρηση                               Εικ. 97 
και για αυτό αποκλείει τη σύνδεσή της µε τη µορφή Κ. Επιπλέον η άκρη του 
αριστερού ποδιού της µορφής F βγαίνει έξω από τον πέπλο244. Η ανέµελη και 
απόµακρη στάση του παιδιού Ε θέλει να υπογραµµίσει το πάθος του γέρου µάντη Ν 
που συµµετέχει στο γεγονός και που αντιστοιχεί µε εκείνο της Ιπποδάµειας245. Οι δύο 

                                                 
242 Becatti (1971), 72-73. 
243 Ό. π., 74.  
244 Ό. π., 73-74.  
245 Ό. π., 75.  
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γέροι Ν και L ταυτίζονται µε τον Ίαµο και τον Κλυτίο αντίστοιχα246, η µορφή C µε 
τον Μυρτίλο247. Η µορφή Α προσωποποιεί τον Αλφειό που έχει φαρδύτερη κοιτίδα 
και πιο σηµαντικό ρόλο, ενώ η Ρ τον Κλάδεο, τον παραπόταµο που απλώνει τα χέρια 
του και απεικονίζεται µε πιο λεπτό σώµα, κάτι που υποδεικνύει τη µικρότερη ροή 
του. Η παρουσία τους στο αέτωµα φαίνεται να υποδηλώνεται από µια πιο 
συγκεκριµένη αναφορά στην ίδια την αρµατοδροµία. Ο Κλάδεος εικονίζεται σαν 
αφετηρία του αγώνα και επειδή ο Πέλοψ ξεκινάει πρώτος και εικονίζεται µε το άρµα 
του έτοιµο, ο Κλάδεος τοποθετείται στη µεριά του πρίγκιπα και το ότι τα χέρια του 
είναι τεντωµένα προς αυτόν πρέπει να ερµηνευτεί ως σηµαντική και αισιόδοξη 
πρόσκληση στον αγώνα. Έτσι ο καλλιτέχνης εξέφρασε µε ιδιαίτερο τρόπο το 
διαφορετικό ρόλο των δύο ποταµών στην παράσταση. Στην ηρεµία και την προσοχή 
του Αλφειού στην πλευρά του Οινόµαου αντέταξε τη ζωντανή συµµετοχή του 
Κλάδεου στην πλευρά του Πέλοπα, ο οποίος είναι έτοιµος να ξεκινήσει µε το άρµα 
του από την όχθη αυτού του ποταµού248.  
 

Η Χρ. Καρδαρά ακολουθεί τις κοινώς αποδεκτές ταυτίσεις των µορφών Η, J, 
G249. Φαίνεται να δέχεται την ταύτιση της µορφής F µε τη Στερόπη λόγω της 
πλαδαρής µορφής, του µεγάλου και χαλαρού στήθους, της αραιής κόµης και της 
πένθιµης χειρονοµίας που προσιδιάζει στη βασίλισσα και την ταύτιση της µορφής Κ 
µε την Ιπποδάµεια βάσει της νεανικής και ευσταλούς µορφής που προσιδιάζει στη 
νύφη, του µικρού στήθους, της πυκνής κόµης και της χειρονοµίας της ανακάλυψης. 
Πρέπει να έφερε και νυµφική καλύπτρα που είχε µόλις πέσει από το κεφάλι στους 
ώµους250. Ταυτίζει τη µορφή Ν µε τον Ίαµο που κάθεται κατά γης κατά τη συνήθεια 
των µάντεων και η χειρονοµία της είναι πένθιµη251. Αναγνωρίζει στη µορφή Ρ τον 
Αλφειό, το µεγαλύτερο ποταµό της Πελοποννήσου, στην Α τον τοπικό ποταµό της 
Πισάτιδας Κλάδεο και στην Ε τον επώνυµο ήρωα της Αρκαδίας Αρκάδα252. 
Προτείνει να αναγνωριστεί στη µορφή Ο η µορφή της Ολύµπιας Ειλείθυιας (ή Τύχης 
της Ήλιδας) και σηµειώνει ότι ο Σωσίπολις πρέπει να ήπτετο πάνω στον αριστερό 
µηρό της, όπου ίχνη επάνω στον πέπλο. Στη µορφή Β βλέπει τον Πίσο, τον επώνυµο 
ήρωα της Πίσας, στη µορφή C τον Μυρτίλο και στη µορφή L το µάντη του 
Οινόµαου253.  
 
 

 
 
 

                                                 
246 Becatti (1971), 77.  
247 Ό. π., 75.  
248 Ό. π., 78.   
249 Καρδαρά (1978), 14-15. 
250 Ό. π., 18-20, 32-34. 
251 Ό. π., 42-43. 
252 Ό. π., 49-50. 
253 Ό. π., 60-66. 
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ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - 
Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 

 
 
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα των αποκαταστάσεων των µορφών 

απαιτείται ένα διακριτικό σύµβολο που να δηλώνει την ταυτότητά τους. Στην 
περίπτωση της µορφής Η, όπως προείπαµε254, είναι επισφαλής η ταύτισή της - λ.χ. 
από τον G. Treu (1882) - µε βάση την αποκατάστασή της µε σκήπτρο στο αριστερό 
χέρι και δίχως αντικείµενο στο δεξί, ακόµη και αν ο Παυσανίας γράφει ότι 
εικονιζόταν ο Ζευς. Το σκήπτρο ως σύµβολο δε βεβαιώνει την ταυτότητα του 
απεικονιζόµενου προσώπου, ενώ ο κεραυνός που είναι το κατεξοχήν σύµβολο του 
∆ία θα οδηγούσε στην αυτόµατη ταύτιση της µορφής µε το θεό.  

Η «χειρονοµία της ανακάλυψης», το λεγόµενο «¢nakalÚptesqai», σύµφωνα 
µε το οποίο µία γυναικεία µορφή ανασύρει τον πέπλο ή πιο συγκεκριµένα το 
επίβληµα που σκεπάζει το πρόσωπό της255, χαρακτηρίζει όχι µόνο τη µέλλουσα νύφη, 
δηλαδή την παρθένα που πρόκειται να γίνει νύφη και να «τελειωθεί», αλλά και εκείνη 
που είναι ήδη νύφη, δηλαδή παντρεµένη. Εποµένως, το «¢nakalÚptesqai» της 
µορφής Κ µπορεί να χαρακτηρίζει την Ιπποδάµεια, αλλά και τη Στερόπη, την 
παντρεµένη γυναίκα. Αυτήν την ερµηνεία την πλησίασε περισσότερο ο G. Becatti 
(1971) στις παρατηρήσεις του για την παράσταση της Στερόπης και της Ιπποδάµειας 
στα κατωιταλιωτικά αγγεία. Καταλήγει ότι όταν απουσιάζει η Στερόπη, τότε είναι η 
Ιπποδάµεια που κάνει τη χειρονοµία της ανακάλυψης (ή αποκάλυψης). Τα αγγεία που 
αναφέρει χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. δηλαδή είναι αρκετά µεταγενέστερα του 
εναετίου256.  

Η ταύτιση µίας συγκεκριµένης µορφής (της µορφής Ν, της C, της L ή της B) 
µε τον Μυρτίλο από τους Treu (1882), Laloux-Monceaux (1889), Furtwängler (1891), 
Treu (1897), Pfuhl (1906), Καρδαρά (1978), κ. ά. µελετητές έρχεται σε αντίθεση µε 
την εκδοχή του µύθου που οι ίδιοι υιοθετούν και υποστηρίζουν ότι εικονίζεται στην 
εναέτια σύνθεση. Για παράδειγµα η αναγνώριση του Μυρτίλου στη µορφή Ν από τον 
G. Hirschfeld (1877) δε συνάδει µε την άποψή του περί νόµιµης νίκης του Πέλοπα, 
αν ληφθούν υπόψη οι εκδοχές του τοπικού µύθου εκτός του Πίνδαρου. Εκτός και αν 
γίνει δεκτό το ενδεχόµενο να παραστάθηκε ο Μυρτίλος ως πιστός ηνίοχος του 
Οινόµαου. Σε αυτήν την περίπτωση η απεικόνισή του δε θα επηρέαζε την ερµηνεία 
για το θέµα της παράστασης.  

Σε αντίθεση µε ό,τι γράφει ο G. Treu (1882) ο Μυρτίλος δεν εικονίζεται στην 
τέχνη ως το 360 π.Χ.257, οπότε παραστάθηκε σε απουλικό αγγείο. Αυτό µπορεί να 
σηµαίνει είτε ότι η πρώτη φορά που απεικονίζεται είναι στο εναέτιο της Ολυµπίας, αν 
δεχθούµε την περιγραφή του Παυσανία που τον αναγνωρίζει σε µία µορφή, είτε ότι 
δεν έχουν σωθεί άλλες παραστάσεις του πριν το 360 π.Χ. είτε ότι δεν εικονίστηκε 
καθόλου στην τέχνη. Στην πρώτη περίπτωση το θέµα της εναέτιας σύνθεσης µπορεί 
να είναι αυτό που εννοείται από την περιγραφή του Παυσανία και περιλαµβάνει την 
προδοσία του Μυρτίλου. Η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση δε µπορούν να ελεγχθούν. 
Αν όµως ισχύει η τρίτη περίπτωση, τότε δεν απεικονίζεται η εκδοχή του µύθου που 
συνάγεται από το κείµενο του περιηγητή, αλλά εκείνη του Πινδάρου. Το ερώτηµα 
που γεννιέται τώρα είναι το εξής: «είναι πιθανό να µην απεικονίζεται ο µύθος 
                                                 
254 Βλ. παραπάνω, ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Παρατηρήσεις - 
Συµπέρασµα».  
255 Βλ. και Gaertringen (1894).  
256 Βλ. επίσης Πιπιλή (1990), Τριάντη (1994c).    
257 Βλ. Díez Platas (1992). 
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Οινόµαου-Πέλοπα στο εναέτιο;» Σίγουρα υπάρχει ένα µεγάλο χρονικό κενό ανάµεσα 
στην κατασκευή του εναετίου και στην περιγραφή του Παυσανία (173 µ.Χ.). Η 
παράσταση του Μυρτίλου στην τέχνη ξεκινά έναν αιώνα περίπου µετά την 
κατασκευή του αετώµατος. Ως τα χρόνια του Παυσανία είχε ήδη απεικονιστεί 
αρκετές φορές στην αγγειογραφία, στη ζωγραφική και στις σαρκοφάγους και συχνά 
κρατούσε τον τροχό του άρµατος του κυρίου του. Εποµένως, είναι πιθανό ο 
Παυσανίας που πρέπει να τον είχε δει σε άλλα είδη τέχνης, να τον αναγνώρισε σε 
µορφή του εναετίου που θα έµοιαζε µε την ήδη γνωστή µορφή του π.χ. από την 
αγγειογραφία, µε βάση δηλαδή τα εικονογραφικά παράλληλα που ο ίδιος είχε υπόψη 
του. Ωστόσο οι επισκέπτες του ιερού κατά τον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ. δε γνώριζαν 
καµία παράσταση του Μυρτίλου προκειµένου να τον «βρουν» στο εναέτιο, εκτός 
βέβαια και αν υπήρχε επιγραφή ζωγραφιστή στο οριζόντιο γείσο µε το όνοµά του.  

Αναφορικά µε την ταύτιση της µορφής Ν µε τον Ίαµο από τον Fr. Studniczka 
(1923) πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι οι κατάλογοι του προσωπικού του ναού που 
αναφέρει είναι αρκετά µεταγενέστεροι της εναέτιας σύνθεσης.  

Ακόµη κι αν ο Παυσανίας αναγνωρίζει σε µία από τις δευτερεύουσες µορφές 
τον Κίλλα, τον ηνίοχο του Πέλοπα και οι G. Treu (1897) και Η. Bulle (1939) τον 
είδαν στη µορφή C, δε σώζεται βεβαιωµένη παράστασή του258.  

Επίσης ο Πίσος, τον οποίο η Χρ. Καρδαρά (1978) αναγνωρίζει στη µορφή Β, 
δεν εικονίζεται στην τέχνη.   

Όσον αφορά στον Σωσίπολη, τον οποίο ο Η. Bulle (1939) βλέπει στη µορφή Ε 
και η Χρ. Καρδαρά (1978) πάνω στον αριστερό µηρό της µορφής Ο, δεν υπάρχει 
επίσης βεβαιωµένη παράστασή του259. Σύµφωνα µε τον Παυσανία λατρευόταν στην 
Ήλιδα σε µικρό οικοδόµηµα αριστερά από το ιερό της Τύχης και εικονιζόταν σε 
πίνακα ως παιδί ντυµένο µε χλαµύδα στολισµένη µε αστέρια που κρατούσε µε το ένα 
χέρι το κέρας της Αµάλθειας (Παυσ.,VI, 25, 4).     

Το νόµισµα που αναφέρει ο Ν. Γιαλούρης (1967) και µε βάση αυτό ταυτίζει 
τη µορφή Ε µε τον Αρκάδα είναι µεταγενέστερο του εναετίου, άρα ίσως δεν αποτελεί 
ασφαλές εικονογραφικό παράλληλο. Ο Αρκάς παριστάνεται σε απουλικά αγγεία του 
370-360 π.Χ. και σε νοµίσµατα του 370 π.Χ., όπου εικονίζεται ως βρέφος µε την 
Καλλιστώ και / ή τον Ερµή (εικ. 98, 99). Όλες οι παραστάσεις του τοποθετούνται 
χρονικά στον 4ο αι. π.Χ.260.    

 

                      
                      Εικ. 98                                                             Εικ. 99 
 
∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν οι θεατές του εναετίου είχαν υπόψη 

τους το σχετικό χωρίο της Ιλιάδας για τους µάντεις της ∆ωδώνης και µπορούσαν να 

                                                 
258 Βλ. Müller (1992).            
259 Βλ. Müller (1994).            
260 Βλ. Trendall (1984) - η εικ. 7 είναι το νόµισµα που παρουσιάζει ο Ν. Γιαλούρης (εικ. 93).  
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ταυτίσουν τις µορφές L, Ν, Ε µε µάντεις και βάσει αυτού όπως ισχυρίζεται η Ε. 
Simon (1968). Η εναέτια σύνθεση (µέσο) απευθυνόταν σε θεατές (δέκτες) µε 
διαφορετική παιδεία, µόρφωση και καταγωγή, συνεπώς πρέπει να είχε θέµα που θα 
µπορούσε εύκολα να κατανοήσει ο µέσος άνθρωπος της εποχής261.  

∆εν υπάρχει αναγνωρισµένη παράσταση 
του Αµυθάοντα 262. Είναι άξιο προβληµατισµού 
αν είναι πραγµατικά πιθανό ο τότε θεατής να 
ταύτιζε τις µορφές Ν, Ε µε τον Αµυθάοντα και 
τον Μελάµποδα263 αντίστοιχα, έχοντας θυµηθεί 
πρώτα το γένος των Κλυτιαδών όπως 
υποστηρίζει η Ε. Simon (1968).  

Για την ταύτιση των µορφών Α, Ρ 
δίνεται σηµασία στην τοπογραφία: ο Αλφειός 
είναι νότια του ναού, ενώ ο Κλάδεος βόρεια. 
Είναι δύσκολο έως απίθανο ο Παυσανίας να 
τους µπέρδεψε. Για αυτό είναι πιθανότερο η 
µορφή Α να αποδίδει τον Αλφειό και η Ρ τον                               
Κλάδεο. Άρα ο περιηγητής στις φράσεις του ™n                           Εικ. 100 
dexi´ toà DiÕj και ™j ¢rister¦ ¢pÕ toà DiÕj έλαβε υπόψη του τη σκοπιά του 
θεατή και δεν είχε ως κριτήριο τον ∆ία, δηλαδή τη µεσαία µορφή. Η παράσταση των 

 

           
                          Εικ. 101                                                                Εικ. 102 

 
ποταµών-θεών, ανταποκρίνεται από τα κλασικά χρόνια στην ανθρώπινη διάσταση: σε 
αναθηµατικό ερυθρόµορφο στάµνο (460-450 π.Χ.) ο ποταµός-θεός Ασωπός 
παριστάνεται ως γενειοφόρος ηλικιωµένος άνδρας κατά την απαγωγή της κόρης του 
Αίγινας από τον ∆ία (εικ. 100).                                        

Επίσης σε αναθηµατικό ανάγλυφο από το Φάληρο (420 π.Χ. περίπου) 
εικονίζεται ο ποταµός-θεός Κηφισός ως νέος άνδρας, αγένειος µε χιτώνα, ενώ 
µπροστά του στέκει η αναθέτρια του αναγλύφου Ξενοκράτεια µε ένα παιδί (εικ. 101). 
Ακόµη, σε µερικά από τα κλασικά νοµίσµατα της Μεγάλης Ελλάδας οι ποταµοί-θεοί 
παριστάνονται ως νεανίες που προσφέρουν σπονδές σε βωµό264.           

Ο Αλφειός εικονίζεται µόνος του ή και µε τον Κλάδεο σε νοµίσµατα της 
Ήλιδας της εποχής του Αδριανού (117-138 µ.Χ.) (βλ. ενδεικτικά εικ. 102) και σε 

                                                 
261 Βλ. σχετικά και όσα αναφέρονται στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ για ποµπό-δέκτη-µήνυµα-αναφορά-µέσο. 
262 Βλ. Simon (1981). Επαναλαµβάνει την άποψη που εκφράζει στη δηµοσίευσή της το 1968 για την 
ταύτιση της µορφής Ν. 
263 Βλ. Simon (1992).            
264 Hamdorf (1964), 14-16, Weiss (1984), 102-125, ιδίως 102-106, Νοµίσµατα και Νοµισµατική, 141.  
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ρωµαϊκά ψηφιδωτά και σαρκοφάγους265. Ο Κλάδεος παριστάνεται ανθρωπόµορφος 
µαζί µε τον Αλφειό ίσως σε καλυκωτό απουλικό κρατήρα του 340/330 π.Χ., κατά 
πάσα πιθανότητα στο νόµισµα της εικ. 102 (135/136 µ.Χ.), ίσως και σε ρωµαϊκή 
σαρκοφάγο παιδιού266.   

Αφού οι ποταµοί-θεοί παριστάνονται από τα κλασικά χρόνια µε ανθρώπινη 
µορφή - και όχι ζωόµορφοι ή µειξογενείς - οι εναέτιες µορφές Α και Ρ είναι δυνατό 
να ταυτίζονταν µε ποταµούς-θεούς από τους επισκέπτες του ιερού τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και µετά. Μπορεί να µη σώζονται παραστάσεις του Αλφειού και του Κλάδεου, αυτό 
όµως δε σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα. Το κενό γνώσης είναι δικό µας.                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
265 Βλ. Παλαγγιά (1981).    
266 Müller (1992b). 
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∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 
 

 
Ο G. Hirschfeld υποστηρίζει ότι οι αντίπαλοι Οινόµαος και Πέλοψ που 

προετοιµάζονται για την αρµατοδροµία συγκεντρώνονται γύρω από τον ∆ία όπως 
στους ιστορικούς χρόνους οι αθλητές ορκίζονταν µπροστά από τον Όρκιο ∆ία πριν 
τον αγώνα. Έτσι η νίκη του Πέλοπα χαρακτηρίζεται νόµιµη267.  
 

Κατά τον G. Treu οι δύο αντίπαλοι Οινόµαος (µορφή J) και Πέλοψ (µορφή G) 
αποστρέφουν το βλέµµα από τον ∆ία επειδή ο θεός είναι αόρατος για τους 
συµµετέχοντες στα διαδραµατιζόµενα, αλλά παρών, ορατός µόνο από το θεατή και 
εγγυάται τη βοήθειά του στη νίκη του Πέλοπα268.  
 

Ο G. Loeschcke αναφέρεται ειδικά στη λάρνακα του Κύψελου και στον 
πρώτο ολυµπιόνικο του Πίνδαρου. Υποστηρίζει ότι ο Μυρτίλος δε µπορεί να 
εικονίζεται στο εναέτιο, αφού «το να παραδεχθούµε ότι ο πρώτος ιππικός αγώνας 
κερδήθηκε µε απάτη είναι σα να ενθαρρύνουµε την απάτη»269. 
 

Ο V. Laloux και ο P. Monceaux υποστηρίζουν ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε «ένα 
µύθο των Αχαιών της Πίσας» και παρουσίασε τις προετοιµασίες για την 
αρµατοδροµία, στην οποία θα αγωνίζονταν ο Οινόµαος και ο Πέλοψ270.  
 

Για τον Η. Brunn το θέµα της σύνθεσης όπως συνάγεται από τη φιλολογική 
και εικονογραφική παράδοση είναι η θυσία του Οινόµαου που συνδέεται µε τη 
συµφωνία και συνεπάγεται την παρουσία ενός βωµού µπροστά από τον ∆ία271.  
 

Ο J. Six αποδέχεται τα επιχειρήµατα του G. Loeschcke (1885) και σηµειώνει 
ότι δε µπορεί να παριστάνεται ο Μυρτίλος, αφού «η προδοσία του δεν αναγνωριζόταν 
στην Ολυµπία ώστε να είχε κρίνει το θέµα της αρµατοδροµίας». Τη θεωρεί θέµα 
ακατάλληλο να κοσµήσει το ναό του σηµαντικότερου από τους θεούς, γιατί 
«ενθάρρυνε την προδοσία και τη δωροδοκία». Για αυτό το λόγο υποστηρίζει ότι 
εικονίστηκε η εκδοχή του τοπικού µύθου στον ολυµπιόνικο του Πίνδαρου272. Η 
µεγαλοπρεπής µορφή του ∆ία προαγγέλλει καλή τύχη στο ζευγάρι Πέλοπα-
Ιπποδάµειας, η οποία κρατά στα χέρια της το βραβείο της νίκης. Το κατσούφιασµα 
του θεού από θυµό αναφέρεται στον Οινόµαο, ο οποίος καταπάτησε τους νόµους µε 
το να εµποδίσει το γάµο της κόρης του και µε το να σκοτώσει τους µνηστήρες, ενώ η 
Στερόπη, βυθισµένη σε σκέψεις, προβλέπει ότι ο σύζυγός της θα πεθάνει. Αυτή η 
οµάδα µορφών, στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του θεατή, προετοιµάζεται 
για την αρµατοδροµία. Η παρουσία του θεού δεν περνάει απαρατήρητη από όλους 
τους υπηρέτες. Ο παιδαγωγός Ν αισθάνεται δέος και κάθεται ακίνητος στηρίζοντας 
το κεφάλι στο χέρι, ο άνδρας L γυρίζει απότοµα από τρόµο ή περιέργεια και οι 
ποταµοί-θεοί ανασηκώνονται κατάπληκτοι. Έτσι η συγκίνηση που προκαλείται από 
την εµφάνιση του θεού επιτείνεται στις µορφές που δε διαδραµατίζουν ρόλο στην 
                                                 
267 Hirschfeld (1877), 311. 
268 Treu (1882), 226. 
269 Loeschcke (1885), 13. 
270 Laloux, Monceaux (1889) 1, 55 και (1889) 2, 77 αντίστοιχα.  
271 Brunn (1888), 198. 
272 Six (1889), 108.  
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παράσταση και λόγω αυτού του κυρίαρχου συναισθήµατος το σύνολο αποκτά 
ενότητα273.  
 

Ο G. Treu (1889) βλέπει στην αριστερή µεριά του αετώµατος την 
«παρασκευή» για την αναχώρηση του Πέλοπα, αφού ο ηνίοχος του Πέλοπα Κίλλας 
(µορφή C) γονατίζει πίσω από τα άλογα του κυρίου του και κρατά ήδη τα ηνία τους 
στα χέρια του και στη δεξιά µεριά την προετοιµασία για τη θυσία του Οινόµαου, µε 
τον Μυρτίλο (µορφή L) να κάθεται µπροστά από τα άλογα του Οινόµαου, γιατί 
περιµένει να τελειώσει η θυσία, η προετοιµασία της οποίας δηλώνεται από τη φιάλη 
που κρατάει η Στερόπη (µορφή Κ). Η δράση του κεντρικού συµπλέγµατος 
µεταφέρεται στις µορφές στις γωνίες, π.χ. στη µορφή Β που βοηθά τον Κίλλα (µορφή 
C) να τακτοποιήσει τα λουριά των αλόγων274.  
 

Παρόµοιες είναι οι παρατηρήσεις του A. Furtwängler. Βλέπει τα τέθριππα να 
στέκουν ζεµένα, έτοιµα για την αρµατοδροµία. Στην αριστερή πλευρά (πλευρά του 
Πέλοπα) υπάρχει έντονη δραστηριότητα, αφού η αναµέτρηση αρχίζει άµεσα, κάτι 
που δε συµβαίνει στη δεξιά µεριά: οι δύο άνδρες Ν και L που είναι υπηρέτες του 
Οινόµαου κάθονται ήρεµα στο έδαφος και στηρίζονται στα ραβδιά τους, 
υπακούοντας στη διαταγή του βασιλιά που θέλει να αφήσει στον αντίπαλό του το 
προβάδισµα. Η στροφή του κεφαλιού του θεού (µορφή Η) στην πλευρά του Πέλοπα 
εξισορροπεί το υπερβολικό βάρος της πλευράς του Οινόµαου. Αποδόθηκε µε 
σαφήνεια το ουσιαστικό νόηµα του µύθου: η θυσία του Οινόµαου χαρακτηρίζει το 
βασιλιά και τους ανθρώπους του, τους δισταγµούς του και κυρίως τον Μυρτίλο. Ο 
ένας συνοδός του βασιλιά βλέπει το σηµάδι από τα πουλιά που γνωστοποιεί τη 
συµφορά, ενώ ταυτόχρονα ο Ζευς, ο οποίος το στέλνει, γυρίζει επιβεβαιωτικά το 
κεφάλι στον Πέλοπα275.  
 

Ο E. Curtius θεωρεί ότι η σεβάσµια στροφή του κεφαλιού του ∆ία (µορφή Η) 
στην πλευρά του Πέλοπα (µορφή G) υποδηλώνει ότι η θεότητα δε στέκει ανεξάρτητη 
ανάµεσα στις οµάδες των µορφών. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται σαφέστερα η 
επικείµενη επιτυχία του Πέλοπα276. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ίχνος από τη θυσία 
και ότι, αν πράγµατι εικονιζόταν, τότε αυτή θα ήταν το κύριο θέµα277.         
 

Ο G. Treu (1897) βλέπει τον ∆ία να στέκει στο κέντρο, να είναι παρών και να 
διακατέχεται από «θεϊκή ηρεµία». ∆εν κρατά τον κεραυνό που θα τόνιζε τη δύναµη 
της τιµωρίας, αλλά µε το δεξί χέρι πιάνει ήρεµα την παρυφή του ιµατίου και µόνο το 
σκήπτρο στο αριστερό του χέρι θυµίζει τον άρχοντα. ∆ε δέχεται θυσία, αφού δεν 
υπάρχει µπροστά από τα πόδια του βωµός και οι ήρωες που στέκουν εκατέρωθέν του 
δε στρέφουν προς αυτόν για να δηλωθεί ότι, αν και αόρατος, είναι παρών. Η στροφή 
του κεφαλιού του περιέχει για το θεατή την υπόσχεση της εύνοιάς του και της νίκης 
του Πέλοπα. Η παράσταση του πρίγκιπα, µε ασπίδα, δόρυ, κράνος και θώρακα 
προέκυψε από την ανάγκη συµµετρίας µε τον αντίπαλό του και από την επιθυµία του 
παραγγελιοδότη και του καλλιτέχνη να εικονιστεί ο Πέλοψ σύµφωνα µε την παλιά 
οµηρική παράδοση ως ο Αχαιός κυρίαρχος της Αργολίδας και όχι ως ο ξένος, Λυδός 
Πέλοψ. Η απουσία των φτερωτών αλόγων του Ποσειδώνα αποδεικνύει ότι ο ήρωας 
δε χρειαζόταν να φτάσει στην Ηλεία από τη θάλασσα. Η Ιπποδάµεια δε φοράει το 

                                                 
273 Six (1889), 108-109.  
274 Treu (1889). 
275 Furtwängler (1891), 84-86. 
276 Curtius (1891), 351. 
277 Ό. π., 353.  
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νυφικό φόρεµά της, γιατί από τον πλήρη εξοπλισµό του µνηστήρα και την παρουσία 
του ηνιόχου του εξάγεται το συµπέρασµα ότι δεν εικονίζεται σαν paraib£tij 
`Ippod£meia278 που ανεβαίνει στο άρµα µαζί µε τον Πέλοπα. Με βάση το ότι ο 
Πέλοψ δεν έχει το πτανόν δίωγµα και δεν απεικονίζεται Øp' ÑrqÍ ti£ra kaˆ Lud…v 
stolÍ , δεν αποδίδεται στο εναέτιο η θρησκευτική-ηθική εκδοχή του µύθου στον 
Πίνδαρο και ο µνηστήρας νικά µε τη βοήθεια του Μυρτίλου (µορφή L), ο οποίος δε 
λείπει από το εναέτιο, αφού εικονίζεται και ο Κίλλας. Η θυσία στο βωµό του ∆ία, που 
συναντάται σε προγενέστερα και µεταγενέστερα µνηµεία279, δηλώνεται στο εναέτιο 
από το ότι η Στερόπη κρατάει τον κάλαθο της θυσίας και ο Μυρτίλος (µορφή L), που 
πιάνει από το λουρί του λαιµού το αριστερό άλογο του τεθρίππου Μ, κάθεται στο 
έδαφος. Στο εναέτιο εικονίστηκε το αποφασιστικό γεγονός της παλιάς τοπικής 
ιστορίας, το Pšlopoj polÚponoj ƒppe…a280 και ο µύθος δηµιουργίας των 
ολυµπιακών αγώνων. Ο Ζευς, στον οποίο αποδίδονταν όλα, ο ναός, η θυσία και οι 
ολυµπιακοί αγώνες, περιβάλλεται από τους παλιότερους κυρίαρχους και ήρωες του 
ντόπιου µύθου στο αέτωµα της πρόσοψης του ναού του. Στον τόπο όλα θύµιζαν το 
µύθο: στα πόδια του ναού ήταν η οικία του Οινόµαου και ο βωµός, στον οποίο 
θυσίασε µαζί µε τη σύζυγό του πριν την αρµατοδροµία, ενώ έδειχναν το στάβλο και 
τον τάφο του πέραν του Κλάδεου. Επίσης σε αυτόν τον τόπο τιµούσαν την τύχη και 
τη νίκη της Ιπποδάµειας (στο κοντινό Ηραίο) καθώς και τη µνήµη της (µε το ιερό 
της) και τέλος ήταν ο τόπος, όπου ο Πέλοψ ™n aƒmakour…aij ¢glaa‹si mšmiktai, 
'Alfeoà pÒrJ kliqe…j, tÚmbon ¢mf…polon œcwn poluxenwt£tJ par¦ bwmù· tÕ 
d� klšoj thlÒqen dšdorke t©n Olumpi£dwn ™n drÒmoij Pšlopoj, †na tacut¦j 
podîn ™r…zetai ¢kma… t' „scÚoj qrasÚponoi» (Πίνδ., πρώτος ολυµπιόνικος, 90-
96)281. 
 

Ο E. Curtius (1897) ισχυρίζεται ότι η αποκατάσταση φιάλης στο χέρι της 
Ιπποδάµειας (µορφή Κ) δεν έχει νόηµα. Γράφει χαρακτηριστικά: «∆εν παραπέµπει 
τίποτε σε πράξη θυσίας και το σωστό το λέει εύστοχα ο Παυσανίας, όταν ονοµάζει ως 
θέµα της εναέτιας σύνθεσης την ¤milla mšllousa282 ».  
 

Ο E. Pfuhl υποστηρίζει ότι στη διάταξή του (εικ. 82) η έντονη αντίθεση δίνει 
το βασικό τόνο στην παράσταση. Στη µία οµάδα επικρατεί µετριοπάθεια και 
αναµονή, στην άλλη σιγουριά και υπερηφάνια. Ανάµεσα στις δύο αντίπαλες οµάδες 
στέκει αόρατος ο µεγάλος θεός (µορφή Η), ο οποίος «δανείζει» τη νίκη. Ο Πέλοψ (G) 
κοιτάζει επίµονα το έδαφος, η Ιπποδάµεια (F) γυρίζει σε αυτόν το κεφάλι της. Το 
τέθριππο τους (D) είναι έτοιµο. Ο Κίλλας (L) στηριγµένος σε ένα κέντρον περιµένει 
το σήµα. Ένας υπηρέτης (C) κρατάει τα ηνία, µέχρι να ανέβει ο Πέλοψ και ένα αγόρι 
(Β) το διπλανό ηνίο. Ο Οινόµαος (J) κοιτάζει επίµονα προς τα έξω έχοντας το χέρι 
στη µέση. Η βασίλισσα (Κ) κοιτάζει µακριά, κρατάει τον κάλαθο της θυσίας στο χέρι 
και ανασύρει µε αξιοπρέπεια τον πέπλο. Στα πόδια της περιµένει µία υπηρέτρια (Ο). 
Τα ζεµένα άλογα στέκουν ήσυχα και τα ηνία είναι δεµένα στην άκρη του άρµατος. 
Τον Μυρτίλο (Ν) απασχολούν οι φροντίδες που τον περιµένουν283.  

                                                 
278 Απολλών. Ρόδ., 'Argonautik¦, Α 754.  
279 Ο G. Treu αναφέρει ενδεικτικά τη λήκυθο που δηµοσιεύει ο Br. Sauer (1891), όπου ο Οινόµαος 
θυσιάζει µην έχοντας ακόµη πιάσει τα όπλα του ενώ ο Πέλοψ έχει ήδη ξεκινήσει, τον κρατήρα της 
Νεάπολης της S. Agata de’ Goti, όπου ο Πέλοψ και η Ιπποδάµεια έχουν ήδη ανέβει στο άρµα, ενώ το 
κριάρι οδηγείται για θυσία και ο Μυρτίλος οδηγεί το άρµα, κ.ά. Βλ. Treu (1897), 128.     
280 Σοφοκλ., 'Hlšktra, 502.  
281 Treu (1897), 126-130.      
282 Curtius (1897), 284. 
283 Pfuhl (1906), 162. 
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Ο H. Schrader (1921) υποστηρίζει ότι η θυσία έχει τελειώσει και ο βασιλιάς 
έχει ορκιστεί ότι η κόρη του θα είναι το βραβείο του νικητή στην επικείµενη 
αρµατοδροµία ανάµεσα στον ίδιο και τον πρίγκηπα.  
 

Ο Fr. Studniczka (1923) θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικά για την ερµηνεία της 
σκηνής τα χαρακτηριστικά των µορφών. Το άνω χείλος του Οινόµαου (µορφή J) που 
χωρίζει από το κάτω, καθώς και το κάτω χείλος, που χαµηλώνει, υποδηλώνουν ότι 
µιλάει. Παραπέµπει σε παραδείγµατα από την αγγειογραφία, προκειµένου να 
εξηγήσει τη φράση “os adaperire, dentis ostendere”, της οποίας την «ανακάλυψη» ο 
Πλίνιος αποδίδει στον Πολύγνωτο: στον κρατήρα των Νιοβιδών του Λούβρου, στον 
οποίο από τους ήρωες που έχουν µαζευτεί γύρω από τον Ηρακλή και την Αθηνά ο 
καθισµένος κάτω µιλά στο ξαπλωµένο και ο γενειοφόρος στον όρθιο άκρα αριστερά. 
Επίσης, στο δυτικό εναέτιο του εν λόγω ναού που ο Λαπίθης Q, τον οποίο δαγκώνει ο 
Κένταυρος Ρ, βογκά και οι Λαπιθίδες στις γωνίες θρηνούν˙ επίσης στις µετόπες της 
Κερυνίτιδος Ελάφου και της κόπρου του Αυγεία, όπου ο Ηρακλής εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του µε το ανοιχτό στόµα, αυτός που εικονίζεται κατά κανόνα έχοντάς το 
κλειστό. Με βάση αυτά ο µελετητής συµπεραίνει ότι το ανοιχτό στόµα του Οινόµαου 
µπορεί να σηµαίνει µόνο ότι µιλάει και µάλιστα ότι βγάζει ένα σοβαρό, επιτακτικό 
λόγο, όπως προδίδουν οι ρυτίδες στο µέτωπο και η περήφανη χειρονοµία του. Το ότι 
καθορίζει στον Πέλοπα που στέκει στα αριστερά του θεού (µορφή Η) τους όρους της 
αρµατοδροµίας έχει αντίστοιχο µε το µυθικό γεγονός νόηµα. Η βαρύτητα του λόγου 
κάνει το µνηστήρα να κατεβάσει το κεφάλι. Ο Studniczka δέχεται την άποψη του Ul. 
von Wilamowitz ότι πρέπει να ήταν µία ειλικρινής αρµατοδροµία και ο κύριος του 
πελόπιου δεν επιτρέπεται να κέρδισε µε αθέµιτα µέσα. Ακόµη κι αν η µορφή C 
ονοµαζόταν Μυρτίλος, οι καλλιτέχνες του εναετίου δε θα ήξεραν τίποτα για την 
προδοσία του. Επισηµαίνει ότι όλες οι µορφές χαρακτηρίζονται από ήθος που 
σχετίζεται µε το πνεύµα του Πολύγνωτου. Όπως ο µεγάλος ποιητής της τότε δωρικής 
αριστοκρατίας, έτσι και στο εναέτιο δεν εικονίζεται τίποτε που να υπαινίσσεται ή να 
δηλώνει την προδοσία (του Μυρτίλου) που σύµφωνα µε άλλους καθορίζει τη νίκη. Η 
τραγική µοίρα των Πελοπιδών διαφαίνεται από την έκφραση του µάντη Ν (Ίαµος), 
του µεγαλύτερου µάντη της Ολυµπίας284.   
 

Ο E. Buschor θεωρεί ότι εικονίζεται η θυσία που εκτελούνταν για το 
καλωσόρισµα του µνηστήρα και η σύναψη συµφωνίας. Τη θυσία εκτελεί ο Οινόµαος 
(µορφή J), για αυτό πρέπει να στραφεί στη µεριά του ∆ία (µορφή Η), ενώ η 
βασίλισσα (µορφή Κ) συµµετέχει σε αυτήν και δέχεται τη βοήθεια του παιδιού Β. Ο 
ηνίοχος του βασιλιά (µορφή C) δε µπορεί να απουσιάζει. Ο αρχαιολόγος δικαιολογεί 
το ότι ο Πέλοψ εικονίζεται µε πλήρη πολεµικό εξοπλισµό (δόρυ, κράνος, ασπίδα, 
θώρακα) µε το επιχείρηµα ότι τιµούνταν στην Ολυµπία ως πολεµικός ήρωας και 
διατείνεται ότι η συµφωνία για την αρµατοδροµία περιείχε για το µνηστήρα και την 
υποχρέωση να φορέσει όλο τον πολεµικό εξοπλισµό του. Χαρακτηρίζει τη στροφή 
του θεού στο βασιλιά δύσθυµη, κρίνει ότι υποδηλώνεται από τον κεραυνό που 
κρατάει η µορφή στο αριστερό χέρι, το ανήσυχο πιάσιµο του ιµατίου από το δεξί χέρι 
και κυρίως από τη συµπεριφορά των µάντεων L, Ν, των οποίων η προαίσθηση 
συγκεντρώνεται στο γεγονός στο κέντρο του αετώµατος. Βλέπει στη µορφή Η τον 
∆ία του Πινδάρου και του Αισχύλου, το θεό που ενσαρκώνει τη µοίρα, που ταυτίζεται 
µε τον κεραυνό που κατέστρεψε την οικία του Οινόµαου στην Ολυµπία και θεωρεί 

                                                 
284 Studniczka (1923), 30-36.  
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ότι οι κινήσεις των δύο ζευγαριών και το προαίσθηµα των µάντεων µεταφέρουν αυτή 
τη διάθεση και εντάσσονται σε αυτήν την ατµόσφαιρα καταστροφής285.   
 

Ο Fr. Weege βλέπει να εικονίζεται στο εναέτιο η θυσία στο βωµό του Άρειου 
∆ία πριν την καθοριστική αρµατοδροµία των δύο αντιπάλων. Στο αριστερό µισό του 
αετώµατος, στην «πλευρά της τύχης», όπως την ονοµάζει, οι µορφές µεταδίδουν το 
αίσθηµα της ηρεµίας, της σιγουριάς και της αισιοδοξίας. Τον Πέλοπα (µορφή J) 
διαπνέει βεβαιότητα για τη νίκη. Η στάση των µορφών πίσω από τα άλογα 
υποδηλώνει τη θετική έκβαση. Ο καθισµένος µάντης L παρατηρεί την πτήση των 
πουλιών που στέλνει ευνοϊκά σηµάδια για την επιχείρηση του Πέλοπα. Αντίθετα στο 
δεξιό µισό, στην «πλευρά της δυστυχίας», ο Οινόµαος (µορφή G) κατεβάζει το 
κεφάλι σα να προαισθάνεται το αποτέλεσµα της αρµατοδροµίας, ο ποταµός-θεός 
Κλάδεος (µορφή Ρ) παρατηρεί το ξέσπασµα της µοιραίας θύελλας, ενώ µε την 
παράσταση του αγοριού Ε γίνεται υπαινιγµός στην ατυχή έκβαση του αγώνα. 
∆υσάρεστες σκέψεις για την πτώση του βασιλιά κάνει και το γονατιστό κορίτσι Ο 
που κάθεται µε τα δύο χέρια σταυρωµένα σα να έχει βυθιστεί σε βαθιά µελαγχολία. 
Ακόµη και τα άλογα Μ, αν η στάση των κεφαλιών τους συγκριθεί µε εκείνη των 
αλόγων D, φαίνεται να καταλαβαίνουν το δυσάρεστο προαίσθηµα των ανθρώπων. Ο 
καλλιτέχνης έδειξε µε έναν πολύ εντυπωσιακό για το θεατή τρόπο ότι η βασιλεία του 
Οινόµαου έφτασε στο τέλος της και ο δέκατος τρίτος µνηστήρας της Ιπποδάµειας, ο 
Πέλοψ, είναι το ανερχόµενο αστέρι της Πίσας που θα ιδρύσει µε το γάµο του µε την 
κόρη του Οινόµαου ένα καινούριο και δυνατό πριγκιπικό γένος286.   
  

Ως προς την ερµηνεία της σύνθεσης ο H. Bulle υποστηρίζει ότι δεν 
απεικονίζονται στο εναέτιο όσα «βλέπουν» άλλοι µελετητές, γιατί δε συνέβαινε 
τίποτε. Θεωρεί ότι το καθετί αποτελεί έκφραση του ήθους του και ο ίδιος δεν 
αισθάνεται την «υπόκωφη» ή «τραγική» ηρεµία. Πιστεύει ότι «υπάρχει µόνο 
σοβαρότητα και µεγαλοπρέπεια (sic)287», µνηµειακή γαλήνη και ακινησία, στάση 
γεµάτη προαίσθηση απέναντι στη θεότητα, συναίσθηµα. ∆ιαπιστώνει βαθιά 
εσωτερική σχέση ανάµεσα στην ποίηση του Πινδάρου που αποτυπώνει την ευσέβεια 
της εποχής ως αιδηµοσύνη απέναντι στη θεότητα και ως προσωπική συνείδηση και 
στο εναέτιο. Στον Πίνδαρο δεν  περιγράφονται οι πράξεις των θεών και των ηρώων 
αλλά το ήθος τους. Οι εναέτιες µορφές από την άλλη δε συνδέονται µεταξύ τους µε 
τις χειρονοµίες ή τη φόρµα, αλλά µιλούν µόνο µε την παρουσία τους. Η γλώσσα του 
Πινδάρου και εκείνη των εναέτιων µορφών έχουν αντίστοιχες οµοιότητες: και οι δύο 
χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα και βάρος και γίνονται δύσκολα κατανοητές από 
τους µεταγενέστερους. Αν παρατηρήσουµε το εναέτιο, υπογραµµίζει ο Bulle, 
συνάγεται το θρησκευτικό περιεχόµενο των µορφών σύµφωνα µε τον Πίνδαρο, γιατί 
µόνο αυτός και η πίστη της εποχής του, όπως εµφανίζεται στους ύµνους του στους 
θεούς, µπορεί να είναι το µέτρο για την κατανόησή τους.    

Σχετικά µε το θέµα του εναετίου ο µελετητής γράφει: Ο Ζευς (µορφή Η), ο 
ανώτερος κύριος της Άλτης, που ο βωµός του είναι το πνευµατικό κέντρο της, στέκει 
στο µέσο του αετώµατος, ήρεµος και µεγαλοπρεπής, µε το κεφάλι γυρισµένο ελαφρά 
στο πλάι, στον επίγειο προστάτη του τόπου Πέλοπα (G) που απεικονίζεται εδώ ως 
ελληνικός ήρωας. Σε αυτόν ανήκει το αγόρι µε το κέντρον (Β) και ο ηνίοχος, ο 
Κίλλας (C) ή, επειδή ο ίδιος ο Πέλοψ οδηγούσε το άρµα, ο ιπποκόµος. Το ότι το 
αγόρι φαίνεται έτοιµο να κάνει άλµα και ο Κίλλας τακτοποιεί τα ηνία δηλώνει ότι ο 

                                                 
285 Buschor (1924), 23-25.  
286 Weege (1935a), 465-468. 
287 Bulle (1939), 209: „Es ist nur ein ernstes großes Sein“. 
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µνηστήρας ξεκινά νωρίτερα. Η Ιπποδάµεια (F) στέκει δίπλα του. Στην άλλη µεριά 
στέκει ο Οινόµαος (J) και δίπλα του η Στερόπη (Κ), στα πόδια της οποίας κάθεται µία 
υπηρέτρια (Ο). Η αντίθεση ανάµεσα στο περήφανο, γηραιό βασιλικό ζευγάρι και στο 
ήρεµο νεαρό ανήκει στο πνεύµα της ηθικής του Πινδάρου (αντιπαράθεση της ύβρεως 
και της αιδούς, της αναιδούς εµπιστοσύνης στη δύναµη του εαυτού και της ευσεβούς 
αιδηµοσύνης προς τους θεούς που κάνει τους ανθρώπους µετριόφρονες). Τα τέθριππα 
είναι ο µοναδικός άµεσος υπαινιγµός στο µύθο της αρµατοδροµίας, αλλά 
παρουσιάζονται στο εναέτιο ως εικόνες του αριστοκρατικού ολυµπιακού τρόπου 
αγώνα. Ο Bulle υποστηρίζει ότι ο Πέλοψ κερδίζει µε τα άλογα που του έδωσε ο 
Ποσειδών, σύµφωνα µε το αντίστοιχο χωρίο του Πινδάρου, ενώ σηµειώνει ότι πρέπει 
να είχε αποφευχθεί κάθε πιθανή σκέψη για την απεικόνιση µίας αισχρής νίκης, για 
αυτό και έµειναν τα άλογα του Οινόµαου (Μ) δίχως ηνίοχο. Έτσι το εναέτιο είναι σαν 
ύµνος του Πινδάρου λαξευµένος στην πέτρα. Είναι ο εσωτερικός ορισµός της πίστης 
στον ∆ία που κυριαρχούσε στην Άλτη και ο µύθος της αρµατοδροµίας δεν είναι 
τίποτε άλλο από χαλαρή εξωτερική ταινία που ενώνει τις µορφές στο κέντρο288.  
 

Για τον B. Ashmole η µορφή Η είναι ζώσα παρουσία, αόρατη στους 
συναγωνιζόµενους, αφού η λέξη ¥galma του Παυσανία δε σχετίζεται µε θυσία 
µπροστά από το βωµό του ∆ία. Στα δεξιά του θεού στέκει ο Πέλοψ (µορφή G), στην 
πλευρά του καλού οιωνού και στην άλλη πλευρά ο Οινόµαος (µορφή J), ο οποίος 
καταλαβαίνει πως οι οιωνοί είναι εναντίον του. Οι µορφές στην πλευρά του Πέλοπα 
αποτελούν µάλλον τη συνοδεία του και εκείνες στην άλλη πλευρά τον οίκο του 
Οινόµαου. Τα άρµατα, όπως οι οµάδες, ήταν τακτοποιηµένα διαφορετικά το ένα από 
το άλλο, από τη στιγµή που τα άλογα του Πέλοπα (D) έπαιρναν τη θέση τους για την 
εκκίνηση, ενώ εκείνα του Οινόµαου (Μ) ήταν ακόµη ακίνητα, επειδή σύµφωνα µε 
τους κανόνες της αρµατοδροµίας ξεκινούσαν µετά από αυτά του µνηστήρα. Ο τόπος 
που πραγµατοποιείται η σκηνή ορίζεται από τις γωνιακές µορφές Α και Ρ που 
ταυτίζονται µε τους ποταµούς-θεούς Αλφειό και Κλάδεο αντίστοιχα. Έχοντας δεχθεί 
µε κάποια επιφύλαξη την τοποθέτηση της µορφής Β µπροστά από τα άλογα Μ ο 
Ashmole σηµειώνει ότι αν γίνει δεκτή η τοποθέτηση, πρέπει να υποτεθεί ότι ο 
γλύπτης είχε στο µυαλό του την εκδοχή του µύθου, στην οποία δεν υπήρξε προδοσία 
και η νίκη του Πέλοπα επιτεύχθηκε µε τα άλογα που του έδωσε ο Ποσειδών και όχι 
εκείνη, σύµφωνα µε την οποία η αρµατοδροµία κερδήθηκε µε τη δωροδοκία του 
Μυρτίλου289.   
 

Ο N. Γιαλούρης σηµειώνει ότι οι οµάδες του Οινόµαου και του Πέλοπα 
χωρίζουν και ενώνονται ταυτόχρονα στην κεντρική µορφή του ∆ία (µορφή Η), ο 
οποίος πλαισιώνεται από τα δόρατα των αντιπάλων που τονίζουν την αόρατη 
παρουσία του στον αγώνα και ξεχωρίζουν την ανθρώπινη σφαίρα από εκείνη του 
θεού. Η Ιπποδάµεια (µορφή F), µε το ένα χέρι κεκαµµένο και το άλλο να έρχεται 
λοξά στο στήθος, στέκει δίπλα στον Πέλοπα (µορφή G) σε δραµατική ακινησία. Έχει 
στο µυαλό της το θανατηφόρο τέλος που θα έχει η αρµατοδροµία είτε για τον πατέρα 
είτε για το µνηστήρα της. ∆ίπλα στον Οινόµαο (µορφή J) στέκει η Στερόπη (µορφή 
Κ) που ανασηκώνει το επίβληµα µε το αριστερό χέρι, αποχαιρετά δηλαδή τον άνδρα 
της µε µία χαρακτηριστική χειρονοµία γνωστή από ανάλογες σκηνές. Η τοποθέτηση 
των ανδρών L, Ν ξεχωριστά στις δύο οµάδες έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί τονίζεται η 
αποµόνωση των µορφών που είναι ανάλογη µε εκείνη της τραγωδίας. Η έκφραση του 
µάντη Ν είναι σκοτεινή˙ δηλώνει ότι ο άνδρας έχει πέσει σε βαθιά περισυλλογή. 

                                                 
288 Bulle (1939), 209-215.  
289 Αshmole, Yalouris (1967), 13-17.  
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Παρόµοια πρέπει να ήταν εκείνη του µάντη L, να προανήγγειλε δηλαδή την ολέθρια 
µοίρα των δύο αντιπάλων - την άµεση του Οινόµαου και τη µελλοντική αλλά 
αµείλικτη της δυναστείας του Πέλοπα. Έτσι η στροφή του κεφαλιού του ∆ία 
υπαγορεύτηκε από την αισθητική ή άλλη άποψη που είχε ο καλλιτέχνης για τη δοµή 
και την ισορροπία της µορφής και δεν υποδεικνύει την έκβαση της αρµατοδροµίας, 
αφού καµία πλευρά δεν ευνοείται290. 
 

Ο Κ. Jeppesen υποστηρίζει ότι ο Ζευς (µορφή Η) είναι ψυχικά παρών στη 
σύνθεση και απολύτως ορατός, ώστε δε γίνεται αντιληπτός µόνο από τους µάντεις L, 
Ν˙ πρέπει να κατέχει ένα συγκεκριµένο καθήκον στην αρµατοδροµία. Επειδή θεωρεί 
ξεπερασµένη τη θεωρία ότι ο θεός ξεχώριζε ως αποδέκτης θυσίας, κρίνει ότι µένει 
µόνο µία πιθανότητα, δηλαδή να συµµετέχει ο θεός στο εναέτιο ως διαιτητής, ως 
αγωνοθέτης στην αρµατοδροµία. Με αυτό τον τρόπο θα χαρακτηριζόταν ιδρυτής των 
ολυµπιακών αγώνων και θα κρατούσε στο αριστερό χέρι το ραβδί του διαιτητή291 .  
 

Η E. Simon υποστηρίζει ότι το εναέτιο δεν παρουσιάζει στιγµιότυπο, αλλά 
περιγραφή ηρωικού χαρακτήρα στο πνεύµα του ηθογράφου Πολύγνωτου. ∆έχεται το 
επιχείρηµα του Fr. Winter ότι δεν εικονίζεται ο Μυρτίλος και ταυτόχρονα απουσιάζει 
το µοτίβο της δωροδοκίας του. Για αυτό το λόγο θεωρεί πιθανό να παριστάνεται ο 
µύθος µε βάση την εκδοχή του πρώτου ολυµπιόνικου του Πινδάρου, στον οποίο ο 
πρίγκηπας νικά µε τη βοήθεια του Ποσειδώνα. Η συµπεριφορά των δύο αντιπάλων 
απέναντι στον ∆ία δείχνει το χαρακτήρα τους: ο Οινόµαος βασίζεται περήφανα στη 
δική του δύναµη, ενώ ο Πέλοψ αισθάνεται το θεό κοντά του και κουνά το κεφάλι. Ο 
αντίθετος χαρακτήρας τους που αποκαλύπτεται µπροστά στο θεό είναι ταυτόχρονα η 
µοίρα τους. Όπως ο σοφόκλειος Αίας ο Οινόµαος προκάλεσε την κατάρρευσή του 
µπροστά στον ∆ία µε την υπερβολική αυτοπεποίθησή του. Ο θεός έχει αποφασίσει 
αυτή την κατάρρευση που δηλώνεται από τη χειρονοµία της Στερόπης (µορφή F) και 
του µάντη Ν και υποδηλώνεται από τη σχεδόν τραγική αποµόνωση του βασιλιά, αφού 
κανείς δεν τον υπηρετεί, ενώ στην απέναντι πλευρά ένας νέος κρατά για τον Πέλοπα 
τα χαλινάρια κι ένα γονατιστό αγόρι του παραδίδει πιθανότατα το κέντρον για την 
αρµατοδροµία. Αυτή η διαδροµή δε θα επισφραγίσει µόνο το τέλος µίας παλιάς 
κυριαρχικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα την αρχή µίας νέας οιωνοσκοπίας σύµφωνα 
µε τη θέληση του ∆ία. Στον ίδιο τόπο, στην Ολυµπία, όπου στο παρελθόν ο ίδιος ο 
Ζευς πάλεψε µε τον πατέρα του Κρόνο «perˆ tÁj ¢rcÁj292» ο Πέλοψ θα 
αντικαταστήσει ως βασιλιάς τον Οινόµαο293. Ο δανεισµός του σκήπτρου-δόρατος του 
∆ία (µορφή Η), συµβόλου της εξουσίας του, στον Πέλοπα (µορφή G)294 διασαφηνίζει 
το ρόλο του ∆ία. Ο θεός δε µπορεί να απεικονίζεται ως ο παραλήπτης της θυσίας που 
έγινε πριν την αρµατοδροµία ή ως ο προστάτης της συµφωνίας Οινόµαου-Πέλοπα, 
γιατί θα έπρεπε να αποδίδεται ένα τέτοιο συµβόλαιο ως πράξη θυσίας. Η ερευνήτρια 
δέχεται ως συνδεόµενη στενά µε τη βασιλική σχέση ∆ία-Πέλοπα την ερµηνεία του Κ. 
Jeppesen (1968) για το ρόλο του ∆ία στο εναέτιο ως διαιτητή, αγωνοθέτη σε 
αρµατοδροµίες, κάτι που τον χαρακτηρίζει ιδρυτή των ολυµπιακών αγώνων και 
υποστηρίζει ότι ο Ζευς εµφανίζεται εδώ ως βασιλιάς των θεών και ως εκείνος που 
δανείζει τη δίκαιη βασιλική κυριαρχία πάνω στη γη, την οποία παραδίδει στον 
Πέλοπα. Η εµφάνισή του, αφού στην Ολυµπία ήταν κυρίως µαντικός θεός, δείχνει το 
                                                 
290 Αshmole, Yalouris (1967), 176-177. 
291 Jeppesen (1968), 73. 
292 Παυσ., V, 7, 10. 
293 Simon (1968), 155. 
294 Βλ. την αποκατάσταση της µορφής Η από την Simon (1968) στην ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις».  
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πιο κοντινό και το πιο µακρινό µέλλον, το τραγικό τέλος του Οινόµαου και των 
βασιλέων που κατάγονται από τον Πέλοπα και την Ιπποδάµεια295.    
 

Κατά τον W. Fuchs δεν απεικονίζεται δράση, δεν περιγράφεται κάποια 
ιστορία, αλλά αποδίδεται ένα µεγάλο µυθικό γεγονός: η πτώση του παλιού και η 
άνοδος του νέου βασιλικού γένους. Ο Πέλοψ είναι σκεπτικός, αναλογίζεται το 
επικείµενο γεγονός. Ο Οινόµαος στέκει περήφανος. Γνωρίζει τη µοίρα του, αλλά δεν 
τον νοιάζει. Από το ανοικτό στόµα και τα δόντια που φαίνονται καταλαβαίνουµε ότι 
έχει µιλήσει. Πρόκειται να συµβεί το αναπόφευκτο. Ο Ζευς είναι η απόφαση. Στέκει 
στο µέσο αποµονωµένος, πιάνει µε το αριστερό χέρι τον κεραυνό και µε το δεξί το 
ιµάτιο. ∆εν πρόκειται για χειρονοµία δηλωτική θυµού ή εύνοιας, αλλά για το 
κλείσιµο του κύκλου του. ∆εν είναι ο µεγαλόψυχος πατέρας, αλλά ο απόµακρος θεός. 
Η στροφή του κεφαλιού του σηµαίνει απόφαση, όχι επιείκια και εύνοια. Οι όρθιες 
γυναικείες µορφές είναι η ηχώ της αγωνίας: η στάση της Στερόπης είναι περήφανη 
και δεσποτική ενώ της Ιπποδάµειας ταπεινή. Για αυτήν η νίκη του πρίγκιπα συνδέεται 
µε την καταστροφή του πατέρα της: είναι η τραγικότερη µορφή στην παράσταση, 
βιώνει τη σύγκρουση ανάµεσα στη συγγένεια εξ’ αίµατος και στον έρωτα. Γύρω από 
τις κεντρικές µορφές έχουν σταµατήσει τα τέθριππα µε τους υπηρέτες και τις 
υπηρέτριες που αγνοούν τι συµβαίνει. Μόνο οι µάντεις γνωρίζουν. Εκείνος του 
Πέλοπα στρέφει το βλέµµα του έξω από το αέτωµα, προς το µέλλον, ενώ εκείνος του 
Οινόµαου πιάνει τη γενειάδα του˙ η όψη του είναι τροµακτική γιατί γνωρίζει τι 
ακριβώς θα συµβεί296.  

 
Η M.-L. Säflund υποστηρίζει ότι το ανοικτό στόµα της µορφής J δηλώνει ότι 

µιλάει. Ισχυρίζεται ότι η στάση της απαιτεί την παρουσία ενός συντρόφου που ακούει 
ή µιλάει και είναι η αγαπηµένη όσων µορφών κρατούν σκήπτρα ή λόγχες δηλαδή των 
θεών ή των αρχόντων. Αναφέρει ως εικονογραφικό παράλληλο τον κρατήρα του 
Orvieto (εικ. 103) του Ζωγράφου των Νιοβιδών (460 π.Χ.), στον οποίο ο νεαρός 
πολεµιστής που έχει ζωγραφιστεί πάνω στην αριστερή λαβή έχει στάση ανάλογη µε 
εκείνη του Οινόµαου και όπως αυτός γυρίζει προς τα δεξιά του θεατή. Το στόµα του 
είναι λίγο ανοικτό όπως και του γενειοφόρου πολεµιστή που κοιτάζει προς τα πάνω 
από ένα χαµηλότερο σηµείο297. Ερµηνεύει τη στροφή του κεφαλιού της µεσαίας 
µορφής ως αντίδραση στο λόγο της J και όχι ως δηλωτική εύνοιας ή ως φέρουσα 
συναισθηµατική σηµασία298. Περαιτέρω υπογραµµίζει ότι οι στάσεις των µορφών G, 
F, N, L, Α, Ρ, Ε δηλώνουν, σύµφωνα µε παρόµοιες παραστάσεις από την 
αγγειογραφία της πρώιµης κλασικής εποχής ότι οι συγκεκριµένες µορφές ακούνε την 
J299. Η στάση της Ν βρίσκει το αντίστοιχό της στη στάση του Πρίαµου σε 
ερυθρόµορφο κρατήρα του Βατικανού300. Η L δεν κάνει χειρονοµία δηλωτική 
συναισθήµατος, αλλά το ότι γυρίζει το κεφάλι και τα ορθάνοικτα µάτια προδίδει το 
έντονο ενδιαφέρον της για ό,τι συµβαίνει στο κέντρο301. Η ίδια έκφραση 
χαρακτηρίζει τους Θράκες που ακούνε τον Ορφέα στον ερυθρόµορφο κρατήρα του 
Βερολίνου302. Η Säflund παρατηρεί ότι η παρουσία τιθασευµένων αλόγων που 
στέκουν ακίνητα υποδηλώνει το γενικό εικονογραφικό σκηνικό «επικείµενης 

                                                 
295 Simon (1968), 157. 
296 Fuchs (1969), 391.   
297 Säflund (1970), 99. 
298 Ό. π., 116-117. 
299 Ό. π., 98, 100-104. 
300 Βλ. καλύτερα Πατεράκη (2005), 161, εικ. 164. 
301 Säflund (1970), 103.   
302 Πατεράκη (2005), εικ.165. 
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                                                                 Εικ. 103 
 
αρµατοδροµίας» που εµπλέκει πρωταγωνιστές, ιπποκόµους, ηνιόχους και διάφορες 
κατηγορίες θεατών303. Θεωρεί ως κύριο θέµα της εναέτιας σύνθεσης την ανακοίνωση 
από τον ηλικιωµένο πρωταγωνιστή Οινόµαο (J) των όρων της αρµατοδροµίας, ενώ το 
χρονικό στάδιο που απεικονίζεται προηγείται της θυσίας του βασιλιά, κάτι που 
συνάγεται κι από το ότι ο Πέλοψ (µορφή G) δεν έχει ανέβει ακόµη στο άρµα του304. 
Μέσα στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την αρµατοδροµία εντάσσονται 
δευτερεύουσες πράξεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε πλευρά του αετώµατος, όπως 
οι «προετοιµασίες για το γαµήλιο ταξίδι» της Ιπποδάµειας µε τον Πέλοπα (µε τις 
µορφές Κ, Ο, την Ιπποδάµεια που τακτοποιεί το επίβληµά της και µία υπηρέτρια που 
δένει τα σανδάλια της) και οι «προετοιµασίες για την αρµατοδροµία» (µε τη µορφή 
C, τον Μυρτίλο να πιάνει έναν τροχό από το άρµα του Οινόµαου)305. Αυτές οι 
αλληλοσυνδεόµενες πράξεις δείχνουν την κατάληξη του δράµατος: το βίαιο θάνατο 
του απάνθρωπου βασιλιά και τη νίκη του νέου ήρωα και µελλοντικού εξουσιαστή. Η 
παρουσία του ∆ία δηλώνει ότι η πράξη που εικονίζεται συµβαίνει DiÕj boulÍsin, ο 
οποίος επιτρέπει την τιµωρία της ασεβούς έπαρσης του υπηρέτη του306. Η µελετήτρια 
αναγνωρίζει σχέση ανάµεσα στην εναέτια σύνθεση και τον Πολύγνωτο. 
Χαρακτηρίζει το γεγονός του εναετίου πολύ θεατρικό µε τον ένα πρωταγωνιστή να 
µιλά (J) και τον άλλο να ακούει µαζί µε τους άλλους ηθοποιούς και το χορό, καθώς 
και µε τις χειρονοµίες και στάσεις που δηλώνουν τους διαφορετικούς βαθµούς 
συναισθηµατικής και ψυχολογικής ανταπόκρισης, κάτι που υποδεικνύει για πηγή 
έµπνευσης τον Πολύγνωτο, τον «ηθογράφο» και πιο αγαλµατικό από τους 
ζωγράφους, ο οποίος χρησιµοποιούσε την έκφραση του προσώπου και τις στάσεις σα 
µέσο χαρακτηρισµού των µορφών του, ενώ συνάµα συνεισέφερε στην ανάπτυξη της 
γλυπτικής εικονίζοντας το στόµα ανοικτό, παριστάνοντας τα δόντια και 
παραλλάσσοντας την έκφραση της όψης από την αρχαϊκή της ακαµψία (Πλίνιος, 
Naturalis Historia, 35, 58). Η εναέτια σύνθεση συνδέεται µε τον Πολύγνωτο εξαιτίας 
του ανοιχτού στόµατος του Οινόµαου (J) και του ότι φαίνονται τα δόντια του και 
τοποθετείται χρονικά µόνο λίγα χρόνια µετά τις τοιχογραφίες του Πολύγνωτου στους 
∆ελφούς, δηλαδή την «'Il…ou Pšrsin» και τη «Nškuia»307. 
 

                                                 
303 Säflund (1970), 97.   
304 Ό. π., 113.   
305 Ό. π., 105-112.   
306 Ό. π., 124.   
307 Säflund (1970), 129-130. 
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Ο G. Becatti υποστηρίζει ότι η κίνηση του ∆ία (µορφή Η) που πιάνει µε το 
δεξί χέρι την άκρη του ιµατίου υποδηλώνει εσωτερική ένταση και συµµετοχή στη 
δραµατική εξέλιξη, που όµως δεν εκφράζεται µε τη ρίψη του κεραυνού, αλλά µε το 
γύρισµα του κεφαλιού και την εσωτερική δόνηση. Θεωρεί ότι ο Ζευς γυρίζει το 
κεφάλι προς το βασιλιά (µορφή J) για να τον ακούσει κατευθύνοντας έτσι τη 
συγκρατηµένη ορµή της θεϊκής του δικαιοσύνης. Πιστεύει ότι η παράσταση της 
µορφής του θεού δεν ακολουθεί συγκεκριµένη εικονογραφική παράδοση, κάτι που 
φανερώνει την απόλυτη πρωτοτυπία του καλλιτέχνη. Όπως γράφει η Säflund (1970) 
εικονίζεται η στιγµή κατά την οποία ο Οινόµαος ανακοινώνει τους όρους της 
αρµατοδροµίας, όπως δείχνουν τα ανοικτά χείλη του, και ετοιµάζεται για τη θυσία. 
Τα λόγια του, τα οποία ακούει ο θεός στρέφοντας το κεφάλι προς αυτόν και 
συγκρατώντας την οργή του, δεν έχουν καµία επίδραση στη Στερόπη (µορφή Κ) που 
κρατάει στο προτεταµένο δεξί χέρι τη φιάλη, σύµβολο της επικείµενης θυσίας. Ο 
Πέλοψ (µορφή G) ακούει και η Ιπποδάµεια (µορφή F) είναι ανήσυχη, ενώ απλώνει το 
πόδι για να της δεθεί το σανδάλι, κάτι που σηµαίνει ότι τα λόγια του βασιλιά έχουν 
απήχηση σε αυτήν308. Ο καλλιτέχνης σχεδίασε την εναέτια σύνθεση µε θέµα την 
επικείµενη µοίρα του βασιλιά και του πρίγκηπα και οι µάντεις Ίαµος και Κλυτίος 
(µορφές Ν, L) αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη του τοπικού µύθου, µε τον ένα να 
ακούει και τον άλλο να τρέµει από αγωνία309. 

 
Η Χρ. Καρδαρά θεωρεί την εναέτια σύνθεση διδακτική εφόσον είναι 

θρησκευτική. Το µυθικό επεισόδιο, η αρµατοδροµία, εικονίζεται για να προβληθεί 
κυρίως η τελική κάθαρση των πρωταγωνιστών από τη θεότητα, καθώς και η δι’ ελέου 
και φόβου της θεότητας τελική κάθαρση των απεικονιζόµενων µυθικών ηρώων. Η 
σκηνή αποσκοπεί κατά πρώτον στην προβολή του αριστοκρατικού ιδεώδους και 
γενικά της αριστοκρατικής παράδοσης και µε αυτά στην προβολή της Σπάρτης µέχρι 
και της Ήλιδας, κατά δεύτερον στην προβολή του προδωρικού παρελθόντος, κατά 
τρίτον σχετίζεται µε τους Ηλείους και τις σχέσεις τους µε τους Πισάτες και τους 
Τριφυλίους µετά τα Μηδικά. Ως προς τον πρώτο στόχο προβάλλεται κυρίως η 
ιδιότητα του ∆ία ως ρυθµιστή των ανθρώπινων σχέσεων. Συνεπώς η επέµβαση της 
θείας βούλησης προδιαγράφει το µέλλον των δύο ηρώων και πέρα από το ότι 
υποδηλώνεται ο θάνατος του βασιλιά, η νίκη του µνηστήρα και η ίδρυση και επιβολή 
της δυναστείας του, υποδηλώνεται επίσης το τραγικό µέλλον της µε την αινιγµατική 
ηλικιωµένη ανδρική µορφή Ν. Ως εκ τούτου το κύριο θέµα της σύνθεσης είναι η θεία 
∆ίκη, ως έκφραση δηλαδή της σταθερής κρίσης του ∆ία310. Εποµένως στο εναέτιο 
εµπεριέχεται η αγγελία του µηνύµατος για την Ευνοµία και για την τιµωρία κάθε 
ανοµήµατος από το θεό, µήνυµα που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους αθλητές της 
Άλτεως, γιατί αυτοί µε την άφιξή τους ορκίζονταν να κρατηθούν µακριά από κάθε 
κακούργηµα και έτσι επισηµαίνεται σε αυτούς ότι όφειλαν να επιδείξουν στα 
επιµέρους αθλήµατα υψηλό φρόνηµα, δηλαδή αρετή µε την παλιότερη σηµασία της. 
Η αντίληψη όµως του a„�n ¢risteÚein kaˆ Øpe…rocon œmmenai ¥llwn311 που 
αποτελούσε τον κύριο άξονα δράσης των ηρώων της επικής εποχής συνιστούσε το 
πιο ουσιώδες προτρεπτικό στοιχείο της αγωγής των παλιών αριστοκρατικών που 
διαδέχθηκαν τους επικούς ήρωες. Από την παράδοσή τους προερχόταν και η 

                                                 
308 Becatti (1971), 76.  
309 Ό. π., 77. 
310 Βλ. και Καρδαρά (1978), 110, όπου σηµειώνει ότι βλέπει στο εναέτιο το µεσήλικο ∆ία - οπότε 
ταυτίζεται η συµβολή του ως ρυθµιστή της λειτουργίας της έννοµης τάξης εν καιρώ ειρήνης και η ως 
αδέκαστου κριτή και πολιτικού ηγέτη υπόστασή του, δηλαδή η ιδιότητά του ως επόπτη της ευνοµίας. 
311 'Ili£da, Ζ, 208. 
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αντίληψη που απαντά στο Σόλωνα ότι η αρετή των αθλουµένων αποτελούσε το κύριο 
µέσο σωτηρίας της πόλης. Αυτή η αρχή συνιστά το πιο ουσιώδες προτρεπτικό 
στοιχείο των αθλητών της Άλτης. Η αγωγή των Σπαρτιατών βασιζόταν σε αυτήν την 
αντίληψη. Σκοπός της αγωγής τους ήταν η αέναη άσκηση του σώµατος και 
ταυτόχρονα του φρονήµατος, ενώ µε αυτήν επιδιωκόταν η προβολή της πόλης. Αυτή 
η επική αρετή προβάλλεται στην ποίηση του Τυρταίου και συνεχίζει να υφίσταται 
στη Σπάρτη και κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν κατασκευάστηκαν τα γλυπτά του ναού 
του ∆ία, ενώ ανανεώθηκε στα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. µε την επίσηµη υιοθέτηση της 
επικής παράδοσης ως καθαρά σπαρτιατικής κληρονοµιάς, εν µέρει από κοινού µαζί 
µε την Ήλιδα. Η ταύτιση αυτή απαντά σε όλες τις τάξεις των πολιτών και αποκτά την 
έννοια µιας δίκαιης µεταχείρισής τους που µε τη σειρά της αποκτά την έννοια της 
αποφυγής της ύβρεως και της επιδίωξης της σωφροσύνης. Ο µεγάλος αριθµός 
Λακεδαιµονίων νικητών σε αρµατοδροµίες από τα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. και 
έπειτα δείχνει την προσπάθεια της Σπάρτης να µιµηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
τους Αχαιούς ήρωες, των οποίων είχε κληρονοµήσει από την εποχή αυτή το επικό 
παρελθόν και ιδίως εκείνο των Πελοπιδών-Ατρειδών312. Σχετικά µε το δεύτερο στόχο 
της σκηνής οι Σπαρτιάτες είχαν βοηθήσει πολλές φορές τους Ηλείους, ιδίως στους 
αγώνες κατά των Πισατών, οπότε ήδη από τον 8ο αι. π.Χ. είχαν αναγνωριστεί από το 
Ιερό της Άλτης και το µαντείο ως προστάτιδα δύναµη. Αυτή «η προβολή του 
προδωρικού παρελθόντος» σχετίζεται µε τη σπαρτιατική πολιτική µε δεδοµένο ότι η 
Σπάρτη είχε στραφεί σε αυτό από τα µέσα του 6ου αι. π.Χ., ενώ κατά τους Μηδικούς 
πολέµους αυτό χρησιµοποιήθηκε, για να αναγνωριστεί εκείνη ως η κύρια ηγέτιδα 
δύναµη κατά των Περσών, έχοντας επισήµως αποβεί κληρονόµος της παράδοσης των 
Πελοπιδών-Ατρειδών, ηγετών κατά τα Τρωικά. Κατά συνέπεια το θέµα της εναέτιας 
σύνθεσης περιελάµβανε τον πρόλογο της δυναστείας του Πέλοπα, της οποίας 
επίσηµος κληρονόµος θεωρούνταν η Σπάρτη πριν και µετά τα Μηδικά και δεν ήταν 
άσχετο προς τη σπαρτιατική δύναµη που συνίστατο στην ένωση των Ελλήνων υπό τη 
σπαρτιατική ηγεσία σε µία ενιαία διασυµµαχική, αντίστοιχη σε εκείνη στα Τρωικά 
δύναµη. Η προβολή του Πέλοπα όχι ως τοπικού µονάρχη της Πισάτιδας, αλλά ως 
ηγετικής φυσιογνωµίας όλης της Πελοποννήσου δεν ήταν άσχετη και µε την 
πελοποννησιακή συµµαχία, την ηγεσία της οποίας είχε η Σπάρτη313. Ως προς τον 
τρίτο στόχο του εναετίου η σύνθεση σχετίζεται µε τον πόλεµο που διεξήγαγαν οι 
Ηλείοι στο όνοµα του ∆ία µία δεκαετία περίπου µετά τα Μηδικά για την καταστολή 
της επανάστασης των Τριφυλίων και των Πισατών, ενώ από τα λάφυρα 
κατασκευάστηκε µετά ο ναός του ∆ία στην Ολυµπία. Στην εναέτια σύνθεση 
προβάλλεται η τιµωρία του ηγεµόνα της Πίσας από τον ∆ία, κάτι που σχετίζεται µε 
τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά των επαναστατών Τριφυλίων και Πισατών µετά 
το νικηφόρο εναντίον τους πόλεµο. Μέσω αυτής της σκηνής θεοδικίας παρουσιάζεται 
ο θεός ως ο αέναος επόπτης των νόµων του και ως τιµωρός κάθε κακουργήµατος. 
Είναι σωστή η σχετική άποψη του A. W. Gomme ότι λόγω της παρουσίας του ∆ία το 
θέµα του εναετίου σχετίζεται µε τον πόλεµο της Σπάρτης και των συµµάχων της κατά 
το 458/7 π.Χ. προς τους Αθηναίους, µε τους οποίους συνέπρατταν τότε οι εχθροί της 
Σπάρτης Αργείοι και Θεσσαλοί καθώς και οι Μεγαρείς που είχαν αποστατήσει από τη 
συµµαχία των Πελοποννησίων. Το κύριο θέµα της σύνθεσης εντασσόταν µε αυτό τον 
τρόπο στο πρόγραµµα των Ηλείων που απέρρεε από το συνοικισµό τους που 
συντελέσθηκε γύρω στο 470 π.Χ. σε κοινό πολιτικό και αστικό κέντρο, την Ήλιδα. 
Στο πρόγραµµα αυτό περιλαµβανόταν και ο επίσηµος ενταφιασµός της ωµοπλάτης 

                                                 
312 Καρδαρά (1978), 41-48. 
313 Ό. π., 48-52.   
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του Πέλοπα στην Ήλιδα και των λειψάνων της Ιπποδάµειας στην Άλτη καθώς και η 
ίδρυση του Πελόπιου. Το θέµα της σύνθεσης εξυπηρετεί και τους σκοπούς της υπό τη 
Σπάρτη πελοποννησιακής συµµαχίας µετά το 470 π.Χ., επειδή η θεοδικία που 
απεικονίζεται ή η τιµωρία από τον ∆ία του µυθικού ηγεµόνα της Πίσας Οινόµαου 
χρησιµοποιούνταν κατ’επέκταση από κάθε τολµούντα να µεταβάλλει την 
καθεστηκυία τάξη της υπέρτατης θεότητας. Η θεοδικία στρεφόταν ειδικότερα κατά 
των πρόσφατα επαναστατηµένων Τριφυλίων (και Πισατών), αλλά και κατά των 
Αθηναίων, που είχαν ηττηθεί από τους Πελοποννησίους στη µάχη της Τανάγρας 
(458/7 π.Χ.) - και έτσι είχε διαλυθεί οριστικά ο πανελλήνιος αντι-περσικός 
συνασπισµός που είχε δηµιουργηθεί από το φθινόπωρο του 481 π.Χ. υπό την ηγεσία 
της Σπάρτης314.  

Με βάση τις ταυτίσεις των εναέτιων µορφών315 η σύνθεση του εναετίου 
διαρθρώνεται σε δύο ισόρροπα µισά: στο ένα, το νότιο εικονίζονται µορφές που 
συνδέονται µε το παρελθόν της Πισάτιδας (Οινόµαος, Στερόπη, Πίσος, Μυρτίλος, 
µάντης Οινόµαου, Κλάδεος) και στο άλλο, το βόρειο, µορφές που σχετίζονται µε τη 
γενικότερη ιστορία (Πέλοψ, Ιπποδάµεια, Ειλείθυια (-Τύχη), Αρκάς, µάντης Πέλοπα, 
Αλφειός). Έτσι προβάλλεται η θέση της Πελοποννήσου και τα πεπραγµένα της και 
µέσω αυτής η πόλη που προϊστατο της Άλτης αλλά και εκείνη η οποία ηγούνταν της 
µεγάλης συµµαχικής δύναµης των Πελοποννησίων316.  
 

Ο Η. Kyrieleis εστιάζει στον ιδιαίτερο ρόλο του Πέλοπα για το ιερό της 
Ολυµπίας. Σύµφωνα µε τον Πίνδαρο (δέκατος ολυµπιόνικος, 24) ο Ηρακλής ίδρυσε 
τους ολυµπιακούς αγώνες στον τύµβο του Πέλοπα, στο Πελόπιο. Ένας προϊστορικός 
τύµβος που χρονολογείται στο µέσο της 3ης χιλιετίας π.Χ. βρέθηκε κάτω από το 
Πελόπιο και ήταν ορατός στην πρώιµη εποχή του Χαλκού. Η λατρεία που ξεκίνησε 
εκεί στην ύστερη εποχή του Χαλκού δηλώνει ότι το παλιότερο µνηµείο στο ιερό της 
Ολυµπίας µπορεί να συνδεθεί µε τη λατρεία ή έστω µε την απονοµή σεβασµού στον 
Πέλοπα.  

Η εξέχουσα θέση του Πέλοπα στο ανατολικό αέτωµα του ναού του ∆ία όχι 
µόνο διευκρινίζει τη σχέση του µε τον ∆ία και την Ολυµπία, αλλά είναι επιπρόσθετα 
σηµαντική για την κατανόηση του µηνύµατος του ποµπού (Ηλείων)317. Αναγκαία για 
την κατανόηση του «τι» απεικονίστηκε στο εναέτιο είναι η διασαφήνιση του «πώς» 
απεικονίστηκε. Η πρωτοπορία του καλλιτέχνη έγκειται στην έµφαση που δίνεται στην 
«αποµόνωση» των µορφών, στο ήθος ή την έκφρασή τους. ∆εν παρουσιάζεται ο 
θρίαµβος του Πέλοπα απέναντι στον Οινόµαο, αλλά η προετοιµασία για την 
αρµατοδροµία318. Η απόδοση του βαθύτερου νοήµατος της παράστασης 
επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση της εκφραστικής γλώσσας ως το κλειδί για την 
προσωπικότητα κάθε ξεχωριστής µορφής. Οι στάσεις, οι χειρονοµίες και ο χειρισµός 
του ενδύµατος συνιστούν τα µέσα που χρησιµοποίησε ο καλλιτέχνης για να 
χαρακτηρίσει τους πρωταγωνιστές319. Παραδείγµατος χάριν στην περίπτωση των 
γωνιακών µορφών Α και Ρ, που ταυτίζονται µε τον Αλφειό και τον Κλάδεο 
αντίστοιχα, ο καλλιτέχνης χρησιµοποίησε παραλλαγές στη στάση, την κίνηση και την 
ενδυµασία, για να δηλώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο ποταµών. Οι 
κεντρικές µορφές έχουν χαρακτηριστεί µε παρόµοιο τρόπο. Πρέπει να ληφθούν 
                                                 
314 Καρδαρά (1978), 53-58.   
315 Για τις ταυτίσεις των µορφών από τη Χρ. Καρδαρά (1978) βλ. την προηγούµενη ενότητα, «Γ. 
ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις».  
316 Ό. π., 67-68.  
317 Kyrieleis (1997), 13. 
318 Ό. π., 14. 
319 Ό. π., 15. 
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υπόψη οι συγκεκριµένες χειρονοµίες, οι κινήσεις και ο χειρισµός του ενδύµατος, 
δηλαδή οι λεπτοµέρειες που καθορίζουν το συνολικό νόηµα, που συµβάλλουν στο να 
καθοριστεί ο ηθικός χαρακτηρισµός των συµµετεχόντων µορφών και να 
διευκρινιστούν οι αντίστοιχοι ρόλοι τους στη σύνθεση. Αυτή η αφηγηµατική τεχνική 
θυµίζει την αθηναϊκή τραγωδία. Η εκπεφρασµένη λέξη και η γλώσσα του σώµατος 
του ηθοποιού είναι τα βασικά εργαλεία προκειµένου να µεταφερθεί το νόηµα του 
µύθου. Αυτό που συνδέει τον ηθοποιό επί σκηνής δεν είναι η δράση αλλά µία 
πνευµατική «ιδέα», της οποίας οι γενικές γραµµές είναι γνωστές στο κοινό. Η 
«τραγωδία» συµβαίνει, επειδή οι πρωταγωνιστές είναι ανίκανοι να ξεφύγουν από την 
προκαθορισµένη µοίρα τους320. Έτσι ο µύθος στους κλασικούς χρόνους αποτελεί 
αντανάκλαση των ηθικών θεµάτων της ανθρώπινης ύπαρξης, «έχει κάτι να πει».  

Εάν θεωρηθεί ότι αυτές οι αρχές εφαρµόστηκαν στην παράσταση του 
ανατολικού εναετίου, πρέπει να υποτεθεί ότι ο θεατής (όπως στην περίπτωση του 
θεάτρου) γνώριζε ήδη το συγκεκριµένο «ρόλο» κάθε µορφής στο µύθο. Για να 
κατανοηθεί η σηµασία των µορφών που δεν έχουν προφανή ρόλο, ο θεατής πρέπει να 
είχε υπόψη του αντίστοιχα εικονογραφικά παράλληλα, όπως λ.χ. την παράσταση του 
ανατολικού εναετίου του ύστερου αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς, 
όπου το µετωπικά απεικονισµένο τέθριππο του θεού µε τα τέσσερα άλογα 
πλαισιώνεται πιθανότατα δεξιά και αριστερά από τρεις νέες και νέους αντίστοιχα. 
Έτσι ο µύθος ως απλή αφήγηση αντικαθίσταται από το εσωτερικό νόηµα των 
καθέκαστα µορφών, η κάθε µία από τις οποίες χαρακτηρίζεται είτε σύµφωνα µε το 
ρόλο της είτε εντός των µυθολογικών συµφραζόµενων321. Η παράσταση µεταφέρει 
ιδέες ή µηνύµατα και χρησιµεύει στο να καταδειχθεί το κοινωνικό κύρος του 
πάτρωνα. Την εποχή κατασκευής του αετώµατος της Ολυµπίας τα συντάγµατα και 
συµπλέγµατα ήταν πολύ δηµοφιλή, ειδικά ως αφιερώµατα (αναθήµατα) πόλεων στην 
Άλτη και είχαν πολιτικό περιεχόµενο. Ο Kyrieleis αναφέρεται ενδεικτικά σε τέσσερα:  

1. Στο παλιότερο σύνταγµα, ανάθηµα των Αχαιών και έργο του Αιγινήτη 
πλάστη Ονάτα, που παρουσίαζε ανδριάντες των ηρώων που προθυµοποιήθηκαν να 
µονοµαχήσουν µε τον Έκτορα, όταν εκείνος είχε προκαλέσει οποιονδήποτε Έλληνα 
να µονοµαχήσει µαζί του (Παυσ., V, 25, 8-10). Το ηµικυκλικό βάθρο, πάνω στο 
οποίο στέκονταν οι ανδριάντες των ηρώων, βρέθηκε δεκαπέντε περίπου µέτρα ΝΑ 
του ναού του ∆ία. 2. Στο σύνταγµα των Απολλωνιατών του Ιονίου, έργο του Λυκίου, 
γιου του Μύρωνα, που ήταν στηµένο κοντά στο λεγόµενο Ιπποδάµειο και απεικόνιζε 
τη Θέτιδα και την Ηµέρα να παρακαλούν τον ∆ία για τα παιδιά τους. Ο Αχιλλεύς και 
ο Μέµνων παριστάνονταν σε στάση αντιµαχόµενων και κατά τον ίδιο τρόπο 
εικονίζονταν και άλλα ζεύγη Ελλήνων και Τρώων, ο Οδυσσεύς κατά του Έλενου, ο 
Αλέξανδρος κατά του Μενέλαου, ο Αινείας κατά του ∆ιοµήδη και ο ∆ηίφοβος κατά 
του Τελαµώνιου Αίαντα (Παυσ., V, 22, 2). Και σε αυτό το σύνταγµα, όπως στο 
προαναφερθέν και στο ανατολικό εναέτιο, απεικονίστηκε η στιγµή πριν την 
πραγµατική απόφαση. 3. Στο αναθηµατικό σύνταγµα των Φλιασίων που παρουσίαζε 
τον ∆ία, τον Ασωπό και τις κόρες του Νεµέα, Αίγινα, ΄Αρπινα (µητέρα του 
Οινόµαου), Κέρκυρα και Θήβη (Παυσ., V, 22, 6)322. 4. Στο ανάθηµα των 
Χερσονήσιων της Κνίδου από λάφυρα πολέµου που σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
Παυσανία (V, 24, 7) εικόνιζε τον ∆ία στο κέντρο, πλαισιωµένο από τον Πέλοπα και 
τον Αλφειό.  

Ο ερευνητής καταλήγει ότι το κύρος του πάτρονα στο ιερό της Ολυµπίας 
υποστηριζόταν από τα αναθήµατα. Οι µορφές του κεντρικού συµπλέγµατος του εν 
                                                 
320 Kyrieleis (1997), 16. 
321 Ό. π., 17. 
322 Ό. π., 18. 
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λόγω εναετίου χαρακτηρίζονται επίσης µε βάση το νόηµά τους323. Το κράνος και το 
χέρι που πιάνει το δόρυ είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δύο ανδρικές κεντρικές 
µορφές ως πολεµιστές και κυβερνήτες. Το σηκωµένο χέρι µε το δόρυ παραπέµπει σε 
παραστάσεις θεών, βασιλιάδων ή των ∆ιοσκούρων. Υπάρχουν διαφορές στην 
ενδυµασία και στη στάση των δύο µορφών. Εικονογραφικά µέσα έχουν 
χρησιµοποιηθεί για να διακριθούν οι ρόλοι, ενώ ταυτόχρονα υποσηµαίνουν το 
αποτέλεσµα της αρµατοδροµίας. Το µοτίβο «του χεριού πάνω στο γοφό» συχνά 
µεταφέρει την εντύπωση µίας χαλαρής, παθητικής ή επιφυλακτικής στάσης. Στην 
περίπτωση της µορφής J (Οινόµαος) αυτή την εντύπωση κάνει εντονότερη το ιµάτιο 
που πέφτει και στους δύο ώµους. Το ότι έχει το χέρι «σφιχτά» πάνω στο γοφό είναι 
ασυνήθιστο για πολεµιστή αλλά, συνδέεται συχνότερα µε τους ακόλουθους στα 
συµπόσια, όπως αποδεικνύει η αγγειογραφία. Αυτά τα χαρακτηριστικά υποβάλλουν 
την ιδέα ότι ο Οινόµαος είναι τελείως απροετοίµαστος για την επικείµενη πρόκληση. 
Αντί να δίνει την εντύπωση ότι είναι ψυχολογικά προετοιµασµένος για την 
αρµατοδροµία, παρουσιάζεται σα µία παθητική φιγούρα που περιµένει. Ο Πέλοψ 
(µορφή G), από την άλλη, είναι απόλυτα προετοιµασµένος για την αρµατοδροµία. 
Αποπνέει ενεργητικότητα και αυτοκυριαρχία, τα δύο χαρακτηριστικά του ιδεώδους 
άνδρα στην κλασική τέχνη και σκέψη. Επίσης ξεχωρίζει επειδή είναι η µόνη τελείως 
γυµνή µορφή324. Ένα τέλειο, αθλητικό ανδρικό σώµα συµβόλιζε εκείνη την εποχή τη 
λαµπρή επίδοση. Η γυµνότητα της µορφής του Πέλοπα θα την έκανε να ξεχωρίζει 
από κάτω,  για το θεατή.  

Η σχέση του ∆ία µε τον Πέλοπα παρουσιάζεται ως θετική µέσω των 
εικονογραφικών στοιχείων. Το κεφάλι του θεού ήταν στραµµένο προς το µέρος του 
Πέλοπα και πρέπει να ήταν λίγο γερµένο, αφού διαφορετικά θα κοιτούσε προς το 
επικλινές γείσο. Ο αρχαίος θεατής θα ερµήνευε αυτήν την κλίση του κεφαλιού ως το 
«καταφατικό κούνηµα του κεφαλιού», όπως αναφέρεται στην 'Ili£da (Ι, 524-530), 
τον τρόπο του θεού να δηλώνει τη συµπάθειά του. Συµπληρωµατικά στοιχεία 
µπορούν να στηρίξουν την άποψη ότι ο Ζευς έχει τοποθετηθεί προς το µέρος του 
Πέλοπα και µακριά από τον Οινόµαο. Στο αριστερό του χέρι, που είναι πιο κοντά στο 
Οινόµαο, ο Ζευς κρατούσε τον κεραυνό ως το σύµβολο της θεϊκής οργής. Ενώ στην 
ίδια πλευρά το ιµάτιο του ∆ία φτάνει πάνω από τον αγκώνα του, πέφτει πολύ 
χαµηλότερα στη δεξιά του πλευρά, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον Πέλοπα. 
Απέναντι στον Οινόµαο ο Ζευς παρουσιάζεται αποµονωµένος και απαθής, ενώ 
απέναντι στον Πέλοπα ανοιχτός και δεκτικός.  

Εάν το παρατηρήσουµε από πιο κοντά, βλέπουµε ότι ο Ζευς κρατάει την 
παρυφή του ιµατίου που γυρίζει προς τα κάτω. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
µεγαλύτερο τµήµα του σώµατός του είναι ορατό, η χειρονοµία του θα µπορούσε να 
σηµαίνει µία πράξη σχετική µε τη διάταξη του ενδύµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
πιθανότατα η πρόθεση είναι να προταθεί µία πράξη αποκάλυψης ή, µε άλλα λόγια, 
µια επιφάνεια. Το ότι η επιφάνεια του θεού θα µπορούσε να παριστάνεται από το 
µοτίβο της αποκάλυψης του γυµνού σώµατος υποδεικνύεται από την παράσταση του 
Απόλλωνα που ανοίγει το µανδύα του για να αποκαλύψει το γυµνό σώµα σε αγγείο 
λευκού βάθους στη Βοστώνη. Στην ελληνική σκέψη, η επιφάνεια θεού δήλωνε τη 
θεϊκή υποστήριξη στους ήρωες και τους θνητούς. Εάν ισχύει στην περίπτωση του ∆ία 
του εναετίου, θα προσέδιδε ακόµη µεγαλύτερο βάρος στην ιδιαίτερη σχέση του µε 
τον Πέλοπα. Μία τέτοια παράσταση θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντική µε βάση τα 

                                                 
323 Kyrieleis (1997), 19. 
324 Ό. π., 20.  
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συµφραζόµενα: στην 'Ili£da (Β, 99) ο Ζευς έδωσε εντολή στον Ερµή να δώσει το 
σκήπτρο στον Πέλοπα, ο οποίος το πέρασε στους Ατρείδες325.  

Ως προς τη συνολική ερµηνεία ο Πέλοψ είναι, µετά τον ∆ία, η πιο σηµαντική 
µορφή στο αέτωµα. Η επιθυµία να τονιστεί η θετική πλευρά της σχέσης τους δηλώνει 
ότι το νόηµα της εναέτιας σύνθεσης ξεπερνά τον πραγµατικό µύθο. Η οµοιότητα της 
διάταξης των µορφών του κεντρικού συµπλέγµατος µε εκείνες των αναθηµατικών 
έργων πρέπει να συνδεθεί µε το είδος του µηνύµατος που µεταδίδεται. Η ¢riste…a 
του Πέλοπα και γενικά η παρουσία του στο εναέτιο πρέπει να ειδωθεί πέρα από µία 
καθαρά αφηγηµατική απόδοση του µύθου ή µια γενικά ηθική σύγκριση. Θα πρέπει να 
είναι µε κάποιον τρόπο πολιτικά σχετική. Σύµφωνα µε τον Παυσανία (5, 10, 2), το 
µνηµείο κτίστηκε από την πόλη της Ήλιδας, στην οποία πήγαν να κατοικήσουν οι 
περισσότεροι κάτοικοι των κωµών της περιοχής το 471/470 π.Χ. (ο περίφηµος 
«συνοικισµός»). Η Ήλιδα κατείχε σηµαντικό κύρος ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις 
λόγω της κατοχής της Ολυµπίας και της διεύθυνσης και διοργάνωσης των 
ολυµπιακών αγώνων. Ο πολιτικός ρόλος της Ολυµπίας στα χρόνια µετά τους 
Περσικούς πολέµους ήταν ήδη έκδηλος το 476 π.Χ. όταν έγιναν οι πρώτοι 
ολυµπιακοί αγώνες µετά τη νίκη στη Σαλαµίνα. Ο ναός του ∆ία αποτελεί αναµφίβολα 
έκφραση της αυξανόµενης πολιτικής σηµασίας των Ηλείων. Η σκηνή του κύριου 
αετώµατος πρέπει να ειδωθεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο.   

Η αναδιοργάνωση των ελληνικών πόλεων τον 5ο αι. π.Χ. οδήγησε σε αύξηση 
των αναπολήσεων των τοπικών µύθων και µυθικών παραδόσεων. Κάτι τέτοιο δείχνει 
και η µαρτυρία του Παυσανία για τα οστά του Πέλοπα (Παυσ., VI, 22, 1)326 και τη 
φηµισµένη ωµοπλάτη του (Παυσ., V, 13, 4-6). Ο Πέλοψ ως γενάρχης των Ατρειδών, 
ήταν γενεαλογικά προπάτορας, γενάρχης των Πελοποννησίων. Παράδειγµα για αυτό 
αποτελεί το σχετικό επίγραµµα («tù Diˆ t¢caioˆ t¢g£lmata taàt' ¢nšqhkan, 
œggonoi ¢ntiqšou Tantal…da Pšlopoj») που ήταν γραµµένο πάνω στο βάθρο του 
αναθήµατος των Αχαιών (παράδειγµα 1). Ωστόσο, η Ολυµπία ήταν το κέντρο της 
λατρείας του Πέλοπα και το πελόπιο βρισκόταν κοντά στο Βωµό του ∆ία (Παυσ., V, 
13, 8). Φαίνεται ότι ο σεβασµός απέναντι στον Πέλοπα στην Ολυµπία αυξήθηκε κατά 
τον πρώιµο 5ο αι. π.Χ. Αυτό αποδεικνύεται από τα αναθήµατα και τις αναφορές του 
Πινδάρου, ο οποίος περιγράφει την Ολυµπία ως κάποια που «ιδρύθηκε από τον 
Πέλοπα327» και ο οποίος ονοµάζει το στάδιο το «πέρασµα του αγώνα δρόµου του 
Πέλοπα328» και το λόφο του Κρονίου «λόφο του Πέλοπα329». Επιπρόσθετα εκείνη την 
εποχή το Πελόπιο είχε κατασκευαστεί αρχιτεκτονικά.  

Με βάση τα παραπάνω ο Kyrieleis συνάγει ότι οι Ηλείοι προέβαλαν 
συνειδητά την ιδιαίτερη θέση του Πέλοπα στην Ολυµπία ως µέσο για την 
πραγµατοποίηση των δικών τους πολιτικών στόχων. Εάν ο ναός του ∆ία ήταν µία 
εξαιρετική δήλωση της οικονοµικής δύναµης και των πολιτικών στόχων του νέου 
κράτους, η παράσταση του Πέλοπα στο ανατολικό αέτωµα µπορεί να θεωρηθεί ως 
έκφραση της επιθυµίας να µετατραπεί ο ήρωας σε µορφή, µε την οποία µπορούσαν 
να ταυτίζονται οι Ηλείοι µε σχεδόν τον ίδιο τρόπο όπως οι Αθηναίοι µε τον Θησέα. 
Αυτή η υπόθεση είναι η πιθανότερη αν εστιάσουµε στη στενή σχέση ανάµεσα στις 
εναέτιες µορφές του ∆ία και του Πέλοπα. Αν κριθεί σηµαντικός ο ρόλος του Πέλοπα 

                                                 
325 Kyrieleis (1997), 22.  
326 Ό. π., 23.  
327 Πίνδ., πρώτος ολυµπιόνικος, 24: «…l£mpei dš oƒ klšoj ™n eÙ£nori Ludoà Pšlopoj 
¢poik…v…»  
328 Πίνδ., πρώτος ολυµπιόνικος, 93-96: «….tÕ d� klšoj thlÒqen dšdorke t©n 'Olumpi£dwn ™n 
drÒmoij Pšlopoj, †na tacut¦j podîn ™r…zetai ¢kma… t' „scÚoj qrasÚponoi…»  
329 Πίνδ., απόσπ. 52: «[   ]Kr�on…ou Pšlopoj.»  
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για όλη την Πελοπόννησο, δε θα ήταν δύσκολο για το σύγχρονο θεατή να 
αναγνωρίσει ότι µε την παράσταση αυτή η Ήλιδα διεκδικούσε το δικαίωµά της να 
κατέχει την περιοχή που εκτεινόταν πέρα από το ιερό της Ολυµπίας, κάτι που 
δικαιολογεί και η επιθετική, επεκτατική πολιτική της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως 
µεταφέρει ο Ηρόδοτος, ο Ξέρξης αναφέρεται στους Έλληνες ως «οι άνθρωποι οι 
οποίοι ακόµη και τον Πέλοπα τον Φρυγίο, τον δούλο τον υπόταξαν ώστε αυτήν την 
ηµέρα αυτοί και η χώρα τους ονοµάζονται µε το όνοµα του κατακτητή τους330». 
Ονοµάζει τους Αθηναίους και Πελοποννησίους ως «αυτούς τους ανθρώπους και τους 
γείτονές τους, οι οποίοι στη χώρα του Πέλοπα του Φρυγίου331». Ο Ξέρξης θεώρησε 
την Πελοπόννησο ως τη χώρα που κατακτήθηκε από τον Πέλοπα, ο οποίος επιπλέον 
καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Αυτό για τον Πέρση βασιλιά δικαιολογούσε τις 
πολιτικές αξιώσεις του. Όλα αυτά δηλώνουν πόσο κοινό ήταν τον 5ο αι. π.Χ. το να 
χρησιµοποιούνται µυθικές µορφές για να δικαιολογηθούν αξιώσεις για δύναµη και 
εξουσία332.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
330 Ηρόδοτ., 7, 11, 18-23: «KalÕn ðn propeponqÒtaj ¹mšaj timwršein ½dh g…netai, †na kaˆ tÕ 
deinÕn tÕ pe…somai toàto m£qw ™l£saj ™p' ¥ndraj toÚtouj, toÚj ge kaˆ Pšloy Ð FrÚx, ™ën 
patšrwn tîn ™mîn doàloj, katestršyato oÛtw æj kaˆ ™j tÒde aÙto… te énqrwpoi kaˆ ¹ gÁ 
aÙtîn ™pènumoi toà katastreyamšnou kalšontai.»  
331 Ηρόδοτ., 7, 8, 36-37: «…e„ toÚtouj te kaˆ toÝj toÚtoisi plhsiocèrouj katastreyÒmeqa, o‰ 
Pšlopoj toà FrugÕj nšmontai cèrhn…» 
332 Kyrieleis (1997), 24.  
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ii. Παρατηρήσεις - Ερµηνευτική προσέγγιση 
 
 

Το θέµα της εναέτιας σύνθεσης εξαρτάται από την ταύτιση της µορφής Ο, την 
πιο κρίσιµη ταύτιση. Στις διατάξεις που έχουν προταθεί η µορφή καταλαµβάνει είτε 
τη δεύτερη είτε την εντέκατη είτε την δέκατη τέταρτη θέση. Αν δεχτούµε ότι η µορφή 
Α ταυτίζεται µε τον Αλφειό, τότε η µορφή Ο, στη διάταξη όπου καταλαµβάνει τη 
δεύτερη θέση333 στην «πλευρά του Πέλοπα», είναι, σύµφωνα µε την περιγραφή του 
Παυσανία, ιπποκόµος -του Πέλοπα. Εκεί όπου της δίνεται η εντέκατη θέση334 στην 
«πλευρά του Οινόµαου» ταυτίζεται µε τον Μυρτίλο, ενώ στις αναπαραστάσεις όπου 
τοποθετείται δέκατη τέταρτη (από αριστερά προς τα δεξιά) πριν την τελευταία µορφή 
Ρ335 θεωρείται -λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα λεγόµενα του Παυσανία- άνδρας που 
qerapeÚei toÝj †ppouj toà O„nom£ou. Εποµένως ή ταυτίζεται µε ιπποκόµο, του 
Πέλοπα ή του Οινόµαου, ή µε τον Μυρτίλο. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν 
αναγνωρίζεται ως γυναικεία µορφή, όπως δηλαδή είναι. Οι µελετητές, όπως είδαµε 
παραπάνω, µιλούν για λάθος του Παυσανία ή του «εξηγητή», του οδηγού του και 
υποστηρίζουν ότι ο περιηγητής µπέρδεψε τον πέπλο της µορφής µε το 
χαρακτηριστικό ένδυµα του ηνιόχου. Αυτή φαίνεται να είναι η πιθανότερη εξήγηση, 
αν θυµηθούµε και τον ηνίοχο των ∆ελφών.   

Ωστόσο, αν η µορφή Ο, «µορφή-κλειδί» για την εκδοχή του µύθου που 
εικονίζεται στην εναέτια σύνθεση, δεν παριστάνει τον ένα ηνίοχο -του Πέλοπα ή του 
Οινόµαου- ή έναν ιπποκόµο, αλλά µία υπηρέτρια, όπως έχει υποστηριχθεί, τότε είναι 
αρκετά πιθανό να µην έχουµε µπροστά µας την εκδοχή του µύθου (το µυθολογικό 
σχήµα) που παρουσιάζει ο Φερεκύδης, ο Απολλώνιος Ρόδιος, ο Απολλόδωρος, ο 
Σέρβιος και απαιτεί την προδοσία του Μυρτίλου, αλλά το µυθολογικό σχήµα που 
παρουσιάζει ο Πίνδαρος, δηλαδή τη νίκη του Πέλοπα στην αρµατοδροµία χάρη στο 
χρυσό άρµα και στα φτερωτά άλογα του Ποσειδώνα. Σε αθηναϊκή µελανόµορφη 
λήκυθο του 500 π.Χ. εικονίζεται ο Πέλοψ έτοιµος να ανεβεί στο άρµα που του χάρισε  

 

 
Εικ. 104 

                                                 
333 ∆ηλαδή σε αυτήν που προτείνουν οι G. Hirschfeld (1877) (A O C D L K G H J F N M B E P), V. 
Laloux, P. Monceaux (1889) (A O L D B K J H G F C M N E P), E. Curtius (1891) και (1897) (A O L 
D B K G H J F C M N E P), κ.ά.  
334 ∆ηλαδή στη διάταξη των M.-L. Säflund (1970), Χρ. Καρδαρά (1978) (Α L C D Β F J Η G Κ Ο Μ Ν 
Ε Ρ), E. Pfuhl (1906), H. Bulle (1939) (Α L C D Β F G H J K Ο Μ Ν Ε Ρ), J. Six (1889), Fr. Weege 
(1935) (Α L C D Β J F Η K G Ο Μ Ν Ε Ρ), R. Kekulé (1884), E. Simon (1968) (Α L C D Β Κ G Η J F 
Ο Μ Ν Ε Ρ), Fr. Studniczka (1923), E. Buschor (1924),  N. Γιαλούρης (1967) (Α L C D Β K J Η G F Ο 
Μ Ν Ε Ρ), A. Furtwängler (1891) (A B C D E F G H J Κ O M N L P), κ.ά.    
335 Π.χ. στις προτάσεις διάταξης των Treu (1882) (A B C D E K G H J F L M N O P), Treu (1889), 
Treu (1897) (A B C D E F G H J Κ L M N O P), Ashmole (1967) (A L C D E K G H J F B M N O P).   
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ο θεός και να οδηγήσει τα φτερωτά άλογα, ενώ ο Οινόµαος θυσιάζει ακόµη στο βωµό 
(εικ. 104). Τα φτερωτά άλογα του θεού και ο πρίγκηπας πάνω στο άρµα 
παριστάνονται σε αθηναϊκή ερυθρόµορφη υδρία που χρονολογείται γύρω στο 440 
π.Χ. (εικ. 105). Από το δεύτερο εικονογραφικό παράδειγµα συνάγεται ότι η εκδοχή 
του µύθου που προβάλλει ο Πίνδαρος είχε δεκαπέντε-είκοσι χρόνια µετά την 
κατασκευή του εναετίου της Ολυµπίας απήχηση στην εικονιστική τέχνη.  
 

 
Εικ. 105 

 
Το ενδεχόµενο να εικονίζεται κάποιος άλλος µύθος, αν ειδωθεί το εναέτιο σα 

σύνολο µορφών, αποκλείεται336. Από το µύθο Οινόµαου-Πέλοπα εικονίζονται γενικά 
διάφορα «επεισόδια», δηλαδή εκείνο όπου ο Οινόµαος υποδέχεται τον πρίγκηπα, οι 
προετοιµασίες της αρµατοδροµίας και τέλος η ίδια η αρµατοδροµία και ο θάνατος 
του βασιλιά. Στην προαναφερθείσα αθηναϊκή λήκυθο (εικ. 104) ο γενειοφόρος 
Οινόµαος κάνει σπονδή σε εστία και πίσω του ο Πέλοψ ξεκινά µε το τέθριππο µε τα 
φτερωτά άλογα. Στον κρατήρα της Santa Agata dei Goti που έπεται χρονικά (380-370 
π.Χ.) και στον οποίο αναφέρεται ο G. Treu (1897) εικονίζεται ο Οινόµαος που 
πραγµατοποιεί θυσία σε βωµό µπροστά από το άγαλµα της Αρτέµιδος, ο Πέλοψ και η 
Ιπποδάµεια που φεύγουν µε άρµα, ο Ποσειδών και η Αθηνά, ο Ζευς και ο Γανυµήδης, 
ο Άρης, η Αφροδίτη και δύο υπηρέτες, ο ένας να οδηγεί κριάρι σε θυσία και ο άλλος 
να κρατάει καλάθι (εικ. 106). Μετά τον κρατήρα της Santa Agata ερυθρόµορφα 
ιταλιωτικά αγγεία εµµένουν στη θυσία του Οινόµαου µε τον Μυρτίλο να φέρνει, 
όποτε απεικονίζεται, κριάρι για θυσία (εικ. 107). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
εικονογραφία του 4ου αι. π.Χ. και µετά δε συναντάται η παράσταση των φτερωτών 
αλόγων του Πέλοπα, άρα το µυθολογικό σχήµα που προκύπτει από τον ολυµπιόνικο 
του Πινδάρου έχει πια ξεπεραστεί και ο µύθος προσλαµβάνει άλλο περιεχόµενο. Η 
συνοµωσία του Μυρτίλου εντάσσεται στην εικονογραφία του σχετικού µύθου και 
αποτελεί ξεχωριστό επεισόδιο από το 350 π.Χ. και έπειτα, οπότε κοσµεί αγγεία της 

                                                 
336 Το πιθανότερο θα ήταν να εικονίζεται µύθος σχετικός µε τους ∆ιόσκουρους. Όµως αυτοί 
παριστάνονται συνήθως µε ένα άλογο ο καθένας και όχι µε τέθριππα και ο ένας απέναντι από τον 
άλλο. Υπάρχουν µερικές παραστάσεις τους (από το τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. ως το 350 
περίπου π.Χ.) µαζί µε τις Λευκιππίδες, έχοντας ο καθένας µία πάνω στο άρµα του. Ωστόσο σε καµία δε 
στέκει ο ένας π.χ. δίπλα στη Φοίβη, ο άλλος δίπλα στην Ιλάειρα και τα τέθριππα τους πιο πέρα όπως 
στο εναέτιο. Επιπλέον οι εναέτιες µορφές G, J δεν είναι «δίδυµες», δηλαδή όµοιες, αφού η µία είναι 
πιο ντυµένη και παρουσιάζει έναν άνδρα σε µεγαλύτερη ηλικία από ό,τι η άλλη. Βλ. σχετικά Kerenyi 
(1979), 89-94, 308, Farnell (1921), 175-228 (Dioskouroi), 229-233 (Leukippides). Επίσης Hermary 
(1986), ιδίως τις εικ. 194, 197, 203. Για το ότι τα αναθηµατικά ανάγλυφα του 5ου αιώνα π.Χ. δεν 
προσφέρουν πληροφορίες βλ. Hausmann (1960) και Neumann (1979). 
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Ιταλίας µε κύριο χαρακτηριστικό ότι ο ηνίοχος που φοράει χλαµύδα ή χιτώνα, πέτασο 
και ενδροµίδες, κρατά στο ένα ή - σε ορισµένα αγγεία - και στα δύο χέρια τον τροχό   
 

 
Εικ. 106 

 

 
Εικ. 107 

 
του άρµατος του αφέντη του υποδηλώνοντας έτσι τη συνοµωσία (εικ. 108)337.  

Μέσα στο διάστηµα των έξι 
αιώνων που χωρίζουν το εναέτιο από 
τον Παυσανία η εικονογραφία του 
µύθου εµπλουτίστηκε. Φαίνεται 
λοιπόν πιθανό οι άνθρωποι του 5ου 
αιώνα π.Χ. να πίστευαν ότι 
εικονίζεται η αρµατοδροµία 
Οινόµαου-Πέλοπα µε βάση την 
εκδοχή του Πινδάρου, ενώ εκείνοι 
του 2ου αιώνα µ.Χ., ανάµεσα στους 
οποίους και ο περιηγητής, λόγω της 
γνώσης άλλων έργων -
εικονογραφικών παραλλήλων- της 
εποχής τους να έβλεπαν στη µορφή                                     Εικ. 108 
που κρατούσε τον τροχό του άρµατος ή φορούσε το ένδυµα του ηνιόχου τον Μυρτίλο 
«χρωµατίζοντας» κατά αυτόν τον τρόπο το εναέτιο µε τη δηµοφιλή προδοσία. 
∆υστυχώς καµία ένδειξη δε µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συµπεράσµατα. Είναι 
                                                 
337 Βλ. Díez Platas (1992), Τριάντη (1994a), Τριάντη (1994b).    
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πιθανό να υπήρχαν από τον 5ο αι. π.Χ. επιγραφές, ζωγραφιστές, µε τα ονόµατα των 
µορφών, στο οριζόντιο γείσο, οι οποίες όµως έσβησαν αργότερα π.χ. τον 3ο αι. π.Χ. 
και ξαναγράφτηκαν παρασύροντας έτσι τον Παυσανία και τους σύγχρονούς του σε 
διαφορετικές ταυτίσεις σε σχέση µε τις ταυτίσεις που έκαναν οι ανθρώποι του 5ου 
αιώνα π.Χ. Σηµαντική είναι και η απόσταση του περιηγητή ως θεατή από το εναέτιο 
που µπορεί να τον δυσκόλεψε να δει καθαρά τις επιγραφές και τις µορφές, όπως και 
το ενδεχόµενο να µην άκουσε σωστά τον οδηγό του και να έσφαλλε στην ταύτιση 
κάποιων µορφών.      

 
Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι στην εναέτια σύνθεση αποδόθηκε η 

αρµατοδροµία του Οινόµαου µε τον Πέλοπα338. Η κεντρική µορφή Η, που ταυτίζεται 
µε τον ∆ία, εποπτεύει339. Ο θεός είναι αόρατος, οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν και δε 
συµµετέχει˙ άλλωστε «ζει» στο δικό του χρόνο, το «χρόνο των θεών», όπου δε 
συµβαίνει τίποτε, δε χάνεται τίποτε και τα πάντα βρίσκονται στη θέση τους340.  

Αν και οι αρχαίες πηγές εστιάζουν στον τρόπο µε τον οποίο νικάει ο Πέλοψ, 
αυτό που δεν αµφισβητείται καθόλου, σε καµία εκδοχή ή παραλλαγή του µύθου, είναι 
η νίκη του. Το «έπαθλό» του είναι η Ιπποδάµεια, την οποία παίρνει για γυναίκα του. 
Έτσι ο Πέλοψ προωθεί το θεσµό του γάµου και ειδικότερα την εξωγαµία που συνιστά 
µορφή συµµαχίας δύο οµάδων γενών και ουσιαστικά την καθιστά θεσµισµένη, 
νόµιµη µορφή µείξης των γενών341. Για αυτό το λόγο προβάλλεται η µορφή του ήρωα 
στις αρχαίες πηγές: γιατί προωθεί ένα βασικό θεσµό της ανθρώπινης κοινωνίας, το 
θεσµό που προάγει τη διαιώνιση του είδους342. Σε σχέση µε τη σηµασιοδότηση, το 
νοηµατικό περιεχόµενο της µορφής του Πέλοπα ορίζονται οι «σκοτεινές» φιγούρες 
του µύθου, ο Οινόµαος και ο ηνίοχος του Μυρτίλος: ο πρώτος παρουσιάζεται στο 
µύθο ως το αντίθετο του Πέλοπα, ως αυτός που επιδιώκει να εµποδίσει τη «φυσική 
ροή των πραγµάτων», ως αυτός που παραβαίνει το βασικό κανόνα της συµβίωσης 
των ανθρώπων, δηλαδή το να δίνουν οι πατέρες την κόρη τους σε γάµο. Είναι αυτός 
που υπονοµεύει τα ίδια τα θεµέλια του «πολιτικού» βίου. Για αυτό και καταδικάζεται 
από τη φιλολογική παράδοση. Ο ρόλος του Μυρτίλου ως τρίτου, παρείσακτου 
προσώπου στη σχέση του ζεύγους Πέλοπα-Ιπποδάµειας παραπέµπει σε ένα άλλο 
σηµαντικό ζήτηµα, άµεσα συνδεδεµένο µε το θεσµό του γάµου: ο Μυρτίλος είναι 
                                                 
338 Τα άρµατα των δύο αντιπάλων είναι σύµβολο του γοήτρου και του κοινωνικού τους κύρους. 
∆ηλώνουν ότι οι αναβάτες ανήκουν στη στρατιωτική αριστοκρατία και την κοινωνική ελίτ του τόπου 
τους (βασιλιάς ο Οινόµαος, πριγκιπόπουλο ο Πέλοψ). Για το άρµα ως σύµβολο κοινωνικής και 
πολιτικής θέσης βλ. Μανακίδου (1994), 95-98 («Το ιδεολογικό υπόβαθρο των αρµατοδροµιών και η 
ιστορική πραγµατικότητα») και Vernant (2005), 57-59.  
339 Για περισσότερα βλ. την προηγούµενη ενότητα, Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές 
προτάσεις, ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα. 
340 Βλ. αναλυτικότερα Vernant (2005), 119 και, ιδίως, (20078), 80-81. Ο ελληνιστής διακρίνει το χρόνο 
σε «χρόνο των θεών», «θεϊκό χρόνο» (δηλαδή στην ακίνητη αιωνιότητα), «χρόνο των ανθρώπων», 
«επίγειο», «θνητό χρόνο»,  (δηλαδή χρόνο που κυλά, γραµµικό, που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση 
πάντα, µε τους ανθρώπους να υπόκεινται στο θάνατο) και «χρόνο κυκλικό ή σπειρωτό» (τον 
«προµηθεϊκό χρόνο» που προσιδιάζει στο χρόνο των άστρων και στις κυκλικές κινήσεις τους, το χρόνο 
που βρίσκεται ανάµεσα σε εκείνον των θεών και των ανθρώπων και ορίζεται ως «κινούµενη εικόνα της 
ακίνητης αιωνιότητας»). Βλ. και τη σχετική συζήτηση στον Vidal-Naquet (1983), 75-101.  
341 Ο γάµος βάζει τέλος στη βεντέτα και µετασχηµατίζει δύο εχθρικές οµάδες, δύο οµάδες που µέχρι 
τότε ήταν αντίπαλες, σε φιλικές, ενωµένες µε ένα ιδιωτικό σύµφωνο ειρήνης: τη φιλότητα. Βλ. για 
αυτά Vernant (2005), 37.  
342 Ο γάµος στην ελληνική αρχαιότητα αποβλέπει στην ένωση δύο οµάδων γενών στο εσωτερικό της 
ίδιας πόλης µέσω της απόκτησης από τον πατέρα νόµιµων τέκνων που θα φαίνονται «(παρ)όµοια µε 
τον πατέρα τους», παρόλο που θα έχουν γεννηθεί από τη µητέρα τους και θα αναλάβουν να 
διευρύνουν, στο κοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο, τον οίκο του συζύγου στον οποίο ανήκουν. Βλ. 
για το ρόλο του γάµου στην κοινότητα των πολιτών Vernant (2005), 153-157.         
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αυτός που διεκδικεί ερωτικά την Ιπποδάµεια, δηλαδή τη γυναίκα ενός άλλου άνδρα. 
Ο Πέλοψ τον σκοτώνει, γιατί ο ηνίοχος εµφανίζεται ως ερωτικά ανταγωνιστής του 
και γιατί θα αµφισβητούνταν η νοµιµότητα των απογόνων που θα αποκτούσε ο ίδιος 
από την Ιπποδάµεια343.  

Αξίζει να διερευνηθεί το πώς εικονίζεται ο Πέλοψ στο εναέτιο. Με βάση τις 
πιο έλλογες και πειστικές ερµηνευτικές προτάσεις αναγνωρίζεται στη γυµνή ανδρική 
µορφή G που κρατούσε στο αριστερό χέρι ασπίδα, στο δεξί πιθανότατα δόρυ και 
φορούσε κράνος και θώρακα344. ∆ηλαδή ο «ιδρυτής», ο δηµιουργός της νέας 
Πελοποννήσου (Πελοπόννησος = Pšlopoj nÁsoj) παριστάνεται ως οπλίτης345, 
δηλαδή ως πολίτης346. Σε αντίθεση µε τον Πέλοπα (µορφή G), ο Οινόµαος που κατά 
γενική οµολογία αναγνωρίζεται στη µορφή J, εµφανίζεται µε την περιβολή ήρωα, 
κρατώντας µοναχά δόρυ. 

Η παράσταση του εναετίου δηλώνει, σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης -και µε 
βάση το συγκεκριµένο τοπικό πλαίσιο- την υποκατάσταση της πραγµατικής 
πολεµικής αναµέτρησης από την ειρηνική αναµέτρηση, τον αγώνα. Η µυθική 
αρµατοδροµία ανάµεσα στο βασιλιά και στον υποψήφιο µνηστήρα ήταν, στην ουσία, 
πόλεµος, αφού όποιος από τους δύο αντιπάλους έχανε, θα πέθαινε. Οι αρχαίοι 
συγγραφείς µεταφέρουν αρκετά παραστατικά την εικόνα της θανάτωσης των 
µνηστήρων από το κοντάρι του Οινόµαου ή εκείνης των κρεµασµένων κεφαλιών τους 
στην είσοδο της οικίας του βασιλιά.  

Η νίκη του Πέλοπα -πέρα από το ότι προωθεί τους θεσµούς του θεσµισµένου, 
νόµιµου γάµου, της εξωγαµίας και της νόµιµης αναπαραγωγής- προωθεί συγχρόνως 
τον «ειρηνικό» πόλεµο, δηλαδή τον «πολιτισµένο» πόλεµο, τον πόλεµο που 
πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένους κανόνες µέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης 
κοινωνίας˙ δηλαδή τον αθλητικό αγώνα. Αυτή η ερµηνεία διέφυγε την προσοχή των 
περισσότερων µελετητών οι οποίοι είδαν στην αρµατοδροµία Οινόµαου-Πέλοπα το 
σύµβολο των ολυµπιακών αγώνων. Όµως το επιχείρηµά τους δε στέκει, γιατί ο 
αγώνας ήταν ήδη υπονοµευµένος από τον Οινόµαο. Ο πραγµατικός πόλεµος είναι το 
αποτέλεσµα της φύσης («fÚsei») ενώ οι αγώνες το αποτέλεσµα του πολιτισµού 
(«tšcnV»). Το τελευταίο επαληθεύεται από την ιστορία: είναι γνωστό ότι πριν 
ξεκινήσουν οι ολυµπιακοί αγώνες γινόταν «ολυµπιακή εκεχειρία», δηλαδή 
                                                 
343 Έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ποιους γονείς είχαν τα παιδιά και να µην αµφισβητείται η νοµιµότητά 
τους˙ διαφορετικά η συγκρότηση του πολιτικού σώµατος θα ήταν αδύνατη. Για αυτό και οι καθαρά 
ερωτικές σχέσεις, τόσο οι ετεροφυλοφιλικές όσο και οι οµοφυλοφιλικές, έµεναν έξω από το χώρο της 
οικίας (ψευδο-∆ηµοσθένης, Κατά Νεαίρας, 162). Βλ. σχετικά Vernant (2005), 153-157. Επίσης Vidal-
Naquet (1983), 301-302 για το έργο του «διφυή», «εκπολιτιστή» Κέκροπα στην Αθήνα.  
344 Βλ. αναλυτικότερα στην ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Παρατηρήσεις - 
Συµπέρασµα».   
345 Από τον 7ο αι. π.Χ. και µετά έγιναν σοβαρές αλλαγές στον οπλισµό, στην τακτική της µάχης και 
στο ρόλο που διαδραµάτιζαν οι ευγενείς και οι µη ευγενείς, αλλαγές που συνοδεύτηκαν από αλλαγές 
στο πολιτικό επίπεδο και στον τοµέα άσκησης της εξουσίας. Το µονοπώλιο της αριστοκρατικής τάξης 
στην πολιτική και στον πόλεµο καταργήθηκε και η άνοδος της µεσαίας τάξης των αγροτών στον 
πολιτικό τοµέα συνδέθηκε, στον τοµέα του πολέµου, µε τη δηµιουργία της «φάλαγγας των οπλιτών». 
Ο οπλισµός έγινε βαρύς µε κύριο όπλο το Óplon, την κυκλική ασπίδα µε αντιλαβή, αµυντικά (θώρακα, 
περικνηµίδες, κράνος) και επιθετικά όπλα (δόρυ, ξίφος και κατά την αρχαϊκή εποχή ακόντιο). Στους 
Περσικούς Πολέµους οι Έλληνες χρησιµοποίησαν την τακτική της οπλιτικής φάλαγγας (Μαραθώνας, 
Θερµοπύλες, Πλαταιές). Βλ. Σταϊνχάουερ (2000), 64-66 (γενικά για την οπλιτική φάλαγγα 42-128), 
Vidal-Naquet (1983), 34-35, 133-159, Polignac (2000), 79-80 και Vernant (2005), 44-49 (κεφάλαιο: 
«Ο πόλεµος των πόλεων»).  
346 Οι οπλίτες συγκρότησαν το σώµα των πολιτών της εποχής. Για τους αρχαίους Έλληνες «πολίτης» 
είναι ο άνδρας που µπορεί να προσφέρει στην κοινότητα, δηλαδή αυτός που µπορεί να φέρει όπλα για 
να την προστατεύσει -άρα είναι πολεµιστής, οπλίτης- και ταυτόχρονα αυτός που µπορεί να συµβάλει 
στη διαιώνισή της -άρα αυτός που παντρεύεται και αποκτάει απογόνους.   
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σταµατούσε ο πραγµατικός πόλεµος, ο πόλεµος στο πεδίο της µάχης για να αρχίσει ο 
άλλος πόλεµος, δηλαδή οι «ειρηνικοί» αγώνες που τον υποκαθιστούσαν347. Η 
σηµασία των αγώνων καταδεικνύεται από το ότι οι πόλεις της Ελλάδας, της Κάτω 
Ιταλίας και του Εύξεινου Πόντου έστελναν αναθήµατα στο ιερό της Ολυµπίας και 
από το ότι ο αριθµός των αθλητών που συµµετείχαν ήταν πολύ µεγάλος. Αναφορικά 
µε τη σηµασία του πολεµικού και του «ειρηνικού» αγώνα σε συµβολικό επίπεδο, 
είναι χαρακτηριστικό ότι η Αθήνα όταν υποδεχόταν τους ολυµπιονίκες αθλητές της 
γκρέµιζε ένα µικρό τµήµα από τα τείχη της˙ η σκέψη που υπολάνθανε ήταν ότι η 
συγκεκριµένη πόλη δε φοβόταν γιατί είχε δυνατούς άνδρες - τους ολυµπιονίκες - για 
να την υπερασπιστούν. 

Το ότι ο τάφος του Πέλοπα, το λεγόµενο Πελόπιο, βρισκόταν στο ιερό της 
Ολυµπίας, µπροστά από το Μεγάλο Βωµό του ∆ία (Παυσ., V, 13, 1-2) φανερώνει τη 
σηµαντική θέση που είχε αποκτήσει ο Πέλοψ στο συλλογικό ασυνείδητο των 
Πελοποννησίων της εποχής σε σύγκριση µε τον Οινόµαο, τον τάφο του οποίου ο 
Παυσανίας είδε πέραν του Κλάδεου (Παυσ., VΙ, 21, 3). Παρόλο που ο Οινόµαος ήταν 
ο µυθικός βασιλιάς της Ήλιδας και της Πίσας και ο Πέλοψ ο «µετανάστης» πρίγκιπας 
που έφτασε στη χερσόνησο από τη Μ. Ασία, αυτόν που αναγνώριζαν οι Ηλείοι και 
γενικά οι Πελοποννήσιοι ως «δικό» τους ήταν ο Πέλοψ.   

 
 

                                                 
347 Βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Vernant (2005), 49-50.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: 
ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ  

 
 

Τα θέµατα που αφορούν το εν λόγω αέτωµα και απασχόλησαν περισσότερο 
την έρευνα είναι η θέση των τρίµορφων συµπλεγµάτων εκατέρωθεν της µεσαίας 
µορφής, η θέση των δύο δίµορφων συµπλεγµάτων, η ταυτότητα της κεντρικής 
µορφής και των δύο ηρώων εκατέρωθέν της και η ερµηνεία του θέµατος της 
σύνθεσης.  

Όπως στο κεφάλαιο για το ανατολικό αέτωµα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
ερµηνευτικές προτάσεις για την αποκατάσταση, διάταξη, ταύτιση των εναέτιων 
µορφών και την αναγνώριση του θέµατος της ενάετιας σύνθεσης.  
 

Και εδώ χρησιµοποιείται η καθιερωµένη µετά το Olympia ΙΙΙ αρίθµηση των 
µορφών µε συγκεκριµένα γράµµατα και όχι αυτή που τους δίνει ο εκάστοτε 
ερευνητής.  

 
 

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 

 
 

Ο G. Hirschfeld αποκαθιστά τη µορφή Μ να κρατάει πέλεκυ και να έχει 
σηκώσει τα χέρια, για να καταφέρει χτύπηµα στον αντίπαλό της Κένταυρο Ν. Η 
γυναικεία µορφή Η προσπαθεί να απωθήσει τον αντίπαλό της Κένταυρο Ι. 
Μακρόστενη εγκοπή στο στήθος του Κενταύρου S δηλώνει ότι εισχώρησε το σπαθί 
του Λαπίθη Τ. Από τις γυναικείες ανακεκλιµένες µορφές A, B, U, V που 
καταλαµβάνουν τις γωνίες, σώζεται σε καλύτερη κατάσταση η Α, η οποία 
παρακολουθεί τα διαδραµατιζόµενα στηρίζοντας το σώµα στους βραχίονες. Το κενό 
στο κέντρο του αετώµατος γέµιζε, για να υποδηλωθεί το γεύµα του γάµου, ίσως ένα 
τραπέζι ή άλλα δευτερεύοντα αντικείµενα, από τα οποία σώζεται ένα δοχείο κρασιού 
που είχε τοποθετηθεί κάτω από τη µορφή Ν348.  

 
Ο G. Treu προχωράει σε παρατηρήσεις ως επί το πλείστον τεχνικής φύσης και 

εξετάζει µε µεγάλη λεπτοµέρεια τα τεχνικά στοιχεία (τις οπές από τρυπάνι, τους 
πίρους που υποδεικνύουν τον τρόπο στερέωσης µίας µορφής, κ.τ.λ.)349. Αναφέρεται 
σε τεχνικές ιδιορρυθµίες σχετικές µε τις µορφές Α, Β, U350. Συµπεραίνει ότι οι 
γηραιές γυναίκες Β, U ανήκαν στην αρχική σύνθεση, όταν, ίσως κατά τα ρωµαϊκά 
χρόνια, τα κατεστραµµένα πρωτότυπα, η µορφή Α και ο δεξιός βραχίονας της µορφής 
V αντικαταστάθηκαν από αντίγραφα351 .  

 
Ο V. Laloux και ο P. Monceaux υποστηρίζουν ότι το ένδυµα της µορφής L 

(Απόλλων) καλύπτει το δεξιό ώµο, τυλίγεται γύρω από τον αριστερό καρπό, αφήνει 

                                                 
348 Hirschfeld (1877), 312-313.  
349 Treu (1888), 175-184. 
350 Βλ. καλύτερα την ενότητα «Β. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις», όπου 
αναλυτική αναφορά στους τεχνικούς λόγους που οδηγούν στην υποστήριξη της «καλύτερης» από 
τεχνική, αισθητική και ερµηνευτική πλευρά δεύτερης πρότασης διάταξης του εναετίου από τον G. 
Treu.  
351 Treu (1888), 184-188.  
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γυµνό το µυώδες στήθος και σχεδόν όλο το υπόλοιπο σώµα. Ο δεξιός βραχίονας είναι 
σε έκταση πάνω από το διπλανό σύµπλεγµα Μ Ν Ο που η µορφή κοιτάζει αόριστα352.      
 

O Br. Sauer εξετάζει συγκεκριµένα θραύσµατα των εναέτιων µορφών Q, F, G, 
C, T και προτείνει διορθώσεις στην αποκατάστασή τους. Ως προς το σύµπλεγµα P Q 
σηµειώνει ότι, παρόλο που η συµπλήρωσή του από τον R. Grüttner 
θεωρείται σωστή, συνάγεται από την επιµελή επεξεργασία των πλευρών 
του Λαπίθη Q ότι ο αριστερός βραχίονας έφτανε λίγο ψηλότερα και δεν 
ακουµπούσε στο στήθος. ∆εν υπάρχει στον αριστερό πήχη του 
Κενταύρου, που σώζεται κατά το ήµισυ, ίχνος από τον πήχη του Λαπίθη,        
που πρέπει να µετακίνησε ο Grüttner κοντά στον αγκώνα. Για µια τέτοια      Εικ. 109 
ενέργεια µπορεί να χρησιµεύσει µόνο ο καρπός. Τη σωστή συµπλήρωση δίνει ένα 
µικρό θραύσµα ενός αµελώς δουλεµένου αντίχειρα (εικ. 109) που µπορεί να 
αποκατασταθεί µόνο στο εν λόγω σύµπλεγµα και ταυτίζεται µε ίχνος του αριστερού 
χεριού του Λαπίθη Q που έπιανε το αυτί του Κενταύρου Ρ. Τα τέσσερα δάχτυλα 
έσφιγγαν το αυτί, ενώ ο αντίχειρας ήταν αδρανής. Έτσι το σύµπλεγµα µπορεί να 
κατανοηθεί ως εξής: ο Κένταυρος Ρ πιάνει µε το αριστερό χέρι του το δεξί του 
Λαπίθη Q τη στιγµή που εκείνος θέλει να τον στραγγαλίσει χρησιµοποιώντας το και 
προσπαθεί, τραβώντας το προς τα κάτω, να χαλαρώσει την πίεση που ασκεί ο 
αντίπαλός του. Αρπάζει µε το ελεύθερο δεξί του χέρι το βραχίονα του νέου, για να 
τον δαγκώσει, ενώ εκείνος προσπαθεί να χρησιµοποιήσει το ελεύθερο χέρι του και 
ξεριζώνει το αυτί του Κενταύρου353.  

Ως προς το πάρισο του P Q δίµορφο σύµπλεγµα F G στην αποκατάσταση της 
αριστερής κνήµης του Κενταύρου G συµβάλλει θραύσµα από το 
µεγάλο δάχτυλο ενός αριστερού ποδιού που σπρώχνει 
ανθρώπινο σώµα, αλλά δεν ανήκει σε ανθρώπινο πόδι. Από τις 
εικ. 110-111 διασαφηνίζεται ότι πρόκειται για τµήµα του 
αριστερού εξωτερικού πρόσθιου ποδιού του Κενταύρου G µε 
ίχνος του αριστερού άκρου ποδιού του αγοριού F. Σώζεται και το           Εικ. 110 
δεξί άκρο πόδι του αγοριού. ∆ίχως σανδάλι, αλάξευτο στο πέλµα, ίσως πατούσε στο 
έδαφος µε τα δάχτυλα που λείπουν, ενώ µόνο το πέλµα έστρεφε προς το τύµπανο. Ο 
Sauer υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η άποψη του Ρ. 
Wolters ότι πάνω στο προσκεφάλι που σώζεται και αποδίδεται 
στις ξαπλωµένες γηραιές γυναίκες ήταν το δεξί πόδι του αγοριού 
F. Ο τρόπος, µε τον οποίο λειτούργησαν αυτές οι καινοτοµίες, 
σχετίζεται µε το ερώτηµα της διάταξης των µορφών354. Ο 
Wolters διαφώνησε µε τη µετατόπιση των δύο  κοντινών στο       
µέσο συµπλεγµάτων, επειδή ανάµεσα στο σώµα του Κενταύρου G         Εικ. 111 
και της κοντινής του Λαπιθίδας Η θα υπήρχε κενό. Ο G. Treu πρότεινε να διορθωθεί 
αυτό µε στροφή των µορφών F, G περισσότερο σε πρόσθια όψη, ώστε να είναι 
δυνατό να ωθηθεί ο αριστερός ώµος του Κενταύρου G πίσω από τη Λαπιθίδα Η. 
Αυτή η στροφή, χάρη στην οποία µειώνεται το κενό περίπου 10 εκ., είναι σχεδόν 
αναπόφευκτη, γιατί ο δεξιός πήχης του αγοριού λαξεύτηκε προσεκτικά, σε αντίθεση 
µε τον αριστερό, τον οποίο κάλυπτε το κεφάλι του. Επειδή δεν απαιτείται η ίδια 

                                                 
352 Laloux, Monceaux (1889) 1, 58 και (1889) 2, 82.   
353 Sauer (1891b), 88. 
354 Ό. π., 89: „Daraufhin glaube ich jetzt einen früher von Wolters ausgesprochenen Gedanken 
acceptiren zu müssen: daß nämlich auf dem erhaltenen Kissen, das durch nichts der liegenden Alten 
zugewiesen wird, im Gegenteil für diese nicht einmal genügenden Platz bietet, das rechte Bein des 
Knaben lag. Wie diese Neuerungen wirken werden, hängt mit der Frage der Stellung zusammen“.   
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επεξεργασία και η έκταση του βραχίονα, ο Sauer ισχυρίζεται ότι αυτό το σύµπλεγµα 
πρέπει να στραφεί τόσο πολύ, ώστε ο δεξιός πήχης του αγοριού F να φτάνει µπροστά 
στο αέτωµα. Η δεξιά κνήµη του αγοριού F αποκλείεται να είναι κάθετη στο τύµπανο. 
Είναι προτιµότερο να στρέφεται ελαφρά προς τη Β γωνία355.  

Το όπλο του Λαπίθη Τ δε µπορεί να είναι σπαθί, γιατί δεν έχει λαβή και γιατί 
ένα τόσο κοντό στέλεχος δε µπορεί να έσπασε δίχως να άφησε ίχνη στον αντίχειρα 
και το δείκτη. Η σύγκριση µε µία µορφή από το αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης 
(εικ. 112) οδηγεί στην πιθανότητα να είναι µαχαίρι. Έτσι, εάν εξαιρεθεί η κεντρική 
µορφή L, εξαφανίζεται το τελευταίο κανονικό όπλο από την παράσταση του 
εναετίου. ∆εν επιτρέπεται να συµπληρωθεί σπαθί και στο δεξί χέρι του πολεµιστή Κ 
που ο πέλεκυς δεν ταιριάζει στη θέση του βραχίονα. Το όπλο του, επειδή ο αντίπαλός 
του απειλείται και από τη µεσαία µορφή, δεν ήταν τόσο αποτελεσµατικό όπως ο 
πέλεκυς της θυσίας που κρατάει ο σύντροφός του Μ356.  

 

 
 

                        
                                                                Εικ. 112 
 

Ο Sauer υποστηρίζει ότι η µεσαία µορφή L άπλωνε το δεξί χέρι και ο 
αντίχειρας πιεζόταν δυνατά προς την παλάµη, ώστε µεταξύ τους δε µπορεί να υπήρχε 
σηµαντικός ενδιάµεσος χώρος. Στην επιφάνεια θραύσης του κοµµατιού σώζεται 
κοιλότητα ανάµεσα στον αντίχειρα και την παλάµη µε διάµετρο αβέβαιη, αλλά όχι 
µεγαλύτερη του 1 εκ. Υπάρχουν δύο µικρές οπές που ίσως οφείλονται σε λανθασµένη 
ή πολύ βαθιά διάτρηση. Εποµένως ανάµεσα στον αντίχειρα και την παλάµη πιεζόταν 
ένα πολύ µικρό αντικείµενο, τόσο ελαφρύ, ώστε τα υπόλοιπα δάχτυλα τεντώνονταν 
τελείως. Πρέπει να πρόκειται για βέλος, από το οποίο εκτελέστηκε µόνο το τµήµα 
που εξείχε προς τα έξω. Αναφορικά µε το αριστερό χέρι της µορφής ο µελετητής, 
αφού κρίνει τις προτάσεις του Η. Brunn (1888) και την πρόταση αποκατάστασης του 
R. Grüttner, σηµειώνει ότι η µεγαλύτερη από τις σωζόµενες οπές ούτε είναι αρκετά 
µεγάλη ούτε κατάλληλη για τη θήκη σπαθιού. Στην πρόταση αποκατάστασης του 
Grüttner πρέπει να γίνει δεκτό τόξο που να κρατιέται µε τρόπο ασυνήθιστο, αν όχι 
απίθανο, δίχως να εξηγείται η οπή που σώζεται στο σηµείο κάµψης του δείκτη. Στις 
προτάσεις του Brunn και του Grüttner δε λαµβάνεται υπόψη η διάταξη του ιµατίου. 
Θα ήταν φυσικό όλη η µάζα να πήγαινε προς τα µέσα πάνω από τον πήχη και να 
έπεφτε ανάµεσα στο βραχίονα και το σώµα. Αντί αυτού το ένδυµα χωρίζεται πάνω 
                                                 
355 Sauer (1891b), 89-90.  
356 Ό. π., 90.  
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από τον πήχη σε δύο µακριές παρυφές, κάτι που πρέπει να σχετίζεται µε το σχήµα του 
διακριτικού συµβόλου που κρατούσε η µορφή. Το δούλεµα της πρώτης, µεγαλύτερης 
οπής που διακρίνεται στον πήχη, η οποία καταλήγει σε µικρότερη οπή που ταιριάζει 
σε πίρο, υποδεικνύει την ύπαρξη πρόσθετου κοµµατιού357. Επειδή αυτό το κοµµάτι δε 
γινόταν να στερεωθεί σε αυτήν τη πολύ βαθιά οπή, πρέπει να είχε στερεωθεί σε µία 
από τις σωζόµενες µικρές οπές άνω και κάτω, πιθανότατα στην άνω, που είναι στο 
µέσο του ιµατίου, από ό,τι στην κάτω, που είναι στην κοιλότητα µεταξύ των δύο 
κάτω τµηµάτων του δείκτη (sic)358. Ο βραχίονας µπορεί, όπως υποστήριξε ο Η. Brunn 
(1888), να µην κρατούσε απλά κάτι, αλλά να κατανοείτο σε έντονη ενέργεια. Το 
σύµβολο που κατά τον Sauer κρατούσε το χέρι ανταποκρίνεται κατά τη γνώµη του 
στα δεδοµένα: κρατούσε τόξο που στηρίζεται στο έδαφος, έτσι ώστε η άνω άκρη 
έφτανε από το χέρι προς τα έξω ως το ύψος της ανώτερης οπής για πίρο και 
στερεωνόταν για δεύτερη φορά µε µετάλλινο πίρο, ενώ η χορδή που κρεµιέται προς 
τα κάτω ήταν στερεωµένη µάλλον στο σηµείο κάµψης 
του δείκτη (εικ. 113). Τη συνέχεια του τόξου µπορούµε 
να τη φανταστούµε πίσω από τις παρυφές του 
ενδύµατος, των οποίων η µάζα που πέφτει κάτω ήταν 
πολύ πλατιά, ώστε τονιζόταν η χορδή του τόξου. Το 
ιµάτιο καταλήγει σε οριζόντια επιφάνεια. Το τµήµα που 
λείπει έφτανε λίγο πιο κάτω από τον πήχη, άρα 
κρεµόταν και δεν έφτανε στο έδαφος. Από αυτήν την 
παρυφή, που τώρα λείπει, προεξείχε το κατώτερο τµήµα 
του τόξου, από το τελείωµα του οποίου η χορδή έφτανε 
στο σηµείο κάµψης του δείκτη. Το τµήµα του τόξου 
πρέπει µε βάση τη θέση των δαχτύλων να ερχόταν περίπου             Εικ. 113 
οριζόντια. Έτσι το αριστερό χέρι πίεζε το τόξο προς τα κάτω, ώστε το δεξί µπορούσε 
να τεντώσει άνετα τη χορδή, την οποία κρατούσε το αριστερό. Για σύγκριση 
χρησιµεύει η τελευταία µορφή της Α πλευράς της ζωφόρου του Ηφαιστείου που πίεζε 
το τόξο στο έδαφος µε το αριστερό χέρι, ενώ τέντωνε τη χορδή µε το δεξί359.   

 
Ο G. Treu θεωρεί τις συµπληρώσεις του Βr. Sauer (1891)360 αποτυχηµένες και 

µόνο µία παρατήρηση εύστοχη, το ότι ο γονατιστός Λαπίθης Τ δε µπήγει στο στήθος 
του αντίπαλού του σπαθί, αλλά, όπως στο αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 
112), µαχαίρι θυσίας361. Σηµειώνει ότι τα πόδια των Λαπιθών C, T τεντώνονται πέρα 
από τα προσκεφάλια, όπως συνάγεται από το θραύσµα που παρουσίασε ο Sauer (βλ. 
εικ. 111), αλλά το ταύτισε λανθασµένα µε το δεξί πόδι του αγοριού F, γιατί αυτό το 
πόδι είναι πολύ µεγάλο. Άρα δεν πρέπει να ανήκε σε αυτό το αγόρι που µάλλον δεν 
είχε δεξί πόδι όπως ο πάρισος Λαπίθης Q, του οποίου το µη ορατό τµήµα του 
                                                 
357 Sauer (1891b), 91-92. 
358 Ό. π., 92: „Die Arbeit des größten Loches, das in einem kleinen, für einen Stift sehr wohl passenden 
Loch sich nach innen fortsetzt, deutet auf ein marmornes, nicht metallenes Ansatzstück hin, und da zur 
Befestigung eines solchen Stückes das nicht allzutiefe Loch keineswegs ausreichen würde, so muß 
mindestens eines der oben und unten erhaltenen kleinen Löcher zur weiteren Befestigung desselben 
Marmorstücks gedient haben, und zwar wahrscheinlicher das obere, mitten im Gewand sitzende, als 
das untere, dessen Stelle einem wirklichen Hohlraum, dem zwischen den beiden unteren Gliedern des 
Zeigenfingers, entspricht.“ 
359 Ό. π., 92-93.  
360 Οι δύο αρχαιολόγοι γράφουν στο ίδιο τεύχος του JDI: η συµβολή του Br. Sauer είναι στις σ. 88-97, 
ενώ εκείνη του G. Treu στις αµέσως επόµενες, 98-109. Ωστόσο ο δεύτερος αναφέρεται στο σχετικό 
εναέτιο µόνο στις πέντε τελευταίες σελίδες της συµβολής του (105-109) και όχι στο σύνολό της όπως 
κάνει ο Br. Sauer. 
361 Treu (1891), 105.  
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αριστερού άκρου ποδιού έµεινε ατέλειωτο. Ο Treu υποστηρίζει ότι αυτό το πόδι 
ταιριάζει στο γονατιστό Λαπίθη C, όπως προκύπτει από το µέγεθος του αριστερού 
ποδιού του πάρισου Λαπίθη Τ και από την κατεύθυνση και θέση που δηλώνεται 
αναµφίβολα από την αλάξευτη αριστερή πλευρά και το ακατέργαστο της πατούσας. 
Η έλλειψη επεξεργασίας που δηλώνει ότι το άκρο πόδι δεν πατούσε, άρα ανήκε σε 
µορφή που γονάτιζε, αποδεικνύει ότι δε µπορεί να φαινόταν από µπροστά, άρα πρέπει 
να ήταν πίσω από το προσκεφάλι της αριστερής γωνίας. Σε αυτό οδηγεί και η δοµή 
του συµπλέγµατος362. Σχετικά µε την πρόταση του Sauer για τη συµπλήρωση των 
µορφών F, G µε βάση το νέο θραύσµα της εικ. 111, ο Treu σηµειώνει ότι εκτός του 
ότι το δάχτυλο του ποδιού θα ήταν πολύ µεγάλο για να ανήκει στο σωζόµενο 
αριστερό πόδι του αγοριού F, θα ανέκυπτε το ερώτηµα πώς τα υπόλοιπα δάχτυλα του 
ποδιού µπορεί να εξαφανίζονταν τελείως κάτω από το πόδι του Κενταύρου G. 
Υπογραµµίζει ότι το θραύσµα προέρχεται από αντίχειρα και όχι από δάχτυλο ποδιού. 
Πιστεύει ότι το υπόλοιπο τµήµα ανήκει σε πήχη. Ο ίδιος απέδωσε το θραύσµα στο 
σύµπλεγµα P΄ Q΄ και δε µπόρεσε να το προσθέσει στη συµπλήρωση του R. Grüttner. 
Ο H. Hartmann έλυσε το αίνιγµα, αφού δέχτηκε ότι το αριστερό χέρι του Λαπίθη Q 
έπιανε τον πήχη του Κενταύρου Ρ πάνω από τον αγκώνα, µε τον αντίχειρα και χωρίς 
τα τέσσερα δάχτυλα όπως στη συµπλήρωση του R. Grüttner, να είναι µπροστά. Με τα 
άλλα δάχτυλα, που ήταν ανάµεσα στον πήχη και το στήθος του, ο Κένταυρος 
προσπαθούσε να αποσπάσει τον πήχη από το άλλο χέρι του Λαπίθη και να τον 
κάµψει προς τα εµπρός και κάτω. Ο Treu παρατηρεί ότι η συµπλήρωση του 
συµπλέγµατος που πρότεινε ο Η. Hartmann θα ήταν αδύνατη, αν ο Sauer είχε δίκιο  

 

 
                                                                    Εικ. 114 

                                                 
362 Treu (1891), 107.  
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στη σχετική µε αυτές τις µορφές πρότασή του, η οποία διατυπώνεται µόνο λόγω του 
µικρού θραύσµατος (εικ. 109). Πρόκειται για το τµήµα αντίχειρα που κολλά στο 
ίχνος αντικειµένου µε µορφή φύλλου και ακανόνιστη ωοειδή εγκάρσια τοµή. Ο Sauer 
την ταυτίζει µε το αλογίσιο αυτί του Κενταύρου Ρ΄, όµως κατά τον Treu δε µπορεί να 
είναι αυτό, γιατί η κοιλότητα του αυτιού λείπει. Επίσης είναι απίθανο ο αριστερός 
βραχίονας του Λαπίθη Q να φτάνει τόσο ψηλά χωρίς να καλύπτεται το πρόσωπό του. 
Ο Treu θεωρεί ότι το συγκεκριµένο θραύσµα προέρχεται πιθανότατα από το δόρυ του 
Πέλοπα του ανατολικού αετώµατος363. 

 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο ο G. Treu έγραψε στο Olympia 

III τη λεπτοµερέστερη περιγραφή των εναέτιων µορφών του ναού. Αποκαθιστά το 
δεξί χέρι της µορφής L απλωµένο σε επιτακτική χειρονοµία και το κεφάλι να 
ακολουθεί την κίνηση του βραχίονα. Από το δεξιό ώµο πέφτει προς τα κάτω ένα 
µακρύ ιµάτιο. Το κεφάλι ήταν στεφανωµένο, όπως 
δηλώνει το αυλάκι για το στεφάνι που ξεκινούσε από τα 
µαλλιά στο µέτωπο, πήγαινε µέχρι πίσω από τα αυτιά 
και είχε βάθος 3,3 εκ. (εικ. 114). Ο δεξιός πήχης της 
µορφής είχε κατεύθυνση µε την παλάτη προς τα κάτω. 
Όπως προκύπτει από το σωζόµενο θραύσµα του µεσαίου                  Εικ. 115 
δαχτύλου, ο αντίχειρας και ο δείκτης τεντώνονταν προς τα εµπρός, ενώ τα µερικώς 
σωζόµενα δάχτυλα από το µεσαίο και µετά λύγιζαν ελαφρά (εικ. 115). Από αυτά 
συνάγεται ότι το χέρι ήταν άδειο και δεν κρατούσε διακριτικό σύµβολο και θεωρεί 
πιθανό τα δύο µικροσκοπικά ίχνη οπών από τρυπάνι µεταξύ του αντίχειρα και του 
δείκτη, βάσει του µεγέθους, του µικρού βάθους και της θέσης να είναι αποτέλεσµα 
προηγούµενης χρήσης τρυπανιού.                                                           

Το αριστερό χέρι της µορφής κρατούσε σίγουρα αντικείµενο (εικ. 116), όπως 
υποδεικνύουν τα ακόλουθα σωζόµενα ίχνη στερέωσης: το a, οπή για το στήριγµα  

 

 
Εικ. 116 

                                                 
363 Treu (1891), 108.  
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(τον πόλο) σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου (ύψ. 2,5 εκ., πλάτ. 4,7 εκ., βάθ. 
6,5 εκ.) Στη βάση του a είναι το b, οπή από τρυπάνι µε πάχος 1 εκ. Το ίχνος c είναι η 
δεύτερη οπή από τρυπάνι ανάµεσα στα δάχτυλα του χεριού, κάτω από το a. Το ίχνος 
d είναι η τρίτη οπή από τρυπάνι στις πτυχές του ιµατίου πάνω από τον καρπό του 
χεριού, µε διάµετρο 1 εκ., βάθος περίπου 3 εκ. και κατεύθυνση λίγο πλάγια προς τα 
κάτω. Στο σχέδιο της εικ. 114 µε την πλάγια όψη του χεριού και στο Ausgrabungen 
IV, 23 όλα αυτά τα ίχνη προέρχονται από τόξο και βέλος. Έτσι στις οπές a και b 
προσαρµόστηκε το πρόσθιο ήµισυ του τόξου, ενώ στη c ένα βέλος. Στη d στερεώθηκε 
σύρµα που έφερε την άκρη του µαρµάρινου τόξου και πρέπει να δήλωνε τη χορδή. Οι 
ενδείξεις φαίνεται να οδηγούν σε τόξο από µάρµαρο που για τη στερέωσή του εκτός 
από την οπή για το στήριγµα (τον πόλο) α ήταν απαραίτητος και µετάλλινος πίρος 
στο b. Το πίσω ήµισυ του τόξου ίσως δεν εικονίστηκε, προφανώς έµεινε ατέλειωτο 
σα να µη φαινόταν από µπροστά. Ο Treu υποστηρίζει ότι αρχικά η παρυφή του 
ιµατίου έπεφτε κάτω από το αριστερό χέρι και επέτρεπε την προσαρµογή του τόξου 
προς τα µέσα (βλ. συγκριτικά την πίσω πλευρά της µορφής στην εικ. 114, όπου οι 
πτυχές του ιµατίου που κατεβαίνουν από το δεξιό ώµο λαξεύτηκαν από µέσα προς τα 
έξω πάνω από τον αριστερό πήχη). Ωστόσο στην οριστική αποκατάσταση της µορφής 
αυτό δεν ισχύει, αφού οι πτυχές του ενδύµατος στο αριστερό χέρι κρέµονται στην 
πρόσθια πλευρά. 

Στο κατώτερο τµήµα του το ιµάτιο της µορφής φαίνεται να πέφτει στο έδαφος 
σα µια φαρδιά µάζα σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου, όπως 
δηλώνεται από τις σχεδόν κάθετες πτυχές κάτω από το αριστερό χέρι 
(εικ. 114) και από το θραύσµα από πτυχές της εικ. 117, που 
πιθανότατα ανήκε στην παρυφή δίπλα στο αριστερό άκρο πόδι. Η 
επεξεργασία στην πρόσθια πλευρά του προέρχεται από την πλίνθο του 
Θησέα (µορφή Μ). Στο αριστερό, δεξί και κάτω τµήµα του ιµατίου             Εικ. 117 
υπάρχουν πολυάριθµα κοµµάτια πτυχών: 1) Οι πτυχές που κρέµονται κάτω από το 
αριστερό άκρο χέρι (εικ. 116). Εδώ συµπληρώθηκε ένα τραπεζιοειδές κοµµάτι που 
περιορίζεται στις τέσσερις πλευρές στα e, f, g και προς τα πίσω µε τοµές και ήταν 
στερεωµένο στα h, i µε πίρους σε σχήµα ορθογώνιου 
παραλληλόγραµµου και στα k k΄ µε καρφί. 2) Οι πτυχές που κρέµονται 
πίσω από τα κάτω πόδια της µορφής. Από τα κοµµάτια αυτού του 
τµήµατος αποδεικνύεται τώρα µόνο η συνέχιση της οριζόντιας άκρης 
της τοµής g στο σηµείο l (βλ. εικ. 114 και 116) και της παρυφής πτυχών       Εικ. 118 
στην εικ. 100. Ίχνη στερέωσης των πτυχών που κρέµονται κάτω από την άκρη της 
τοµής δε βρέθηκαν στα σωζόµενα τµήµατα, κάτι που επιβεβαιώνει το ότι αυτά τα 
τµήµατα πτυχών πρέπει να βρήκαν στήριξη στο έδαφος ή στην πλίνθο και µε το να 
φτάνουν βαθιά κάτω να συνέβαλαν στην ανακούφιση των ποδιών από το βάρος του 
αγάλµατος. 3) Οι πτυχές που κρέµονται κάτω από το δεξιό ώµο και από τις οποίες 
σώζονται µόνο ίχνη στερέωσης: ένα κενό ορατό στην πίσω πλευρά της µορφής (εικ. 
114), ατέλειωτο µε τις κοιλότητες για τους συνδέσµους m, n, o και τις 
µολυβδοχοηµένες οπές p, q, r που πάνε λοξά προς τα κάτω. Σύµφωνα µε σχέδιο της 
φτέρνας (βλ. εικ. 118) η µορφή φορούσε σανδάλια364.      

Τα µέλη της γυναικείας µορφής Η δε σώζονται σε τόσο καλή κατάσταση, 
πέρα από τη µίτρα που είναι τυλιγµένη γύρω από το κεφάλι της µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
περνάει από την τούφα του αυχένα και καταλήγει να δένεται πάνω από το µέτωπο. 
Σώζονται µόνο ο αντίχειρας και το περίγραµµα του άκρο δεξιού χεριού. Με αυτό το 
χέρι η µορφή επιχειρεί να αποµακρύνει το δεξί χέρι του Κενταύρου Ι που την αρπάζει 
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και µε το αριστερό της το αριστερό χέρι του από το στήθος της. Οπή για πίρο 
αποδεικνύει ότι ο παράµεσος  ήταν εντεθηµένος. Πάνω στο δεξιό γοφό της φαίνεται ο 
κόλπος του πέπλου κάτω από το απόπτυγµα που πέφτει περισσότερο προς τα πίσω, 
πάνω στο πόδι του 
Κενταύρου. Το αριστερό 
πόδι του πατάει πολύ πίσω 
(βλ. την πίσω όψη στην εικ. 
119). Εδώ φαίνονται και οι 
ηµικυκλικές πτυχές, όπου η 
παρυφή του ρούχου 
συγκρατείται πάνω στη 
φτέρνα και ανάµεσα στα a 
και b η µεταγενέστερη αδρή 
λάξευση της άκρης της 
πλίνθου, που σύµφωνα µε 
την παρατήρηση του Botho 
Graef προέρχεται από την 
οπλή που παρεµβαίνει σε 
αυτή τη θέση ή από την 
πλίνθο του Κενταύρου G. 
Από τα πρόσθια πόδια του 
Κενταύρου Ι αποδόθηκε 
µόνο το δεξί που αρπάζει τη 
γυναίκα, ενώ το αριστερό 
δεν αποδίδεται στην κύρια                                            Εικ. 119                                          
όψη ως το σηµείο δίπλα στο δεξί γόνατό της. Επίσης οι ώµοι του Κενταύρου έχουν                              
άνισο πλάτος. Το κεφάλι του Κενταύρου ήταν στεφανωµένο, όπως δηλώνουν οπές 
από τρυπάνι πάχους 7 εκ. στη δεξιά πλευρά, 3 εκ. στην αριστερή και ένα αυλάκι στο 
πίσω µέρος του κεφαλιού του. Όπως αποδεικνύουν τα σωζόµενα θραύσµατα τα νώτα 
του ανασηκώνονται και η ουρά του µαζεύεται365.                                                                  

Όσον αφορά τη µορφή Κ, ο συσχετισµός των σωζόµενων θραυσµάτων και η 
απόδοσή τους σε αυτήν αποδείχθηκε κατά την προσπάθεια συµπλήρωσης που 
πραγµατοποιήθηκε για τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου της ∆ρέσδης.  

Σώζονται τα παρακάτω τµήµατα:  
1. Ένα θραύσµα (ύψ. 14, πλάτ. 28, βάθ. 10,5 εκ.) από το δεξί στραµµένο προς 

το τύµπανο ήµισυ του κεφαλιού, όπως δείχνουν το ακατέργαστο της περιοχής πίσω 
από το αυτί και η περιληπτική απόδοσή του. Στην κορυφή του κεφαλιού σώθηκε, 
µέσα σε κοιλότητα, σιδερένιος κάθετος πίρος µήκους 5,5 και πάχους 1 εκ. Ο Treu 
πιστεύει ότι κάτι είχε στερεωθεί εκεί.     

2. Ο δεξιός βραχίονας (ύψ. 44, πλάτ. 38, πάχος 16,5 εκ.). Εδώ φαίνεται να 
αντιστοιχεί στον πίρο της κορυφής του κεφαλιού το αυλάκι από τρυπάνι που 
διαπερνούσε τον πήχη στα σηµεία bb΄. Η παράλληλη οπή από τρυπάνι στο c έφτανε 
µόνο ως την κοιλότητα d, άρα χρησίµευε για τη µολυβδοχόηση του καρφιού που 
εισήχθηκε εδώ και µε το οποίο ο πήχης στερεώθηκε στο βραχίονα366. Η κατεύθυνση 
του βραχίονα δηλώνεται από τις γραµµές της ράσπας στην πίσω πλευρά, η θέση του 
από τις οπές για πίρο και για µολυβδοχόηση, για τις οποίες είναι πιθανότερη για 
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τεχνικούς λόγους η κάθετη θέση. Ο βραχίονας εξαφανιζόταν εν µέρει πίσω από το 
κεφάλι.  

3. Ο αριστερός βραχίονας µε το ιµάτιο που πέφτει πίσω από τον αριστερό 
µηρό (ύψ. 94,5 εκ., πλάτ. 38, πάχος 25 εκ.). Και εδώ δηλώνονται η θέση προς το 
τύµπανο από τη λιγότερο προσεγµένη επεξεργασία της πίσω πλευράς, η γωνία κλίσης 
προς το έδαφος εν µέρει από την κατεύθυνση των πτυχών, εν µέρει από την περίπου 
κάθετη θέση της οπής από τρυπάνι e που χρησίµευε για τη µολυβδοχόηση του 
καρφιού f. Το τελευταίο κρατούσε σφιχτά το αριστερό άκρο χέρι που προστέθηκε 
εδώ (βλ. τον καρπό του χεριού στην πίσω όψη της µορφής στην εικ. 120).  

4. ∆ύο θραύσµατα πτυχών (ύψ. 21, πλάτ. 54, πάχος 12,5 εκ.) που βεβαιώνουν 
την πορεία της άνω άκρης του ιµατίου ανάµεσα στο πίσω τµήµα των γονάτων καθώς 
και το µεγάλο διασκελισµό. Η άκρη της τοµής στα g g’ υποδεικνύει ένα κοµµάτι και 
δίνει συνεπώς την οριζόντιο για την προσαρµογή του θραύσµατος.  
 

      
                                                               Εικ. 120          
 

5. Το δεξί γόνατο (ύψ. 40, πλάτ. 24, πάχος 21,7 εκ.), από το οποίο προκύπτει η 
κάµψη του προτεταµένου δεξιού ποδιού και η διάταξη του ιµατίου που πέφτει πάνω 
στο γόνατο και στο άκρο πόδι.  

6. Το αριστερό κάτω πόδι µε το γόνατο (ύψ. 65, βάθ. 17,5, φάρδος 19 εκ.). 
7. Το αριστερό άκρο πόδι (ύψ. και φάρδος 15, βάθ. 19 εκ.) που φοράει 

σανδάλι, ή πιθανόν µόνο το µεσαίο τµήµα του, όσο προβάλλει γυµνό έξω από το 
ιµάτιο που σκεπάζει τη φτέρνα. Στη στερέωσή του χρησίµευαν εκτός από την οπή για 
πίρο στην  

8. κάτω παρυφή του ενδύµατος (ύψ. 35, πλάτ. 63, βάθ. 21,5 εκ.) ανάµεσα στα 
πόδια, δύο αυλάκια από τρυπάνι ανάµεσα στα i και k.  
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9. Το δεξί προτεταµένο άκρο πόδι µε δύο θραύσµατα της παρυφής του ιµατίου 
(συνολικό ύψος θραύσµατος 23, πλάτ. 51, πάχος 29 εκ.). Το πόδι φορούσε σανδάλι 
και τα λουριά ήταν ζωγραφισµένα.  

Από τη συσχέτιση των προαναφερθέντων θραυσµάτων προκύπτει ότι 
πρόκειται για ανδρική νεανική µορφή που σηκώνει το χέρι, για να καταφέρει χτύπηµα 
στον αντίπαλό της. Ο Treu υποστηρίζει ότι κρατούσε σπαθί στο δεξί χέρι που 
ανασήκωνε για να καταφέρει χτύπηµα στον αντίπαλό της και θήκη στο αριστερό. 
Βασίζει την υπόθεσή του στο αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112), όπου ο 
Πειρίθους έρχεται βιαστικά µε σπαθί στο χέρι και στη σκέψη ότι το όπλο του ήρωα δε 
θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να ήταν ο πέλεκυς θυσίας που κρατούσε ο 
Θησεύς367.    

Η µορφή Μ στρέφει το κεφάλι της προς το πλάι. Από την κατεύθυνση του 
άνω µέρους των ώµων και των κοιλοτήτων για τους πίρους, οι οποίοι πρέπει για 
τεχνικούς λόγους να ακολουθούσαν κατά προσέγγιση την κατεύθυνση των 
βραχιόνων, προκύπτει το δυναµικό 
ανασήκωµα και των δύο χεριών. Το δεξί 
χέρι θα είχε τεθεί πιο κοντά στην κόψη του 
πέλεκυ, γιατί η θέση του πίσω από τη δεξιά 
ωµοπλάτη δηλώνεται από το κωνοειδές 
στήριγµα α (βλ. εικ. 121) που ήταν 
λαξευµένο στην άνω άκρη. Οι βραχίονες 
προστέθηκαν, όπως δείχνουν οι επιφάνειες 
τοµής b, c στην εικ. 121. Η µορφή 
στηρίζεται γερά στο έδαφος λόγω του 
ιµατίου που πέφτει πίσω και γύρω από τα 
πόδια, τα οποία δε φορούν υποδήµατα, 
αλλά, όπως δηλώνει η πίσω όψη της δεξιάς 
φτέρνας (το i της εικ. 121), φορούσαν 
αρχικά σανδάλια. Το ενδιάµεσο κοµµάτι 
στο πίσω µέρος του γονάτου (το e στην εικ. 
121) συνδέει τα κάτω τµήµατα του 
ενδύµατος µε το δεξιό µηρό και το µεσαίο 
µέρος του σώµατος. Εµφανίζει προς τα 
πάνω και προς τα κάτω επεξεργασία µε 
βελόνι. Οµοίως στο f υπάρχει µία 
επιφάνεια σύνδεσης. Κατά τον Treu αυτά 
τα κοµµάτια υποδεικνύουν επιδιόρθωση 
που έγινε µεταγενέστερα, όπως και το κενό 
πίσω από το αριστερό προτεταµένο πόδι, 
στο g. Ίσως εισήχθηκε και εδώ, όπως και 
στην πάριση µορφή Κ (βλ. το n στην εικ. 
120) κοµµάτι µαρµάρου που πρέπει να 
προσέφερε στήριγµα στα κάτω πόδια. Ο 
ερευνητής εξηγεί αυτά τα κοµµάτια ως 
σχετιζόµενα µε την εκ των υστέρων επισκευή                         Εικ. 121 
των γλυπτών368.  
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Η Λαπιθίδα Ο αποκαθίσταται να έχει πιάσει τον Κένταυρο Ν από τα µαλλιά 
και τη γενειάδα, να τον απωθεί µε µια σφοδρή στροφή του άνω µέρους του σώµατος 
και να προσπαθεί να του ξεφύγει, όπως φαίνεται από το αριστερό κάτω πόδι που 
ξεπροβάλλει γυµνό από τον ιωνικό χιτώνα. Το ότι η άκρη της ουράς ανήκει σε αυτόν 
τον Κένταυρο επιβεβαιώθηκε από την εύρεση του ενδιάµεσου κοµµατιού της. Όλα τα 
τµήµατα της ουράς λαξεύτηκαν από τον ίδιο όγκο µαρµάρου. Η αρχή 
της χαίτης στο άνω τµήµα της πλάτης του Κενταύρου δηλώνεται µε το 
α (εικ. 123). Τα εξής τρία θραύσµατα προστέθηκαν στη µορφή του 
Κενταύρου: το ενδιάµεσο κοµµάτι πάνω από την κλείδωση του δεξιού 
πίσω ποδιού, το οποίο (πόδι) ενισχυόταν αρχικά µε στήριγµα που έφτανε     Εικ. 122 
στην πλίνθο, τµήµα του αριστερού κάτω ποδιού (βλ. εικ. 123) και τέλος το θραύσµα 
που γεµίζει το κενό ανάµεσα στην κλείδωση του αριστερού πρόσθιου ποδιού του 
Κενταύρου και του ποδιού της Λαπιθίδας. Το αριστερό µανίκι του ιωνικού σχιστού 
χιτώνα της Λαπιθίδας λαξεύτηκε στο κάτω τµήµα και προστέθηκε µε δύο πίρους.  
Παρά τη σφοδρή πάλη µε τον αντίπαλό της η γυναίκα κρατά σφιχτά µε το αριστερό 
χέρι από µία παρυφή το ιµάτιο, ενώ αυτό πέφτει κανονικά. Η άλλη παρυφή του που 
πέφτει στην πλάτη και στον αριστερό ώµο της, τραβιέται πίσω, ώστε καλύπτει ως τα 
ακροδάχτυλα το χέρι του Κενταύρου που πιάνει τη Λαπιθίδα. Η επίπεδη, περίπου 0,5 
εκ., οπή για το στήριγµα σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µεταξύ των 
πτυχών του αριστερού ώµου προέρχεται ίσως µόνο από την επισκευή ελαττωµατικού 
σηµείου στο µάρµαρο. Το κεφάλι της Λαπιθίδας που δε σώζεται, αποδιδόταν, όπως 
δείχνει η αρχή του λαιµού και του σαγονιού, σε όψη τριών τετάρτων κaι έγερνε 
έντονα προς τα κάτω. Τα πόδια της δε φορούσαν υποδήµατα, κάτι που αποδεικνύεται 
από το τµήµα της αριστερής φτέρνας που προστέθηκε µέσω µιας οπής από τρυπάνι 
(εικ. 122)369.  
 

 
Εικ. 123 

                                                 
369 Treu (1897), 77-79.   



 122

Ως προς το αγόρι F, η µορφή του αριστερού γλουτού και το ίχνος του δεξιού 
άνω µηρού του υποδεικνύουν ότι το 
δεξί πόδι γονάτιζε (βλ. εικ. 124). Το 
σωζόµενο αριστερό άκρο πόδι δε 
σηκωνόταν µε όλη την πατούσα, αλλά 
έκλινε λίγο προς τον Κένταυρο G. Τα 
δύο αυλάκια από τρυπάνι κάτω από την 
πατούσα προέρχονται, όπως εκείνα στο 
θραύσµα της κνήµης και στον αριστερό 
βραχίονα, µάλλον από αποτυχηµένες 
προηγούµενες χρήσεις τρυπανιού. Το 
δεξί χέρι του αγοριού σώζεται (εικ. 124, 
125). Στο αριστερό χέρι (εικ. 126) δεν 
εκτελέστηκε πλήρως η παλάµη (εικ. 
127). Άρα ο πήχης χανόταν πίσω από το 
κεφάλι του αγοριού, το οποίο έγερνε 
πίσω και κοίταζε τον αντίπαλο σε στροφή                             Εικ. 124 
τριών τετάρτων, όπως προκύπτει από την κατεύθυνση του λαιµού και το σηµείο α 
(βλ. εικ. 126) που προφανώς συνέδεε τον πήχη µε το 
κεφάλι. Τα σηµεία β β΄ στον αγκώνα του αγοριού (βλ. 
εικ. 126) πληροφορούν για τη θέση του κεφαλιού του 
Κενταύρου. Η µόνη ερµηνεία είναι ότι το µέτωπό του                      Εικ. 125 
σηκωνόταν απέναντι από τον αγκώνα του αγοριού. Το κεφάλι του Κενταύρου δε δίνει  
                                                                                                                          

                  
                             Εικ. 126                                                         Εικ. 127 
 
καµία ένδειξη, γιατί σώζονται µόνο η γενειάδα και το πίσω µέρος (εικ. 128). Με την 
κλίση του κεφαλιού ταιριάζουν και οι κινήσεις των 
χεριών του, τα οποία δεν είναι ελεύθερα - αφού 
κρατούν το αγόρι. Ασφαλής είναι η κίνηση του δεξιού 
χεριού που πιάνει το αγόρι πίσω από την πλάτη και 
κάτω από το δεξιό ώµο. Επίσης είναι πολύ πιθανή η 
κίνηση του αριστερού χεριού, γιατί δε µπορεί ο 
σωζόµενος αριστερός πήχης (εικ. 129) να έπιανε 
αδύναµα τον αριστερό βραχίονα του αγοριού - όπως 
παλιότερα γινόταν δεκτό µε βάση το πρόπλασµα του R.                   Εικ. 128 
Grüttner - αλλά πρέπει να άρπαζε ένα µεγαλύτερο µέλος (βλ. τη συµπλήρωση στην 
εικ. 124). Ο όγκος του αντίχειρα του Κενταύρου αποδεικνύει ότι ήταν στην ίδια 
πλευρά µε τα υπόλοιπα δάχτυλα. Επειδή στον κορµό του αγοριού δεν υπάρχει ίχνος 
από τον πήχη του Κενταύρου, αποµένει η υπόθεση ότι εκείνος άρπαζε το αγόρι από 
τον αριστερό µηρό, κοντά στην κλείδωση του γονάτου. Έτσι θα εξηγούνταν και η 
ελαφριά διόγκωση του µυ του µικρού δαχτύλου. Η συµπλήρωση του υπόλοιπου 
σώµατος του Κενταύρου βασίζεται στο σωζόµενο κοµµάτι του αλογίσιου σώµατος. 
Έχει κοπεί πίσω, άρα φαίνεται ότι προβαλλόταν λοξά από το τύµπανο. Συνεπώς 
εικονίστηκαν µόνο το στήθος και τα πρόσθια πόδια του αλογίσιου σώµατος, τα οποία 
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γονάτιζαν πάνω στην πλίνθο, όπως µπορεί να συναχθεί από τη σωζόµενη επαφή (βλ. 
εικ. 130). Επειδή όµως τα πρόσθια πόδια δε µπορεί να έφεραν µόνα τους όλο το 
βάρος του σώµατος του Κενταύρου, οι πτυχές του ενδύµατος του αγοριού έπεφταν 
πίσω από τα πόδια του Κενταύρου και στήριζαν τον κορµό του. Αυτό µπορεί να 
επιτυγχανόταν µε την ανάλογη ενίσχυση της πλίνθου. Το σύµπλεγµα συµπληρώθηκε 
σύµφωνα µε τα παραπάνω (βλ. εικ. 124): ο γέρος, φαλακρός Κένταυρος πιέζει το 
σώµα του κοντά στο αγόρι, ώστε τα στήθη και τα σώµατά τους αγγίζουν το ένα το   
 

                                                                                           
                             Εικ. 129                                                      Εικ. 130 
 
άλλο και προσπαθεί να αρπάξει το αγόρι µε τα χέρια του. Εκείνο σηκώνει και τα δύο 
χέρια, για να καταφέρει χτύπηµα στον 
Κένταυρο, ο οποίος απωθεί µε το µέτωπό του 
µόνο τον αριστερό αγκώνα του370.            

Από τα δύο µεγάλα αλογίσια αυτιά 
του Κενταύρου Ρ σώθηκαν µόνο οι δύο 
βαθιές ωοειδείς οπές για την προσαρµογή 
τους ανάµεσα στα «κύµατα» µαλλιών (εικ. 
132). Για καθεµία από αυτές υπάρχει µία οπή 
από τρυπάνι για µεταλλικό πίρο. Για την 
αρχική απόσταση του άνω µέρους του Λαπίθη 
Q από τον Κένταυρο Ρ πληροφορίες δίνει ο 
αριστερός ώµος του Λαπίθη που δείχνει ένα 
δυσανάλογα µακρύ βραχίονα. Το θραύσµα 
από χέρι µε το ίχνος αντίχειρα (εικ. 133) 
συνδέθηκε από το γλύπτη H. Hartmann µε τον 
έντονα λυγισµένο προς τα έξω καρπό του 
χεριού (βλ. εικ. 133 δεξιά), οπότε είναι πιθανό 
το αριστερό χέρι του Λαπίθη να έκανε 
ανάλογη χειρονοµία. Εάν η αρχική 
χειρονοµία ήταν πράγµατι τέτοια, τότε ο Λαπίθης                     Εικ. 131 
έπιανε τον αριστερό πήχη του Κενταύρου µε τον πήχη του προς τα µέσα και 
προσπαθούσε να τον λυγίσει προς τα εµπρός και 
να τον αποµακρύνει, έτσι ώστε να ελευθερώσει 
το δεξί χέρι του.                                                       

Από τα πρόσθια πόδια του Κενταύρου το 
δεξί προστέθηκε και στερεώθηκε µε σύνδεσµο 
(βλ. τα c d στην εικ. 131). Οι οπλές πατάνε σε 
χοντρή πλίνθο - κάτι που δηλώνει την 
καλλιτεχνική πρόθεση να φτάσει η κορυφή του                            Εικ. 132 
κεφαλιού όσο το δυνατόν ψηλότερα. Η ίδια πρόθεση οδήγησε στην υπερβολική 
επιµήκυνση του αριστερού άνω µηρού του Λαπίθη που είναι σχεδόν δύο φορές 
µακρύτερος από το δεξιό. Για να µην είναι εµφανής αυτή η δυσαναλογία το ένδυµα 
είναι έντονα τυλιγµένο γύρω από το αριστερό γόνατο, από όπου τραβιέται πάνω στο   

                                                 
370 Treu (1897), 79-82.   
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αριστερό πλευρό κάθε µορφής, ώστε δίνει το φόντο για το 
γυµνό δεξί πόδι του Λαπίθη. Πάνω από την επιφάνεια 
τοµής του ποδιού του Λαπίθη γίνεται ορατό (στο α) ένα 
µεγάλο κενό µε οπή για πίρο για το τµήµα του άνω µηρού 
που βρισκόταν προς τα πίσω. Στο b, δίπλα στο αριστερό 
γόνατο του Λαπίθη, υπάρχει µεταγενέστερη ηµικυκλική                    Εικ. 133 
επεξεργασία για την πίσω οπλή του Κενταύρου S που παρεµβαίνει σε αυτό το 
σηµείο371.                     

Στο σύµπλεγµα C D E ο Λαπίθης C σπρώχνει γονατιστός µε το 
κεφάλι το δεξιό κρόταφο του Κενταύρου D και πιέζει µε τα χέρια το 
κεφάλι του. Το ότι τα κεφάλια τους συναντώνται είναι ασφαλές βάσει 
της κίνησης του Λαπίθη και της κοιλότητας στη δεξιά µεριά του 
κεφαλιού του Κενταύρου (εικ. 134). Η κίνηση των βραχιόνων του 
Λαπίθη αποδεικνύεται εν µέρει από τα ίχνη των ώµων και τα χέρια (εικ. 
135), τα οποία, όπως φανερώνει λάξευση στην κορυφή της κεφαλής του       Εικ. 134 
Κενταύρου, προστέθηκαν εκεί. Η δεξιά παλάµη του είναι στραµµένη προς τα πάνω. 
Προκύπτει πολύ έντονη στροφή των χεριών που πιθανότατα υποδήλωνε τον τρόπο 
πάλης. Το κρανίο και ο αριστερός ώµος του Λαπίθη έχουν 
κοπεί επίπεδα στο πίσω µέρος µε αδρή λάξευση, ενώ ο 
αριστερός βραχίονας που δε φαίνεται από µπροστά δε 
σκαλίστηκε (βλ. εικ. 136). Η ατελής λάξευση της δεξιάς 
πατούσας του Λαπίθη C αποδεικνύει ότι δε σηκωνόταν 
ούτε φαινόταν (στην εικ. 137 το δεξί άκρο πόδι που βρέθηκε              Εικ. 135 
ανάµεσα στα θραύσµατα). Αυτό συνέβαινε, γιατί το προσκεφάλι, πάνω στο οποίο 
ήταν ξαπλωµένη η γυναίκα Β, ωθήθηκε προς τα εµπρός και έφτασε και έφτασε σε 
αυτό το σηµείο372. Ο πεσµένος Κένταυρος D στηρίζεται µε το δεξί χέρι στο δάπεδο 
και προσπαθεί έτσι να αντισταθεί στη µεγάλη πίεση που ασκεί ο Λαπίθης C στην 
κορυφή του κεφαλιού του. Αρπάζει µε το αριστερό πίσω πόδι τη Λαπιθίδα Ε, έχει 
βάλει την οπλή του στην ποδιά της και ταυτόχρονα την τραβάει µε το αριστερό χέρι 
από τα µαλλιά. Αυτή τον απωθεί µε το δεξί χέρι πιάνοντας τη γενειάδα του και 
προσπαθεί µε το αριστερό να ελευθερώσει τα µαλλιά της από το χέρι του. Το 
τελευταίο αποδεικνύεται από µία τούφα µαλλιών στο πίσω µέρος του κεφαλιού της, 
του οποίου το ίχνος δε θα µπορούσε να προεξέχει κατά αυτόν τον τρόπο µπροστά από 
το χέρι του Κενταύρου, αν δεν το έπιανε το χέρι της ίδιας της Λαπιθίδας (βλ. 
καλύτερα το α στην εικ. 138). Η µετατόπιση του αριστερού ώµου και του στήθους  
                                                                                                     

                        
                             Εικ. 136                                                            Εικ. 137 
 
                                                 
371 Treu (1897), 82-84.    
372 Ό. π., 84-85.  
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υποστηρίζει αυτή την υπόθεση. Φαίνεται πώς αποσπάται ο δωρικός χιτώνας πάνω 
από τον αριστερό ώµο και πώς πέφτει στην ποδιά της γυναίκας. Το ένδυµα κρατιέται 
στο δεξιό ώµο και πέφτει από εκεί πάνω στα πόδια που φορούν σανδάλια, των οποίων 
τα λουριά λείπουν, άρα ήταν ζωγραφισµένα. 

Τα σηµαντικότερα θραύσµατα που βρέθηκαν και προστέθηκαν στο 
σύµπλεγµα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη για τη 
συµπλήρωση και τοποθέτησή του είναι 
τα εξής: α) ο αριστερός µαστός της 
Λαπιθίδας (εικ. 139) µε λαξευµένη 
επιφάνεια (το b στην εικ. 138) που 
οφείλεται ενδεχοµένως στην άκρη της 
ουράς του Κενταύρου D που 
προστέθηκε εκεί, β) ο δεξιός βραχίονάς 
της που απωθεί τον Κένταυρο (εικ. 140) 
και γ) ο µαστός του Κενταύρου µε τη 
µασχάλη (εικ. 141), στην οποία η 
χωνοειδής οπή µε διάµετρο περίπου 5,5 
εκ. προέρχεται πιθανότατα από στήριγµα 
που έφτανε εκεί από το έδαφος, για να 
φέρει το βάρος του Κενταύρου και της 
γυναίκας. Η αδρή λάξευση έγινε για να  
ωθηθούν πολύ κοντά στο τύµπανο οι                                      Εικ. 138 
µορφές, όπως και η επιδιόρθωση του δεξιού χεριού του Κενταύρου: τα δάχτυλα ήταν 
µπροστά λοξά, προφανώς για να µπορέσουν να ωθήσουν πολύ κοντά 
το γόνατο του Λαπίθη (εικ. 142). Το πρόσθιο µέρος του Κενταύρου 
ολοκληρώνεται µε βάση θραύσµα του ποδιού, ακριβώς όπως ο 
Κένταυρος συνδέθηκε µε τη Λαπιθίδα µε νέο κοµµάτι της πλίνθου. 
Το κενό που σώθηκε στο σώµα του, στην κοιλότητα της 
σπονδυλικής στήλης, ακριβώς κάτω από την αρχή του ανθρώπινου 
άνω µέρους προέρχεται από την προσαρµογή ενός σηµείου της 
χαίτης στην πλάτη (βλ. το c στην εικ. 138). Μία σειρά µικρότερων 
οπών (στο d) που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις τρυπανιού         Εικ. 139 
δηλώνει τη θέση του ορθογώνιου τόρµου της πλάτης του συµπλέγµατος. Ο ρόλος του 
γωνιώδους τµήµατος της πλίνθου δίπλα στο αριστερό πόδι (το e στην εικ. 138) και 
της κοιλότητας πίσω από το δεξί λυγισµένο πόδι της Λαπιθίδας φαίνεται ότι ήταν η 
µείωση του βάρους της µορφής373.                                                                                                                
                         

                        
                        Εικ. 140                                    Εικ. 141                           Εικ. 142 
 

 
 
 

                                                 
373 Treu (1897), 85-87.    
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Στο σύµπλεγµα R S T ο Κένταυρος S έχει πέσει κάτω και έχει πιάσει το πόδι 
και τον πέπλο της Λαπιθίδας R που είναι δίπλα του. 
Αυτή αντιστέκεται και προσπαθεί µε τα χέρια της 
να αποµακρύνει το δεξί χέρι του από το απόπτυγµα 
του πέπλου της που εκείνος έχει αρπάξει από τον 
αριστερό της ώµο. Το κεφάλι της γυναίκας είχε κλίση                    Εικ. 143 
προς τα κάτω και έσπρωχνε το σαγόνι και το µάγουλο πάνω στην αριστερή κλείδα, 
όπως δηλώνουν τα σωζόµενα ίχνη. Το κεφάλι του Κενταύρου είχε επίσης κλίση προς 
τα κάτω και προς τον αριστερό ώµο µε βάση τα ίχνη του 
κάτω χείλους, της γενειάδας - και λόγω της πίεσης από το 
αριστερό χέρι του Λαπίθη Τ (εικ. 143). Ο Treu συµφωνεί 
µε την άποψη του Br. Sauer (1891) ότι το όπλο που 
κρατούσε ο Λαπίθης Τ στο δεξί χέρι είναι µαχαίρι θυσίας 
µε βάση την κυλινδρική λαβή και σε σύγκριση µε το 
αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112). Η είσοδος 
του µαχαιριού στο δεξί στήθος του Κενταύρου S και η 
έξοδός του πάνω από την κλείδα είναι ευδιάκριτες στα 
κενά, όπου είχαν εισχωρήσει το κάτω µέρος και η κορυφή 
της λεπίδας (εικ. 144). Στη στερέωση της πιθανότατα 
χάλκινης, βάσει των ενδείξεων, λεπίδας χρησίµευε οπή 
από τρυπάνι που ήταν πίσω από το αυλάκι για την αιχµή 
του όπλου, ώστε φαίνεται ότι τη στήριζε από πίσω 
µετάλλινος πίρος. Τα σωζόµενα θραύσµατα, µε βάση τα                    Εικ. 144 
οποία έγινε η αποκατάσταση του συµπλέγµατος είναι τα ακόλουθα: από τη Λαπιθίδα 
ο αριστερός βραχίονας374, από τον Κένταυρο το κάτω µέρος του δεξιού πίσω ποδιού, 
τµήµα της ουράς (βλ. και εικ. 145), το αριστερό µισό του αλογίσιου στήθους, το άνω 
µέρος του δεξιού πρόσθιου ποδιού που δηλώνει κενό για σύνδεσµο - άρα, όπως το 
αριστερό πόδι, στερεώθηκε κατά την αρχαιότητα µε µολυβδοχοηµένο σύνδεσµο (το α 
στην εικ. 145). Ο Treu βρίσκει πιθανό να έσπασαν τα αδύνατα πρόσθια πόδια κατά τη 
µεταφορά του συµπλέγµατος, γιατί δεν είχαν προσαρµοστεί στην πλίνθο του κύριου 
συµπλέγµατος και µετά τοποθετήθηκαν επί τόπου, δίχως να έχουν δεχθεί 
επεξεργασία375.           
 

                                                  
                                                            Εικ. 145  
        
 

                                                 
374 Treu (1897), 88. Επίσης Expédition scientifique de Morée (1831-1838) Ι, πίν. 76, 1.                                           
375 Treu (1897), 87-89.    
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Η γηραιά γυναίκα Β εικονίζεται ξαπλωµένη πάνω σε 
στρώµα. Πιάνει τα µαλλιά της µε το δεξί χέρι σε χειρονοµία 
απελπισίας. Το άκρο χέρι ήταν µαζεµένο, όπως αποδεικνύει 
η αρχή των ακροδαχτύλων (βλ. εικ. 146). 

Εκτός από τις ανάγκες της συνολικής διάταξης και                   Εικ. 146    
συµµετρίας, το ότι οι µορφές Β, U ήταν ξαπλωµένες πάνω σε στρώµατα 
υποδεικνύεται από συγκεκριµένα στοιχεία: την έλλειψη πλίνθου και συνδέσµων της,                             
τη στενότητα της επιφάνειας ανάκλισης που φαίνεται στην εικ. 147 και τη λεπτότερα 
χτενισµένη κάτω επιφάνεια (το α στην εικ. 147) που υποδηλώνει ότι το στρώµα 
ανυψωνόταν ελαφριά σε αυτό το σηµείο. Στην εικ. 147 φαίνεται η βαθµιαία αποκοπή 
και βαθµιαία µείωση της µορφής προς τα πίσω που σε σύνδεση µε τις απαιτήσεις του 
χώρου οδηγεί στην ώθηση των ποδιών ανάµεσα στο τύµπανο και στο πρόσθιο τµήµα 
της µορφής Α376.         
                            

 
Εικ. 147 

 
  Η γηραιά γυναίκα U στηρίζεται µε τους δύο πήχεις πάνω στο στρώµα που 
βρίσκεται από κάτω της (εικ. 148). Ο Treu πιστεύει ότι το στρώµα ανήκει σε αυτήν, 
γιατί: 1) δεν έχει τοποθετηθεί σε καµία άλλη εναέτια µορφή, 2) πρέπει να 
ανασηκωθούν ελαφρά οι δύο γυναίκες Β και U, αν ακολουθούν το επικλινές γείσο µε 
τα ύψη των κεφαλιών και τα συνολικά  περιγράµµατά τους, 3) το σωζόµενο µισό του 
στρώµατος έχει το αναγκαίο ύψος και 4) στον αριστερό ώµο της U υπήρχε 
µεταγενέστερη επεξεργασία (εµφανής στην εικ. 149), προφανώς µε στόχο να 
τοποθετηθεί εκεί το σηκωµένο δεξί χέρι της µορφής V. Αυτή η επεξεργασία 
ανταποκρίνεται στη µορφή και το µέγεθος αυτού του χεριού. Άρα η γυναίκα U θα  
 

     
                 Εικ. 148                                                                Εικ. 149 

 

                                                 
376 Treu (1897), 89-90 (για την περιγραφή της µορφής). Πρβλ. στις επόµενες ενότητες την πρόταση του 
Treu για τη διάταξη και την ερµηνεία της εναέτιας σύνθεσης.  
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έπρεπε, ακόµη και αν δε σωζόταν το στρώµα, να σηκωνόταν ανάλογα στην 
προαναφερθείσα θέση. Αρχικά το στρώµα θα συνέχιζε σε όλο το µήκος της µορφής 
που ήταν ξαπλωµένη πάνω του, επειδή αυτή, εκτός από τους πήχεις, δεν είχε δική της 
πλίνθο. Φαίνεται ότι απεικονίστηκαν οι γωνιακοί πάσσαλοι της κλίνης, αφού οι οπές 
σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου στην πρόσθια και πίσω πλευρά του 
στρώµατος (τα α, b στην εικ. 150) πρέπει να προέρχονται από µετάλλινους πίρους 
που το συγκρατούσαν στο έδαφος και συνέβαλαν στο χαρακτηρισµό του ως στρώµα. 
Από τη δεξιά άκρη που ήταν αρχικά περίπου κάτω από τον αγκώνα της γυναίκας 
κρέµεται η γωνία καλύµµατος που συνεχιζόταν πάνω στην πλίνθο κάτω από τους 
βραχίονές της. Αρχικά το στρώµα ήταν πολύχρωµο και το κάλυµµά του ξεχώριζε 
χρωµατικά377.  
 

     
                                                              Εικ. 150                              

 
Η µορφή Α φοράει σκούφο στο κεφάλι (εικ. 151), κάτι που πρέπει να 

συνέβαινε και µε την πάρισή της µορφή V (εικ. 152). Όπως συνάγει ο Fr. Studniczka 
από τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο µορφές πιάνουν την παρυφή του ενδύµατος 
µπροστά από τον ώµο πρέπει να φοράνε δωρικό πέπλο, ο οποίος είχε πέσει κάτω, για 
αυτό και προσπαθούν να φέρουν την παρυφή του πάνω στο γυµνό άνω µέρος του 
σώµατός τους. Η χειρονοµία του δεξιού χεριού της Α µπορεί να αποκατασταθεί µε 
βάση τη χειρονοµία έκπληξης του σωζόµενου δεξιού χεριού της πάρισής της V. Το 
δεξί πόδι της Α που φορούσε σανδάλι είναι τεντωµένο και στρέφει προς τα έξω µε τη 
µύτη κάτω από την παρυφή του ενδύµατος, ενώ το αριστερό λυγίζει ελαφρά και δε 
φαίνεται καθαρά. Η φτέρνα, όπως και στο δεξί πόδι της µορφής V, απεικονίζεται ως 
προεξοχή που δεν έχει πλασθεί (βλ. εικ. 151, 152)378. Ως προς τη µορφή V, το 
αριστερό της χέρι πιάνει δύο παρυφές του πέπλου που πέφτει στην πλάτη και στα 
πόδια, µπροστά από τον αριστερό ώµο (οι οπές από τρυπάνι στο χέρι είναι από 
προηγούµενη χρήση τρυπανιού). Οι δύο άλλες παρυφές σχηµατίζουν προεξοχή 
µπροστά από το σώµα Τα πόδια φορούν σανδάλια, όπως και της πάρισης µορφής Α.  
 

 
Εικ. 151 

 
Στην πίσω πλευρά είναι εντονότερη η τεχνητή προσθήκη του δεξιού χεριού (βλ. εικ. 
153, στην οποία παρουσιάζεται το περίπλοκο σύστηµα των κενών µεταξύ των 
κοµµατιών, των τόρµων, των συνδέσµων, των οπών για τη µολυβδοχόηση και τους 
πίρους, όπως παρατηρούνταν µετά τη θραύση ορισµένων τµηµάτων µαρµάρου). Ο 
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βραχίονας είχε αρχικά στερεωθεί µε τόρµο, στον οποίο ανήκει η οπή b για τη 
µολυβδοχόηση. Τα αυλάκια από τρυπάνι στα σηµεία c, f  φαίνεται να συνδέονται µε  
 

 
Εικ. 152 

 

              
                                     Εικ. 153                                    
 
αυτό το κοµµάτι. Από άλλο κοµµάτι που άγγιζε τµήµα της ωµοπλάτης σώζεται ένα 
µικρό θραύσµα (στο g). Σε αυτήν την ωµοπλάτη ανήκει το κενό d d’ και η κοιλότητα 
για σύνδεσµο e379.   

Ο G. Treu σηµειώνει ότι οι τέσσερις γωνιακές γυναικείες µορφές Α, Β, U, V 
διαφέρουν από τις υπόλοιπες, για τις οποίες χρησιµοποιήθηκε παριανό µάρµαρο, ως 
προς το ότι είχαν λαξευτεί είτε ολόκληρες (Α, Β) είτε εν µέρει (ο δεξιός βραχίονας 
της V και όλη η U ως το στρώµα) από πεντελικό µάρµαρο. Προσπάθησε το 1888 να 
ερµηνεύσει αυτήν τη διαφορά υλικού και τόνισε ότι οι µορφές από παριανό και 
πεντελικό µάρµαρο παρουσιάζουν ανοµοιότητες στον καλλιτεχνικό χειρισµό και την 
τεχνική επεξεργασία, ειδικότερα: α) στο πλάσιµο των µατιών, β) στο πλάσιµο των 
µαλλιών, γ) στην υφή και επεξεργασία του ενδύµατος. Επίσης η απόδοση του γυµνού 
σώµατος της µορφής Α διαφέρει από εκείνην της πάρισής της µορφής V ως προς την 
ευσαρκία και τις ρυτίδες στο δέρµα (στο στοµάχι και κάτω από το λαιµό). Αυτές οι 
ρυτίδες επαναλαµβάνονται και στο δεξιό βραχίονα της V (βλ. εικ. 153) που είναι 
σκαλισµένος από πεντελικό µάρµαρο και διακρίνεται αισθητά µέσω της ευσαρκίας 
και µαλακότητάς του από τον αριστερό και αδύνατο. Επειδή οι παραπάνω διαφορές 
είναι τόσο έντονες ο Treu συνάγει ότι αποκλείεται η χρονολόγηση της κατασκευής 
των γλυπτών και των τµηµάτων τους από πεντελικό µάρµαρο στον 5ο αιώνα π.Χ. 
Όλες οι ενδείξεις φαίνεται να οδηγούν στη µεταγενέστερη αντικατάσταση των 
µορφών Β, U, Α και του βραχίονα της µορφής V. Πιθανόν αυτή προγραµµατίστηκε 
ως συνέπεια της καταστροφής των πρωτότυπων γλυπτών και πραγµατοποιήθηκε κατά 
την επιδιόρθωση του ναού. Όπως παρατήρησε ο W. Dörpfeld, στην επισκευή του 
αετώµατος οδηγεί η ενοικοδόµηση στα θεµέλια του Βουλευτηρίου της Ολυµπίας του 
τµήµατος του οριζόντιου γείσου που έφερε τα αετώµατα. Το ότι η καταστροφή πρέπει 
να αφορούσε ιδίως τις γωνίες του ναού προκύπτει από τη µορφή των συνδέσµων στις 
γωνίες του επιστυλίου. Από έναν γωνιακό όγκο της µαρµάρινης υδρορρόης 
αποδεικνύεται ότι η καταστροφή επεκτεινόταν και στο δυτικό αέτωµα, στη Β∆ γωνία 
                                                 
379 Treu (1897), 92-93. 
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του ναού. Η συγκέντρωση των λεοντοκεφαλών στον πίν. 17,2-3 του Olympia Ι δείχνει 
σε πόσο σηµαντική κλίµακα και σε πόσο διαφορετικές εποχές πραγµατοποιήθηκαν 
εργασίες αντικατάστασης της σίµης του ναού. Επίσης επιβεβαιώνονται εκτενείς 
αντικαταστάσεις πλίνθων από παριανό µάρµαρο από πολυάριθµες κεράµους της 
στέγης από πεντελικό µάρµαρο µε σηµεία συναρµολόγησης κατά τα ρωµαϊκά χρόνια. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω υποδεικνύεται η εποχή, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε 
η επιδιόρθωση και αντικατάσταση των εν λόγω εναέτιων µορφών από αντίγραφα από 
πεντελικό µάρµαρο. Με βάση το είδος του µαρµάρου, την αναπαραγωγή των 
πρωτοτύπων και τις πεντελικές υδρορρόες-λεοντοκεφαλές οδηγούµαστε στα ρωµαϊκά 
χρόνια και µάλιστα στην εποχή πριν το Νέρωνα, όπως προκύπτει από τις έρευνες του 
W. Dörpfeld380. 
 

Ο Ρ. Wolters ακολουθεί τον G. Treu (1897) στην αποκατάσταση της µορφής 
L εκτός από ένα σηµείο: θεωρεί ότι η χειρονοµία του δεξιού χεριού της, το οποίο 
στην πρόταση διάταξής του (εικ. 212) φαίνεται πάνω από το κεφάλι της Λαπιθίδας Ο, 
ενδεχοµένως να είναι αµυντική, δηλαδή προστατευτήρια ή αλλιώς επιθετική, 
επιτακτική 381.  

 
Ο Fr. Weege σχολιάζει την αποκατάσταση της µορφής L. Σηµειώνει ότι το 

κεφάλι και το σώµα της βρέθηκαν ξεχωριστά, αλλά µπορούν να συσχετιστούν µε 
ακρίβεια το ένα µε το άλλο και ότι αρχικά συµπληρώθηκε στη µορφή ένας δεξιός 
πήχης που δεν της ανήκε. Υποστηρίζει ότι ο σωστός δεξιός πήχης βρέθηκε αργότερα 
σε άλλη θέση, δηλαδή µπροστά από την Α πρόσοψη του ναού, όπου βρέθηκε 
νωρίτερα και ο δεξιός βραχίονας. Θεωρεί ότι τα δάχτυλα που λείπουν ήταν βάσει των 
σωζόµενων ενδείξεων τεντωµένα και συνάγει ότι δεν έπιαναν π.χ. τα µαλλιά 
Κενταύρου. Πιστεύει ότι ο καλλιτέχνης µπορεί να µην άφησε το βραχίονα να εξέχει 
τόσο πολύ έξω από το αέτωµα, αλλά τον απέδωσε σηκωµένο προς το πλάι382. 
Παραθέτει τις απόψεις των Ρ. Jacobsthal (1906), Α. Milchhöfer (1883), Α. Β. Cook383 
για την παράσταση του ∆ία σε θραύσµατα αναθηµατικού αναγλύφου από την Κάµιρο 
και συνάγει ότι η σχέση του θεού µε την Κενταυροµαχία είναι πολύ παλιά δίχως το 
µοτίβο του γάµου της Ιπποδάµειας, που εµφανίζεται αργότερα και υποδεικνύει την 
Καρία και τον ∆ία Άρειο. Προτείνει να αποδοθεί στο αριστερό χέρι της µορφής - την 
οποία ταυτίζει µε το νεανικό ∆ία - ο διπλός πέλεκυς - τον οποίο κατά τον Weege 
κρατά στο ίδιο χέρι και η µεσαία µορφή του ανατολικού εναετίου384. 

 
Ο S. Stucchi παρατηρεί ότι η τεχνική σε πολλά µέρη της µορφής U από 

πεντελικό µάρµαρο παραπέµπει στα ελληνιστικά χρόνια. ∆ιαπιστώνει τρεις 
διαφορετικές φάσεις: η πρώτη αφορά µόνο τις δύο γωνιακές µορφές Α, όπως 
επιβεβαιώνει το θραύσµα που επαναχρησιµοποιείται ως µαξιλάρι,  και V από παριανό 
µάρµαρο˙ στη δεύτερη µεταποιήθηκε η αριστερή γωνιακή µορφή Α από πεντελικό 
µάρµαρο και προστέθηκαν οι δύο ηλικιωµένες γυναίκες B, U, τοποθετηµένες πάνω 
σε µαξιλάρια για να φαίνονται καλύτερα, επειδή καλύπτονταν εν µέρει από τα πόδια 

                                                 
380 Treu (1897), 93-95.  
381 Wolters (1908), 19.  
382 Weege (1935b), 468-469.  
383 Βλ. Cook (1965), τόµ. 2ος, 614 κ.ε., εικ. 512. Κατά τον Α. Milchhöfer (1883), 75 και τον Ρ. 
Jacobsthal (1906), 15 ο διπλός πέλεκυς µπορεί να θεωρηθεί παλιό σύµβολο του ∆ία που γενικά 
εκτοπίστηκε από τον κεραυνό, αλλά στην Καρία συνδεόταν µε τον ∆ία Λαβρανδέα.  
384 Πατεράκη (2005), 117, εικ. 122.    
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των Λαπιθών C, T˙ στην τρίτη οι µορφές B, U θα είχαν τοποθετηθεί πιο µπροστά, 
µετατοπίζοντας προς το βάθος τα πόδια των Λαπιθών C, T385. 

 
Ο Β. Ashmole γράφει ότι ο Λαπίθης Τ µπήγει µαχαίρι - ίσως µαχαίρι θυσίας, 

το µόνο όπλο στην παράσταση εκτός από το τόξο του Απόλλωνα (µορφή L) - στο 
στήθος του Κενταύρου. Υπογραµµίζει ότι το δεξί χέρι της µορφής V δεν είναι από 
παριανό µάρµαρο που χρησιµοποιήθηκε από τους πρώτους γλύπτες αλλά από 
πεντελικό και είναι αποκατάσταση, πιθανότατα του 2ου αι. π.Χ. Τονίζει ότι η µορφή Α 
είναι σκαλισµένη ολότελα από πεντελικό µάρµαρο, εποµένως είναι αντικατάσταση 
της αρχικής µορφής που πρέπει να ήταν πολύ κατεστραµµένη, ώστε ήταν αδύνατο να 
επιδιορθωθεί. Θεωρεί τις µορφές των ηλικιωµένων γυναικών Β, U (εικ. 226) από 
πεντελικό µάρµαρο αντίγραφα των πρωτότυπων µορφών ή εξολοκλήρου νέες 
προσθήκες που έγιναν µετά από µεγάλο σεισµό ή φωτιά, ερµηνεία που πιστεύει ότι 
δικαιολογείται  από το ότι ξαπλώνουν πάνω σε προσκεφάλια386.    
 

Ο Ν. Γιαλούρης παρουσιάζει τις συµπληρώσεις και τροποποιήσεις που έκανε 
στις εναέτιες µορφές ένα πλήθος καλλιτεχνών και τεχνικών387. Ένα µικρό θραύσµα 
προστέθηκε στο ανώτερο πρόσθιο τµήµα του δεξιού µηρού της µορφής L. Στο 
αριστερό πόδι της µορφής Κ προστέθηκε ένα κοµµάτι που αποτελούνταν από το 
αριστερό τµήµα της φτέρνας και τµήµα του αστράγαλου. Ένα άλλο κοµµάτι 
προστέθηκε στο ιµάτιο, στο σηµείο που πέφτει στη δεξιά άκρη της πλίνθου˙ αυτή η 
προσθήκη συνεπάγεται αλλαγή της θέσης του αριστερού ποδιού, που τώρα 
µετακινείται δεξιά και µπροστά, µπροστά από το προαναφερθέν κοµµάτι. Στο 
σύµπλεγµα Η Ι προστέθηκαν δεκαέξι νέα θραύσµατα. Τρία σχετιζόµενα συνιστούν το 
µεγαλύτερο µέρος του στήθους του Κενταύρου Ι και ένα άλλο µε τρεις γωνίες γεµίζει 
το κενό στην πλάτη του. Τα υπόλοιπα δώδεκα προσαρµόστηκαν στη Λαπιθίδα Η. Τα 
δέκα ανήκουν στον πέπλο της ως εξής: δύο στην εξωτερική πλευρά του δεξιού 
µηρού, ένα στο πίσω µέρος του αριστερού µηρού κάτω από το δεξί πρόσθιο πόδι του 
Κενταύρου, δύο στην εσωτερική (δεξιά) πλευρά του αριστερού γόνατού της, τρία 
συναπτώµενα στη χαµηλότερη άκρη του πέπλου, δύο µεγάλα στον πέπλο που πέφτει 
µπροστά από το αριστερό της γόνατο και τέλος ο δείκτης και το τρίτο δάχτυλο του 
δεξιού χεριού. Με την προσθήκη των δεκαέξι κοµµατιών διευκρινίστηκε η διάταξη 
του ενδύµατος της γυναίκας, άρα η κίνησή της που χαρακτηρίζεται από συστροφή και 
λόγω των προσθηκών στο στήθος του Κενταύρου κατέστη σαφές ότι το επίπεδο του 
στήθους του είχε τεθεί σε γωνία προς τη λοξή θέση του σώµατος της γυναίκας 
µπροστά του, έτσι ώστε σχηµατιζόταν αµβλεία γωνία. Στη µορφή Μ προστέθηκαν έξι 
νέα θραύσµατα: ένα µεγάλο στο αριστερό άνω µέρος της πλάτης, ένα άλλο στο 
εσωτερικό (δεξί) τµήµα του αριστερού ποδιού ακριβώς κάτω από το γόνατο, στο 
σηµείο όπου καλύπτεται από το ιµάτιο. Ένα τρίτο, σχεδόν τετράπλευρο, 
περιελάµβανε το εξωτερικό (αριστερό) µισό του κατώτερου τµήµατος του αριστερού 
ποδιού κοντά στον αστράγαλο και καλύπτεται επίσης από το ιµάτιο. Το τελευταίο 
κοµµάτι (που είχε αποδοθεί από τον G. Treu στη χαµηλότερη παρυφή του ιµατίου του 
Απόλλωνα L) ανήκει σε µεγαλύτερο κοµµάτι που κατασκευάστηκε ξεχωριστά και 
περιελάµβανε το αριστερό µέρος του κάτω ποδιού µαζί µε το ιµάτιο που έπεφτε πίσω 
του. Τα υπόλοιπα τρία µικρά θραύσµατα ανήκουν στο ανώτερο τελείωµα των ώµων 
που εντέθηκαν εκεί όπου βρισκόταν ο σύνδεσµος για το κοµµάτι που προστέθηκε. Η 

                                                 
385 Stucchi (1955), 112 κ.ε.  
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καλά δουλεµένη επιφάνεια στη δεξιά πλευρά της πλάτης της µορφής, που σώζεται 
πολύ καλύτερα πάνω στο κοµµάτι που προστέθηκε πρόσφατα, µαζί µε την πρόχειρα 
δουλεµένη επιφάνεια του αριστερού αυτιού, δείχνουν ότι η αριστερή πλευρά του 
κεφαλιού και το αντίστοιχο άνω µέρος του σώµατος πρέπει να έστρεφαν περισσότερο 
προς το τύµπανο. Η εξαιρετικά δουλεµένη επιφάνεια του κοµµατιού, το οποίο 
εισήχθηκε πάνω στο εξωτερικό (αριστερό) µισό του αριστερού κάτω ποδιού, δείχνει 
ότι το κάτω µισό του σώµατος πρέπει να έστρεφε περισσότερο προς τα µπρος. Αυτή η 
στροφή επιβεβαιώνεται όχι µόνο από τη λοξή θέση του αριστερού µηρού της µορφής, 
αλλά και από την κοιλότητα στο πίσω µέρος κοντά στην πλίνθο που χρησίµευε για τη 
στερέωσή της στο τύµπανο. Ένα κοµµάτι που περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του 
αφαλού προστέθηκε στο δεξί µέρος της κοιλιάς της µορφής Ν. Στη µορφή Ο 
προστέθηκαν τρία µικρά κοµµάτια. ∆ύο ανήκουν στο ένδυµα, το ένα κάτω από τον 
αριστερό βραχίονα, το άλλο κοντά στο άνω µέρος του αριστερού µηρού. Το τρίτο 
θραύσµα που ανήκει στο κάτω µέρος του αριστερού ποδιού κοντά στο δεξί πρόσθιο 
πόδι του Κενταύρου Ν είχε αναγνωριστεί από τον G. Treu, αλλά προσαρµόστηκε από 
την οµάδα του Γιαλούρη για πρώτη φορά. Ένα µικρό θραύσµα προστέθηκε κοντά 
στην αριστερή πλευρά του βουβώνα της µορφής Q. Στη µορφή Ρ προστέθηκαν τρία 
θραύσµατα, ένα στον αριστερό ώµο, ένα στο δεξί µέρος της κοιλιάς ακριβώς κάτω 
από το στέρνο και ένα στο δεξί πλευρό ακριβώς κάτω από το µαστό. Στη µορφή C 
προστέθηκε ένα κοµµάτι από τον ταρσό του αριστερού ποδιού.  

Στη µορφή D προστέθηκαν πέντε κοµµάτια. Ένα µεγάλο που είχε αποδοθεί 
από τον G. Treu εσφαλµένα στον Κένταυρο S προσαρµόστηκε στο αριστερό άνω 
µέρος του κεφαλιού του Κενταύρου D και εµφανίζει κυµατιστούς βοστρύχους. Ένα 
άλλο ανήκει στην αριστερή πλευρά του στήθους και περιλαµβάνει µέρος της 
µασχάλης. ∆ύο άλλα σχετιζόµενα σχηµατίζουν το άνω τµήµα του δεξιού βραχίονα 
και ένα µικρό τµήµα της µασχάλης˙ η προσαρµογή τους υπέδειξε ότι η θέση του 
κεφαλιού είναι λανθασµένη και ότι αυτό πρέπει να µετακινηθεί σε θέση που 
καθορίζεται από το πέµπτο κοµµάτι. Το τελευταίο είναι µεγάλο, αποτελείται από την 
οπλή του δεξιού πρόσθιου ποδιού µαζί µε την πλίνθο και προσαρµόστηκε από την 
οµάδα του Γιαλούρη στο κοµµάτι του δεξιού χεριού. Με αυτήν την προσθήκη 
διορθώνεται η θέση αυτού του χεριού, το οποίο δεν ήταν πίσω από το δεξί πρόσθιο 
πόδι, όπως υπέθεσε ο G. Treu, αλλά µπροστά του, ανάµεσα σε αυτό και το δεξί 
(εξωτερικό) πόδι. Άρα το κεφάλι κι ο αριστερός ώµος του Κενταύρου πρέπει να 
(ανα)σηκώνονταν και να (µετα)κινούνταν προς τα εµπρός. Στη µορφή E προστέθηκαν 
τρία θραύσµατα: το ένα ταιριάζει ακριβώς ανάµεσα στα νώτα του Κενταύρου D και 
την πλάτη της γυναίκας Ε που είναι λαξευµένα από τον ίδιο όγκο µαρµάρου, ενώ τα 
δύο άλλα που είναι µικρά ανήκουν στις κατακόρυφες πτυχές του ενδύµατος, το ένα 
πάνω και το άλλο κάτω από το δεξιό µαστό. ∆ύο θραύσµατα προστέθηκαν στον 
πέπλο της µορφής R, πάνω στην πλίνθο. Επίσης δύο θραύσµατα, από τον πέπλο, το 
ένα πάνω από το αριστερό γόνατο και το άλλο στο µέσο της πλίνθου προστέθηκαν 
στη µορφή V. Για τις µορφές A, B, U ο Γιαλούρης σηµειώνει ότι έχει γίνει γενικά 
αποδεκτό ότι ήταν από πεντελικό µάρµαρο, δεν ήταν σύγχρονες µε τις υπόλοιπες 
εναέτιες, αλλά σκαλίστηκαν µεταγενέστερα, για να αντικαταστήσουν πρωτότυπες 
µορφές που καταστράφηκαν είτε από σεισµό είτε από κάποια άλλη αιτία. 
Υπογραµµίζει ότι η σύγκριση µε τις υδρορρόες-λεοντοκεφαλές του ναού βοηθάει στη 
χρονολόγηση αυτών των αντικατεστηµένων µορφών. Οι πρωτότυπες λεοντοκεφαλές 
από παριανό µάρµαρο αντικαταστάθηκαν από άλλες από πεντελικό τουλάχιστον 
εννέα φορές µετά την καταστροφή από διαδοχικούς σεισµούς ή άλλες αιτίες. Οι 
µεταγενέστερες λεοντοκεφαλές (εικ. 154-155) έχουν δεχθεί επιδράσεις από την 
τεχνοτροπία της εποχής τους, κάτι που επιτρέπει τη σύγκριση µε τις µορφές A, B, U, 
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που επίσης αντανακλούν την τεχνοτροπική εξέλιξη της εποχής, στην οποία ανήκουν. 
Η µορφή Α έχει όλα τα χαρακτηριστικά των έργων του 4ου αι. π.Χ. (τα ίχνη εργαλείου 
στην επιφάνεια του σώµατος και στον πέπλο, τον τρόπο µε τον οποίο οι βόστρυχοι 
αποδίδονται πάνω από το δεξί αυτί µε επιφανειακές αυλακιές, τα µάτια που έχουν τη 
χαρακτηριστική γλυκύτητα των έργων του 4ου αι. π.Χ.). Μία οµάδα λεοντοκεφαλών 
παρόµοιας τεχνικής εργασίας χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. (εικ. 154). Πρέπει, όπως 
η µορφή Α, να κατασκευάστηκε στο πρώτο µισό του 4ου αι. π.Χ. µετά από σφοδρό 
σεισµό ή άλλη καταστροφή που προκάλεσε και την κατάρρευση τµηµάτων του 
επικλινούς γείσου κι άλλων αρχιτεκτονικών µελών του ναού. Επίσης φαίνεται ότι την 
ίδια εποχή καταστράφηκε ο δεξιός βραχίονας της µορφής V και αντικαταστάθηκε 
από το βραχίονα που προσαρµόστηκε και ήταν από πεντελικό µάρµαρο. Οι µορφές B 
και U είναι όµοιες µεταξύ τους ως προς τη δοµή και την ποιότητα, άρα είναι 
σύγχρονες και λαξεύτηκαν µετά την Α, όπως φαίνεται από τα ρεαλιστικά 
χαρακτηριστικά, το γηρασµένο δέρµα, το στιλιζαρισµένο ένδυµα και την έκφραση. 
Βάσει µίας άλλης οµάδας λεοντοκεφαλών που χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ. (εικ. 
155) µπορούν να χρονολογηθούν στον 1ο αι. π.Χ.388 
 

                
                             Εικ. 154                                                             Εικ. 155 

 
Κατά τον G. Becatti η κοιλότητα που υπάρχει στο κέντρο της αριστερής πυγµής 

της µορφής L έχει σχήµα ορθογώνιο και εµφανίζει µεγαλύτερη κοίλανση στα 
αριστερά µε µία οπή στο βάθος και µικρότερη κοίλανση δεξιά µε άλλη οπή. Αν αυτή 
ήταν κοιλότητα για τη λαβή του σπαθιού, θα έπρεπε να είναι επίπεδη, οµοίου βάθους 
και να έχει το µεγαλύτερο άξονα κάθετα και όχι οριζόντια, επειδή η λαβή του 
σπαθιού είναι συνήθως πλατύτερη, αν δεν είναι κυλινδρική. Επειδή όµως η κοιλότητα 
είναι ορθογώνιου σχήµατος πρέπει να υποτεθεί, ισχυρίζεται ο Becatti, ότι η λαβή είχε 
τετράγωνη ή ελλειπτική τοµή. Η κοιλότητα υποδεικνύει την παρουσία τόξου 
κοµµένου στη µέση στο σηµείο που έχει µεγαλύτερη τετράγωνη τοµή, σφίγγεται 
µέσα στην παλάµη και έχει εποµένως κατεύθυνση προς το θεατή. Το ενδεχόµενο να 
είχε το τόξο κλίση για να περάσει η χορδή εξωτερικά από τον πήχη θα πρέπει να 
αποκλειστεί, επειδή συνήθως κρατιέται αντίθετα από τη χορδή στο εσωτερικό του 
πήχη. Στο κέντρο του καρπού υπάρχει στρογγυλή οπή που µπορεί κάλλιστα να είναι 
το σηµείο εισαγωγής µιας µπρούτζινης χορδής του τόξου, κάτι που όµως φαίνεται 
παράλογο, εκτός και αν ήταν τέχνασµα για να στερεωθεί η άκρη της µισής χορδής, η 
οποία δε θα ήταν έτσι και αλλιώς ορατή από κάτω. Φαίνεται ευκολότερο να 
φανταστεί κανείς ένα τόξο χωρίς χορδή που δεν αποτελεί εικονογραφική απλοποίηση, 
αλλά υποδηλώνει ότι δεν είναι όπλο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τη µορφή -
θεό για τον Becatti- αλλά αντικείµενο που σχετίζεται µε το ρόλο της. Η πτύχωση του 
                                                 
388 Αshmole, Yalouris (1967), 178-179.   
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ιµατίου που πέφτει γύρω από τον αριστερό πήχη φαίνεται πράγµατι να δηλώνει ότι 
δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί το τόξο. Μπορεί το χέρι µαζί µε το χωρίς χορδή 
τόξο να έσφιγγε και ένα βέλος, επειδή η µορφή δεν κρατάει φαρέτρα και το στέλεχος 
του βέλους ήταν µέσα στη δεξιά, λιγότερο βαθιά, κοιλότητα του χεριού. Εάν έσφιγγε 
σπαθί σε οριζόντια θέση µε τη λάµα προς το θεατή όπως υποστηρίζει η Χρ. Καρδαρά 
(1970α), η χειρονοµία θα δήλωνε την πιο ενεργή παρέµβαση της µορφής στη 
συµπλοκή389.  

Σχετικά µε τις τέσσερις γωνιακές µορφές A, B, U, V ο G. Becatti πιστεύει ότι 
από το αρχικό σχέδιο του αετώµατος δεν έλειπαν οι µορφές των ηλικιωµένων 
γυναικών B, U για διάφορους λόγους: α) θα ήταν αρκετά παράξενο να είχαν 
προστεθεί ή κατασκευαστεί κατά την αναστήλωση390 του 1ου αι. π.Χ., όταν σε 
περίοδο παρακµής για την Ελλάδα θα είχαν γίνει πιθανότατα µόνο οι αναγκαίες 
εργασίες επισκευής, χωρίς αλλαγή της δοµής του αετώµατος. β) οι γλύπτες του 
αετώµατος του 1ου αι. π.Χ. αντιγράφουν τα κλασσικά πρωτότυπα, ενώ εάν κάποιος 
από αυτούς τις είχε φιλοτεχνήσει θα πρέπει να είχε µεγάλη δεξιότητα, καλλιέργεια 
και γνώση του στυλ του 5ου αι. π.Χ. γ) Οι µορφές πρέπει να είχαν περιληφθεί στο 
αρχικό σχέδιο του αετώµατος, για να υπήρχε αριθµητική αντιστοιχία µε το άλλο. Και 
τα δύο έχουν συνολικά είκοσι µία µορφές, αν υπολογιστούν ξεχωριστά τα τέσσερα 
άλογα κάθε άρµατος του ανατολικού. H παρουσία των δύο µορφών στην εναέτια 
σύνθεση δεν παραπέµπει κατά τον Becatti στην τέχνη του 1ου αι. π.Χ., αλλά στην 
κλασσική αντίληψη της τέχνης του 5ου αι. επειδή έτσι δικαιολογείται η τοποθέτηση 
των Α, U στις γωνίες. Για λόγους περιεχοµένου-ερµηνείας οι δύο ηλικιωµένες τροφοί 
B, U δε µπορεί να είναι συµπληρωµατικές µορφές που προστέθηκαν τον 1ο αι. π.Χ., 
αλλά κεντρικές µορφές της αρχικής σύνθεσης, στην οποία προσδίδουν το στοιχείο 
του πάθους391. Ως προς την εποχή κατασκευής των µορφών A, B, U ο G. Becatti 
υποστηρίζει ότι στο αέτωµα είχαν τοποθετηθεί όλες οι γυναικείες µορφές από 
παριανό µάρµαρο. Ίσως λόγω της θέσης τους, του βάρους τους, ή κάποιου σεισµού, 
να έπεσαν ή να έπαθαν ζηµιά µαζί µε το δεξί χέρι της Λαπίθιδας V. Παρατηρεί ότι η 
µορφή του Θησέα φαίνεται να είχε επισκευαστεί στην αρχαιότητα. Μεταγενέστερα οι 
µορφές A, B, U αντικαταστάθηκαν µε αντίστοιχες από πεντελικό µάρµαρο. Ο Becatti 
θεωρεί ότι κατασκευάστηκαν έχοντας ληφθεί υπόψην τα αρχικά θραύσµατα, αλλά και 
το σχέδιο, η πτύχωση των πέπλων και τα χαρακτηριστικά των προσώπων, στοιχεία 
πιστά στα πρωτότυπα γλυπτά. Τα πρόσωπα των µορφών B, U µε τα κοντά µαλλιά µε 
βοστρύχους και µε τις ρυτίδες σχετίζονται µε τις προσπάθειες για εκφραστικότητα 
που πραγµατοποιήθηκαν τον 5ο αι. π.Χ. και διαπιστώνονται στην αθηναϊκή 
ερυθρόµορφη αγγειογραφία392. 

 
Η Χρ. Καρδαρά υποστηρίζει ότι η µορφή L δεν κρατούσε τόξο στο αριστερό 

χέρι, γιατί ο αριστερός βραχίονας, που θα το έφερε, θα ήταν κεκαµµένος στον 
αγκώνα, οπότε το άκρο χέρι θα το κρατούσε και θα το εξέτεινε µπροστά από τον 
κορµό. Επίσης ο βραχίονας δε θα κάµπτονταν στον αγκώνα και θα ήταν παράλληλος 
στο σώµα. Αλλά τότε πίσω από το άκρο χέρι θα υπήρχε ο κατάλληλος χώρος µεταξύ 
αυτού και του ενδύµατος, ώστε το χέρι να κρατούσε το τόξο εγκάρσια και το 
τελευταίο να εκτεινόταν εν µέρει µπροστά και εν µέρει πίσω από τον κορµό, στο 
ύψος του µηρού. Όµως κάτι τέτοιο δε συµβαίνει. Η µελετήτρια διατείνεται ότι η 
µορφή κρατάει στο αριστερό χέρι από τη λαβή ένα άλλο σύµβολο που εκτείνεται 

                                                 
389 Becatti (1971), 80. 
390 Ό. π., 81.  
391 Ό. π., 82. 
392 Ό. π., 83. 
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µόνο µπροστά της εγκάρσια ή λίγο λοξά προς αυτήν στο ύψος του µηρού. Πιστεύει 
ότι πρόκειται για ξίφος ή πέλεκυ που είχε θέση κεραυνού, ίσως ήταν από χαλκό και 
καταστράφηκε ή και κλαδί δρυός d…khn ™p£qlou tîn nikhtîn, ενώ υπήρχε οπή στο 
δείκτη και άλλη πάνω στο ιµάτιο της µορφής, πάνω από τον καρπό393.  
 

Ο U. Sinn διαπιστώνει ένα «σφάλµα αισθητικής» όπως το αποκαλεί στην 
αποκατάσταση του αριστερού χεριού της µορφής L µε τόξο από τον G. Treu (1897) 
(βλ. εικ. 115): η χορδή του τόξου περνάει από µία οπή για πίρο στο ύψος του καρπού 
και ουσιαστικά κόβει στα δύο το βραχίονα. Ο Sinn παρατηρεί ότι, κατά τα άλλα, 
µαρτυρείται ο οριζόντιος τρόπος φοράς του τόξου που συνάγει ο Treu µε βάση τις 
βεβαιωµένες παραστάσεις του Απόλλωνα στην αγγειογραφία και τη νοµισµατική 
(εικ. 156)394. Πιστεύει ότι τα ίχνη στον αριστερό πήχη της µορφής επιτρέπουν 
θεωρητικά την αποκατάσταση και άλλων συµβόλων, π.χ. κλαδιού δάφνης (βλ. 
ενδεικτικά την εικ. 157), συµβόλου που υποδεικνύει τον Απόλλωνα, ή άλλου 
αντικειµένου που δεν ανήκει στη χαρακτηριστική εικονογραφία του θεού, π.χ. 
σπαθιού όπως υποστήριξαν οι Η. Brunn (1888), Fr. Dornseiff (1938) ή κύπελλου 
όπως ισχυρίστηκε ο P. Weizsäcker395. 

 

                               
                              Εικ. 156                                                           Εικ. 157 

 
Ο Ε. Τ. Tulunay υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση τόξου ή/και  βέλους στο 

αριστερό χέρι της µορφής L είναι νοηµατικά απίθανη και τεχνικά αβάσιµη, γιατί θα 
ήταν αναγκαία επιπλέον µία σαϊτοθήκη που θα ερχόταν λοξά στο σώµα. Σηµειώνει 
ότι «ταιριάζει στη θεωρία του το ότι ο Ζευς (που αναγνωρίζεται στη µορφή Η του 
ανατολικού εναετίου) παρέδωσε το σκήπτρο του στον Πέλοπα -το οποίο οι Χαιρώνιοι 
ονοµάζουν δόρυ396. ∆ε θα είχε εννοηθεί όµως ο Πέλοψ του ανατολικού αετώµατος, 
αλλά η µορφή στο µέσο του δυτικού (πρβλ. εικ. 159 εδώ) (sic)397!» Τονίζει ότι, 
σύµφωνα µε τις αρχαίες πηγές, το δόρυ του, που κατά τον Όµηρο ήταν µακρύ 
('Ili£da, Β, 100 κ.ε.), ο Πέλοψ δεν το πήρε άµεσα από τον ∆ία, αλλά από τον Ερµή. 
Επειδή για λόγους στατικής και µε βάση τη θέση του χεριού η µορφή L δε µπορεί να 
κρατούσε µακρύ αντικείµενο, ο Tulunay απορρίπτει το δόρυ και το µακρύ σκήπτρο 

                                                 
393 Καρδαρά (1978), 102-104, 109.  
394 Για άλλα παραδείγµατα βλ. Λαµπρινουδάκης (1984α), εικ. 273-274, 292 και Λαµπρινουδάκης 
(1984β), εικ. 325.         
395 Sinn (1994), 593-596.  
396 Tulunay (1998), 454. 
397 Ό. π., 455: „Eigentlich passt es sehr gut in meine Theorie, dass Zeus das Szepter dem Pelops 
übergab. Gemeint wäre aber nicht der Pelops im Ostgiebel, sondern die Gestalt in der Mitte des 
Westgiebels!“   
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ως σύµβολά της. Θεωρεί πιθανότερο σύµβολο το κέντρον (βλ. εικ. 158 εδώ), το οποίο 
ταυτίζει µε το µαστίγιο µε µακριά λουριά, γιατί: α) ταιριάζει στη θέση του χεριού 
ή/και του δαχτύλου και προσαρµόζεται σε όλες τις οπές για πίρο, β) ο Πέλοψ είναι ο 
καλύτερος ηνίοχος όλων των εποχών -όπως βεβαιώνουν νοµίσµατα της Ιµέρας του 
460-450 π.Χ., όπου εικονίζεται ως ηνίοχος µε κέντρον και αναγνωρίζεται από 
επιγραφή398, ενώ στη ρωµαϊκή εποχή οι ηνίοχοι παριστάνονταν όπως αυτός399, γ) το 
κέντρον µπορεί να είναι ραβδί κυριαρχίας -όπως στην Αίγυπτο- και δ) σύµφωνα µε 
λατρευτικό έθιµο στην Ολυµπία συναγωνίζονταν οι νέοι προς τιµήν του Πέλοπα. 
Επιπλέον το κέντρον παραδίδεται στον Όµηρο ως σύµβολο του Πέλοπα -το επίθετό 
του εκεί είναι «πλήξιππος»400. Ο Tulunay καταλήγει ότι κανονικά η µορφή θα 
κρατούσε το κέντρον µε το δεξί χέρι, εάν δεν ήταν αριστερόχειρας, όπως φανερώνουν 
οι παραστάσεις σε νοµίσµατα και αγγεία˙ το κρατάει όµως µε το αριστερό, γιατί δεν 
το χρησιµοποιεί για τα άλογα, αλλά είναι το σύµβολό της. Επισηµαίνει τη στενή 
λατρευτική σχέση του Αλφειού µε τον Πέλοπα και τον ∆ία στην Ολυµπία. Προτείνει 
ο δείκτης του τεντωµένου δεξιού χεριού της µορφής να δείχνει τον Αλφειό, αν 
φανταστούµε ότι αυτή έστεκε στο ανατολικό αέτωµα δίπλα στη µορφή Η (τον ∆ία) 
(εικ. 159a)401 και υπογραµµίζει ότι εάν φανταστούµε τις δύο µορφές στο δυτικό 
αέτωµα (εικ. 159b), η ταύτιση µε τον Πέλοπα είναι αµεσότερη, επειδή η L δε θα 
έδειχνε στην Η τίποτε άλλο παρά το Πελόπιο402.  
 

 
Εικ. 158 

 

 
               Εικ. 159 

                                                 
398 Βλ. Τριάντη (1994), 285, εικ. 31.   
399 Βλ. Anthologia Graeca XV 48.   
400 Tulunay (1998), 455. 
401 Ο Παυσανίας (5, 24, 7) περιγράφει ένα ανάθηµα στην Άλτη που περιελάµβανε αγάλµατα του 
Πέλοπα, του ∆ία και του Αλφειού. Σε άλλο σηµείο τονίζει (5, 10, 7) ότι ο Αλφειός παραστάθηκε στο 
ίδιο µισό του ανατολικού αετώµατος όπως ο Πέλοψ. Ο Πίνδαρος στον πρώτο ολυµπιόνικο, 90 κ.ε. 
µεταφέρει ότι ο Πέλοψ και / ή ο τάφος του βρίσκεται στον Αλφειό ποταµό.  
402 Tulunay (1998), 456. 
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Η Ισµ. Τριάντη αναφέρεται στις εργασίες επανέκθεσης των εναέτιων γλυπτών 
του ναού του ∆ία που άρχισαν τον Ιούλιο του 1974 στο Νέο Μουσείο της Ολυµπίας. 
Με απόφαση του Κ.Α.Σ. η γενική επιστηµονική εποπτεία ανατέθηκε στον επί σειρά 
ετών Έφορο στην Ολυµπία Νικόλαο Γιαλούρη και η τεχνική στο γλύπτη Στέλιο 
Τριάντη. Η ίδια ήταν Επιµελήτρια Αρχαιοτήτων και της ανατέθηκε µεταξύ άλλων η 
παρακολούθηση της πορείας των εργασιών.  

Πριν την έναρξη των εργασιών λήφθησαν οι ακόλουθες βασικές αποφάσεις:                                  
1. Κάθε άγαλµα ή σύµπλεγµα έπρεπε να αποµακρυνθεί από τη θέση του, να                         

µεταφερθεί στο εργαστήριο εκµαγείων και εκεί να κατασκευαστεί µία µήτρα και ένα 
αντίγραφο. Στο Μουσείο εξετέθησαν αντίγραφα των γλυπτών.                                            

2. Οι µορφές έπρεπε να µεταφερθούν στο Νέο Μουσείο που είχε µετατραπεί 
σε εργαστήριο συντήρησης και να αποκολληθούν τα θραύσµατα, από τα οποία 
αποτελούνταν η καθεµία (εικ. 160-161), για να αφαιρεθούν οι σιδερένιοι σύνδεσµοι 
που χρησιµοποιήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα για τη συσχέτιση των θραυσµάτων 
και να αντικατασταθούν µε µπρούντζινους.  

3. Τα θραύσµατα έπρεπε να συγκολληθούν ξανά και να ετοιµαστούν για την 
επανέκθεσή τους.              
 

     
                          Εικ. 160                                                              Εικ. 161 
 

4. Όταν επανεξετέθησαν τα αγάλµατα, τοποθετήθηκαν έχοντας συγκεκριµένη 
απόσταση από το τύµπανο, για να φαίνονται οι πίσω πλευρές τους. Οι µορφές του 
δυτικού αετώµατος (εικ. 162) διατάχθηκαν µε βάση την πρόταση αναπαράστασης του 
G. Treu (1888), η οποία όµως δε λήφθηκε υπόψη κατά την έκθεση του εναετίου στο 
Παλιό Μουσείο. Εκατέρωθεν του Απόλλωνα αντιµετατέθηκαν οι µορφές Μ (Θησεύς) 
και Κ (Πειρίθους) και τα δίµορφα συµπλέγµατα Ρ Q στη δεξιά πλευρά του αετώµατος 
και F G στην αριστερή. Για πρώτη φορά αποκαταστάθηκε η µορφή Κ (Πειρίθους) µε 
τα θραύσµατα, τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε αυτήν και από τα οποία είχε 
εκτεθεί παλιότερα µόνο το κεφάλι (βλ. εικ. 121). 
 

   
                                                              Εικ. 162 
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Στη µορφή Μ (Θησεύς) προστέθηκε το 
σηκωµένο αριστερό άκρο χέρι (εικ. 123, 163)  
και οι δυο βραχίονες. Στην προσαρµογή των 
βραχιόνων στη σωστή θέση χρησίµευσαν δύο 
θραύσµατα, από τα οποία το ένα προστέθηκε 
στο σώµα και το άλλο στη µασχάλη (εικ. 164-
165). Το άκρο χέρι της µορφής (εικ. 162) είχε 
αποδοθεί από τον G. Treu στο Λαπίθη Τ (εικ. 
146). Φαίνεται ότι δεν κρατούσε τίποτα και δεν 
παρουσιάζει ίχνη επεξεργασίας για όπλο. Μία 
επιµήκης επιφάνεια θραύσης στον καρπό υπο-                        
δεικνύει ότι αυτό το άκρο χέρι είχε συνδεθεί σε                          Εικ. 163 
αυτό το σηµείο πιθανόν µε το άλλο σηκωµένο χέρι, το οποίο πιθανόν κρατούσε τον 
πέλεκυ του Θησέα σύµφωνα µε τον Παυσανία. Επειδή ο δεξιός ώµος είχε δεχθεί 
παρόµοια επεξεργασία για την προσαρµογή του βραχίονα (εικ. 167) και οι δύο πήχεις 
είχαν συνδεθεί, όπως φαίνεται, µεταξύ τους στον καρπό, είχαν ίσως δουλευτεί από 
ένα τµήµα µαρµάρου και είχαν µεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτό ήταν αναγκαίο για 
την ευκολότερη προσαρµογή τους και τη στερέωση των βραχιόνων που 
πραγµατοποιήθηκε µε µολυβδοχόηση, όπως δείχνουν οι µεγάλες οπές από τρυπάνι.  
 

                                     
                             Εικ. 164                                                   Εικ. 165 
 
Τα δύο στηρίγµατα για τη σύνδεση, το ένα στη δεξιά ωµοπλάτη (εικ. 168), το άλλο 
στον αριστερό βραχίονα (εικ. 165), αποτελούν ίσως ίχνη 
κάποιας αρχικής φάσης και χρησίµευαν στο να 
στηρίζουν τους βραχίονες στο σώµα ή µπορεί ίσως να 
σχετίζονταν µε τη στερέωση του πέλεκυ. Ο αριστερός 
πήχης, ο οποίος προστέθηκε στη µορφή Μ, είχε 
αποδοθεί στο Λαπίθη Τ (εικ. 144, 166). Ο G. Treu είχε 
κάνει την υπόθεση ότι άγγιζε µε την επιµήκη σπασµένη                   Εικ. 166   
επιφάνεια το κεφάλι του Κενταύρου S και ότι, όπως και ο δεξιός πήχης, είχε 
δουλευτεί από το ίδιο κοµµάτι µαρµάρου όπως η Λαπιθίδας R και ο Κένταυρος S και 
όπως αυτές οι δύο µορφές είχε προστεθεί στο µέσο πάνω από δύο επίπεδες 
επιφάνειες. Με την προσθήκη του πήχη στο βραχίονα του Θησέα φαινόταν ότι ο 
πήχης του Λαπίθη µάλλον τέντωνε ελεύθερα προς τα έξω και δεν άγγιζε το κεφάλι 
του Κενταύρου.                                                                                                                                    
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Στον Κένταυρο D συµπληρώθηκε ένα µικρό θραύσµα, το οποίο είχε αποδοθεί 
από τον G. Treu στο ιµάτιο του ∆ία (µορφή Η) του ανατολικού εναετίου. Το θραύσµα 
είναι λειασµένο στην πρόσθια πλευρά, έχει λειασµένη, επίπεδη επιφάνεια στην άνω 
πλευρά και ίχνη από βελόνι στην πίσω πλευρά (εικ. 171-172). Μία παρόµοια 
λειασµένη επιφάνεια υπάρχει στο κάτω τµήµα της κοιλιάς του Κενταύρου D, στην 
πρόσθια κύρτωση του οποίου ήταν στερεωµένη. Η κοιλιά του Κενταύρου διατηρεί 
έτσι το κανονικό της πάχος403.   
    

                                
                      Εικ. 167                                              Εικ. 168 
 

                                
                       Εικ. 169                                                  Εικ. 170         
                                                                    

                                 
                            Εικ. 171                                                      Εικ. 172        
 

Οι µορφές στερεώνονταν στο δάπεδο του αετώµατος µε συνδέσµους. Αυτή η 
ασφάλεια προς τα κάτω ίσχυε τόσο για τις όρθιες µορφές που έχουν πλίνθο όσο και 
για τις άλλες που δεν έχουν και οι οπές ανοίγονται στο ιµάτιο, όπως π.χ. οι µορφές 
των Λαπιθίδων Ε (εικ. 173) και R. Οι µορφές πρέπει να είχαν στερεωθεί στο 
τύµπανο, γιατί από τη µία δεν υπήρχε ελεύθερος χώρος στο βάθος, για να έχουν 
                                                 
403 Τριάντη (2000), 281-282, 284, 286. 
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απόσταση από το τύµπανο και από την άλλη η τοποθέτησή τους είχε εξασφαλιστεί 
πολύ καλύτερα. Στο δυτικό εναέτιο την επαφή µε το τύµπανο επιβεβαιώνει η 
επεξεργασία στα συµπλέγµατα των Κενταύρων και των Λαπιθίδων404.   

                                                                                                  
                                                                                                         Εικ. 173 

 

                                                 
404 Τριάντη (2000), 288, 290.  
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ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 
 
            

Και σε αυτό το εναέτιο ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν αναφορικά µε το 
άλλο, το ανατολικό, δηλαδή το ότι οι εναέτιες µορφές µπορούν να κατανοηθούν 
καλύτερα µετά το Olympia III και ότι δεν αποτελεί στόχο της παρούσας µελέτης να 
ελεγχθεί ή εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποκαταστάσεων που έκαναν οι 
Γερµανοί ανασκαφείς και η «οµάδα του Γιαλούρη»405. Εδώ θα εξεταστούν ζητήµατα 
που µας φέρνουν πιο κοντά στο βασικό µας στόχο -στην ανάγνωση του πρωτογενούς 
υλικού σε δεύτερο επίπεδο- όπως το τι (µπορεί να) έφεραν οι µορφές. Είναι σκόπιµο 
να γίνει ιδιαίτερος λόγος για ένα πολυσυζητηµένο θέµα, την αποκατάσταση των 
χεριών της µεσαίας µορφής L, αφού η ταυτότητα και ο ρόλος της στην εναέτια 
σύνθεση έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη βαθύτερη ερµηνεία της παράστασης. Επειδή 
το θέµα «αποκατάσταση» συνδέεται άµεσα µε το θέµα «ταύτιση των µορφών» και 
εδώ θα επισηµάνουµε µόνο όσα στοιχεία (αντικείµενα, σύµβολα) σχετίζονται µε αυτή 
καθαυτή την αποκατάσταση. ∆ιεξοδικότερη αναφορά στην ταυτότητα των µορφών 
θα επιδιωχθεί παρακάτω, στην ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Η 
εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα».  

 
Όπως για τη µεσαία µορφή Η του ανατολικού, έτσι και για τη µεσαία µορφή 

L406 του εν λόγω εναετίου το κυρίαρχο ερώτηµα είναι «τι (µπορεί να) κρατούσε στα 
χέρια της». Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαραίτητο είναι ένα διακριτικό σύµβολο που 
να δηλώνει την ταυτότητά της. Ως προς το δεξί χέρι της µορφής που είναι σε έκταση  
(εικ. 174-177), η σκέψη που µε απασχόλησε για κάποιο καιρό, ότι δηλαδή αυτός ο 
σπασµένος βραχίονας, που αποδόθηκε από την αρχή σε αυτήν τη µορφή, ίσως να µην 
της ανήκε πράγµατι, δεν πρέπει να ισχύει. Ο συγκεκριµένος βραχίονας προφανώς δεν 
ανήκει σε άλλη, γιατί οι ανδρικές µορφές που έχουν δεχθεί (συγκολληµένο) ένα δεξιό 
βραχίονα ή στερούνται ενός, είναι οι C, F, M. Επίσης στη µορφή Τ σώζεται ο δεξιός 
βραχίονας και έχει χαθεί ο αριστερός (εικ. 194, 195). Από τις τρεις µορφές C, F, M, ο 
δεξιός απολεσθείς βραχίονας της C θα πρέπει να ήταν λογικά µικρότερος σε µέγεθος 
από τον εν λόγω (εικ. 192-193). Οι δύο άλλοι δεξιοί βραχίονες, αυτοί των µορφών F 
και M (εικ. 188, 183-186), είναι απίθανο να «ταίριαζαν» στη µορφή L, γιατί η στάση 
των δύο µορφών και η θέση των βραχιόνων είναι τέτοια που αποκλείει κάτι τέτοιο. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο δεξιός βραχίονας της L δε δίνει στοιχεία για την 
αναγνώρισή της, αλλά αυτό που πρέπει να ερευνηθεί είναι η ερµηνεία της 
χειρονοµίας της. Η αποκατάσταση του χεριού µε βέλος από τον Βr. Sauer (1891) 
καταρρίπτεται από τις σχετικές τεχνικές ενδείξεις που παρουσιάζει ο G. Treu (1897). 
Με βάση το θραύσµα του µεσαίου δαχτύλου που ήρθε στο φως δηλώνεται ότι ο 
αντίχειρας και ο δείκτης τεντώνονταν προς τα εµπρός. Για αυτό το λόγο είναι, όπως 
φαίνεται, απίθανο να κρατούσε το χέρι το βέλος που του αποδίδει ο Sauer.  
                                                 
405 Βλ. αναλυτικότερα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑ, Α. 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα».   
406 Είναι χαρακτηριστικές οι σηµειώσεις της επιβλέπουσας της επανέκθεσης Ισµήνης Τριάντη στο 
µπλοκάκι-σηµειωµατάριο της για τη µορφή L: «Βρέθηκαν δύο τεµάχια από το ιµάτιο δίπλα στο δεξιό 
γόνατο (βλ. εικ. 114 εδώ), τµήµα του ιµατίου της δεξιάς κάτω πλευράς µε δύο µικρότερα (αδηµοσίευτα 
τεµάχια) (εικ. 117), τµήµα της πτέρνας (εικ. 118), τµήµα του δείκτη του δεξιού χεριού (εικ. 114), ένα 
τµήµα χιτώνα που φέρει δια µολύβδου τα στοιχεία: Απόλλων, µήκ. 0,13 µ., πλ. 0,08 µ. και τµήµα (το 
κατά πλάτος πρόσθιο ήµισυ) του δεξιού µεσοκνηµίου, το οποίο εικονίζεται (δυστυχώς όχι µε σαφήνεια) 
στην εικ. 114. ∆ε βρέθηκε η κάτω δεξιά γωνία της πλίνθου µε την άκρη του ιµατίου (εικ. 114 αριστ. 
κάτω)».  
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  Εικ. 174 

              

       
                                         Εικ. 175                                                           Εικ. 176      

 
Όσον αφορά το αριστερό χέρι της µορφής, σηµαντικό είναι να προσδιοριστεί 

η µορφή του αντικειµένου που κρατούσε. Εάν εξετάσουµε προσεκτικά τις 
φωτογραφίες, τα σχέδια, π.χ. του Treu (1897) (εικ. 116) και παρατηρήσουµε το χέρι 
από κοντά, θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το αντικείµενο πρέπει να είχε 
τετράγωνη ή ορθογώνια διατοµή, µε το δείκτη του χεριού να περιορίζει το χώρο για 
το αντικείµενο. Αυτό είναι πιθανό να στηριζόταν στις οπές a, c και d και να ερχόταν 
κάθετα στο σώµα, ίσως όµως και λοξά λόγω της οπής b που φτάνει βαθύτερα από την 
a και πιο λοξά. Ίσως λοιπόν το αντικείµενο ακολουθούσε την πορεία b, a, d και ήταν 
λοξό στο σώµα. Την πραγµατική κλίση της οπής c δεν είµαι σε θέση να τη γνωρίζω, 
καθώς η πρόσβαση στην εξέταση του χεριού κατέστη αδύνατη κατά την επίσκεψή 
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µου στο Νέο Μουσείο Ολυµπίας το καλοκαίρι του 2006407 και η γνώση µου - όπως 
και για τις άλλες οπές στο ίδιο χέρι - στηρίζεται αναγκαστικά σε φωτογραφίες, είτε 
δικές µου είτε άλλων µελετητών (εικ. 178-180) και σε σχέδια προγενέστερων 
µελετητών, π.χ. του Treu (1897). Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι το χέρι κρατούσε 
τόξο, ο Fr. Weege (1935) βλέπει διπλό πέλεκυ, ο U. Sinn (1994) κλαδί δάφνης, ο 
Tulunay (1998) κέντρον, ενώ οι Η. Brunn (1888), Fr. Dornseiff (1938) µιλούν για 
σπαθί και ο P. Weizsäcker για κύπελλο. Ανάµεσα σε αυτά τα αντικείµενα τα πιο  

 

             
                          Εικ. 177                                       Εικ. 178                          Εικ. 179     
                                                             

                            
                                                             Εικ. 180 
 
πιθανά φαίνεται να είναι το τόξο408 και το κλαδί δάφνης409, διακριτικά σύµβολα του 
Απόλλωνα, αφού το κέντρον, το σπαθί και το κύπελλο δεν αποτελούν αποκλειστικά 

                                                 
407 Επιπλέον δεν κατέστη δυνατή η αναδηµοσίευση φωτογραφιών του χεριού από το αρχείο 
φωτογραφιών της πρώτης επανέκθεσης των εναέτιων γλυπτών (1974-1981). 
408 Το τόξο ως σύµβολο του Απόλλωνα είναι έµβληµα του «άγριου» κόσµου, του «Αλλού». 
Παραπέµπει σε ανθρώπινη δραστηριότητα που συνιστά την πρώτη βαθµίδα της ρήξης µε τον «άγριο» 
κόσµο και συγχρόνως αντιπροσωπεύει την άγρια πλευρά του ανθρώπου. Βλ. Vidal-Naquet (1983), 28, 
179.   
409 Είναι το κατεξοχήν φυτικό σύµβολο του Απόλλωνα.  
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attributs ενός και µόνου θεού -ή του συγκεκριµένου- ή ήρωα410. Η αποκατάσταση του 
Fr. Weege (1935) δεν είναι βάσιµη, αφού δεν υπάρχουν τεχνικές αποδείξεις της 
ύπαρξης διπλού πέλεκυ. Ως προς την παρατήρησή του για την παράσταση της µορφής 
µε τεντωµένο βραχίονα όπως στα χάλκινα αγαλµάτια του ∆ία που εκτοξεύει τον 
κεραυνό, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτά η µορφή έχει τεντωµένο το ένα χέρι -και 
µάλιστα το αριστερό- ενώ µε το άλλο κρατάει τον κεραυνό και είναι έτοιµη να τον 
εξακοντίσει411. Η L µπορεί να έχει το ένα χέρι τεντωµένο στο πλάι, όµως το άλλο, το 
αριστερό, είναι παράλληλο στο σώµα, ενώ η στάση της διαφέρει από εκείνη των 
αγαλµατίων, στα οποία ο θεός παριστάνεται σε διασκελισµό.  
 

                      
                          Εικ. 181                                                           Εικ. 182 
 

                      
                 Εικ. 183                                                              Εικ. 184 
 

                                                 
410 Περισσότερος λόγος θα γίνει παρακάτω στην καθαυτή ενότητα, όπου θα εξεταστεί αυτό το ζήτηµα, 
στην ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - 
Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα». 
411 Για τα χάλκινα αγαλµάτια του ∆ία που κρατάει τον κεραυνό βλ. Cook (1965), τόµ. 2ος, 11, 806-808 
(„Zeus Keraunobolos, Zeus Keraunios“), Τιβέριος (1997β), 319-320, εικ. 27-33 (“III. Zeus alone from 
600-480 B.C.”, „A. Zeus Keraunios“).  
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               Εικ. 185                                                            Εικ. 186 

 

               

                       Εικ. 187                                                             Εικ. 188                                  
 

                         
                 Εικ. 189                                                    Εικ. 190 
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                              Εικ. 191                                                         Εικ. 192 
 

 
  Εικ. 193 

 

 
  Εικ. 194 

 
Τα επιχειρήµατα του Fr. Weege για την ύπαρξη βωµού µπροστά από την 

µεσαία µορφή δεν επαρκούν, για να στηρίξουν την πρότασή του. Το πρώτο 
επιχείρηµά του είναι «εξωτερικό», σχετίζεται µε την αρχιτεκτονική - υποστηρίζει ότι 
µέσω του βωµού τονίζεται καλύτερα η αρχιτεκτονική του οικοδήµατος - όµως αυτή 
µάλλον δεν έχει προτεραιότητα εδώ, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει µε το περιεχόµενο 
της παράστασης της εναέτιας σύνθεσης. Το αν λόγοι περιεχοµένου οδήγησαν στην 
απεικόνιση του βωµού πρέπει να συνάγεται από τα δεδοµένα, τις όποιες τεχνικές 
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ή/και αρχαιολογικές ενδείξεις. Τεχνικές ενδείξεις για ύπαρξη βωµού µπροστά από τη 
µορφή Η του ανατολικού αετώµατος δεν υπάρχουν, άρα αυτός ο συσχετισµός δεν 
ευσταθεί. Απουσιάζουν ασφαλέστερες ενδείξεις (π.χ. τµήµατα του βωµού, ίχνη βάσει 
των οποίων να µπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη βωµού στο αέτωµα ή ότι ήταν 
προσαρµοσµένος µε κάποιον τρόπο στην κεντρική µορφή). Για αυτό το λόγο, ακόµη 
και αν γίνει δεκτός ο συλλογισµός του Η. Schrader (1943) και το εικονογραφικό 
παράλληλο που αναφέρει το ενδεχόµενο ύπαρξης βωµού αποκλείεται από τεχνικής 
πλευράς.     
 

        
                            Εικ. 195                                                        Εικ. 196               
   

Εικονογραφικά παράλληλα της στάσης των µορφών Κ (εικ. 174, 181-182) και 
Μ (εικ. 174, 183-186) συναντάµε στην έβδοµη και εντέκατη µορφή της δυτικής 
ζωφόρου του Ηφαιστείου. Η στάση της µορφής Κ αναφέρεται ως στάση «στον τύπο 
τυραννοκτόνου», του Αρµόδιου από το γνωστό σύνταγµα του 5ου αι. π.Χ.412 Με βάση 
τις τεχνικές ενδείξεις που αναφέρει ο G. Treu (1897) για το δεξί χέρι της και 
σύµφωνα µε την κίνηση του χεριού, είναι πολύ πιθανό το χέρι να κρατούσε 
αντικείµενο, να το επέσειε για να καταφέρει χτύπηµα, κατά πάσα πιθανότητα σε έναν 
αντίπαλο. Το αν κρατούσε σπαθί ή πέλεκυ είναι µάλλον δύσκολο να διαπιστωθεί από 
τις ενδείξεις. Παρόµοια, το αριστερό χέρι της µορφής είναι πιθανό, µε βάση τα 
τεχνικά στοιχεία, να κρατούσε αντικείµενο, το οποίο όµως δε µπορεί να καθοριστεί. 
Φαίνεται πιθανή η υπόθεση του Treu ότι η µορφή κρατούσε σπαθί στο δεξί χέρι, αν 
ληφθεί υπόψη ως εικονογραφικό παράλληλο η παράσταση της µορφής του Πειρίθου 
στο αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112). Η αποκατάσταση του αριστερού 
χεριού της Μ µε πέλεκυ από τον G. Treu (1897) βασίζεται στην περιγραφή του 
Παυσανία και στη φράση του «tÍ d� QhseÝj ¢munÒmenoj pelškei toÝj 
KentaÚrouj». Ωστόσο τα τεχνικά στοιχεία δεν οδηγούν ανεµπόδιστα σε αυτό το 
συµπέρασµα. Επιπρόσθετα το χωρίο του Παυσανία δεν οδηγεί µε απόλυτη ασφάλεια 
σε αυτό.      

Η στάση των συµπλεγµάτων ΗΙ - ΝΟ βρίσκει παράλληλο σε εκείνη των 
συµπλεγµάτων της 10ης και 12ης µετόπης της Ν πλευράς του Παρθενώνα, όπου 
Κένταυρος επιτίθεται σε Λαπιθίδα413.                                                                                                                     

                                           
            

                                                 
412 Βλ. Boardman (1985), 35, εικ. 19.    
413 Βλ. Χωρέµη-Σπετσιέρη (2004), 66-67, εικ. 39 (για την 10η µετόπη), 70-71, εικ. 41 (για τη 12η 
µετόπη), Studniczka (1889), εικ. 13, τρεις κάτω παραστάσεις. 



 148

Οι σχετικές τεχνικές ενδείξεις που παρουσιάζει ο G. Treu (1897) κάνουν 
πιθανή την πρότασή του η µορφή Τ να κρατούσε στο δεξί χέρι µαχαίρι, το οποίο 
έµπηγε στο στήθος της µορφής S (εικ. 196).                                                                                                 
                                                                                                                      

   
                              Εικ. 197                                                        Εικ. 198                
                                                                      
 

      
                          Εικ. 199                                                           Εικ. 200 
 
 

          
                              Εικ. 201                                                            Εικ. 202                       
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Β. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 

 

 
Τα κριτήρια που θέτει ο G. Hirschfeld για τη διάταξη των εναέτιων µορφών 

είναι η στάση και το ύψος τους. Η διάταξη που προτείνει είναι η ακόλουθη:  
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V 

Τοποθετεί τα κεντρικά συµπλέγµατα Η Ι Κ και Μ Ν Ο µε περισσότερη βεβαιότητα, 
ενώ σηµειώνει την επιφύλαξή του ως προς τη διάταξη των µορφών F, Q, τις οποίες 
διατάσσει υποθετικά. Τα τρίµορφα συµπλέγµατα C D E και R S T είναι πάρισα414.  

 
Ο G. Treu το 1888 παρουσιάζει την πρώτη, την «παλιά» (εικ. 203) και τη 

δεύτερη, τη «νέα» πρόταση διάταξης του εναετίου (εικ. 204) και αναλύει τα 
επιχειρήµατά του υπέρ της καθεµιάς. Βασιζόµενος στα τεχνικά δεδοµένα καταλήγει 
να υποστηρίξει την ισχύ της δεύτερης, δικής του νέας πρότασης διάταξης. Πιο 
συγκεκριµένα:  
 

 
         A     B      C      D   E   P Q M  N  O   L   H I    K   F G    R  S     T      U     V  
                                                                Εικ. 203   
 

 
         A     B      C     D    E   F G  H I   K   L  M   N O  P  Q   R  S    T       U     V  
                                                              Εικ. 204  
 

Η πρώτη διάταξη του εναετίου προτάθηκε από τον ίδιο στο Ausgrabungen III 
(1877-1878), 16 κ.ε., πίν. 26-27 και IV (1878-1879), 22 κ.ε. (εδώ εικ. 203), 
εκτελέστηκε στο Βερολίνο, σε αυτήν βασίστηκαν τα αντίγραφα που κατασκεύασε ο 
R. Grüttner και στηρίχθηκε η έκθεση των πρωτότυπων γλυπτών στο Μουσείο της 
Ολυµπίας. Η νέα, δεύτερη διάταξη του εναετίου (εικ. 204) υποστηρίχθηκε ξανά από 
τον ίδιο. Η διαφορά ανάµεσα στις δύο διατάξεις συνίσταται στην αντιµετάθεση των 
τρίµορφων συµπλεγµάτων (Η Ι Κ, Μ Ν Ο) εκατέρωθεν της µεσαίας µορφής L και 
των δίµορφων συµπλεγµάτων F G, P Q. Τα επιχειρήµατα του µελετητή υπέρ της 
πρώτης, παλιάς διάταξης του εναετίου (εικ. 203) ήταν τα ακόλουθα:  
Οι άνδρες Μ και Κ δε θα µπορούσαν βάσει του ύψους τους να τοποθετηθούν 
εκατέρωθεν της µεσαίας µορφής, γιατί:  
1) Ο ένας θα έστεκε µπροστά από το τεντωµένο δεξί χέρι του Απόλλωνα (µορφή L) 
και θα το έκρυβε κάνοντας έτσι ασαφή την κίνησή του.       

                                                 
414 Hirschfeld (1877), 312-313.  



 150

2) Πρέπει να είχαν βρεθεί στην κορυφή της κεφαλής της µορφής Κ (βλ. εικ. 206 και 
209) ένας σιδερένιος πίρος και στο σηκωµένο δεξιό βραχίονα (εικ. 208) δύο οπές από 
τρυπάνι, οι οποίες θα αποδείκνυαν ότι ο βραχίονας και το κεφάλι είχαν στερεωθεί στο 
επικλινές γείσο. Άρα τα δύο µέλη θα πρέπει να έφταναν ως το γείσο και αυτό θα 
µπορούσε να συµβεί µόνο αν η µορφή καταλάµβανε την τρίτη και όχι την πρώτη 
θέση δίπλα στη µεσαία µορφή.   
3) Έτσι θα εξηγούνταν καλύτερα η διαφορά ύψους µεταξύ των Κενταύρων Ν, Ι, 
διαφορά που δεν κατανοείται πολύ στα αντίγραφα του R. Grüttner, αλλά µπορεί να 
αποδειχθεί στα πρωτότυπα. Η γυναίκα Ο είναι 30 εκ. κοντύτερη από την πάρισή της 
Η και το κεφάλι της φτάνει χαµηλότερα από εκείνο του Κενταύρου Ν, ενώ τα 
κεφάλια των πάρισων µορφών Η Ι έχουν σχεδόν ίδιο ύψος. Αυτή τη διαφορά θα 
εξηγούσε η τοποθέτηση του κεφαλιού της γυναίκας Ο κάτω από το τεντωµένο δεξί  
χέρι της µορφής L. Πράγµατι η γυναίκα Ο γεµίζει το χώρο κάτω από το χέρι της L.   
4) Η γυναίκα Ο πρέπει να ταυτιζόταν µε τη νύφη λόγω της πλουσιότερης ενδυµασίας.  
Μόνο σε αυτήν θα µπορούσε να στρέφει ο Απόλλων (µορφή L) και για αυτό το λόγο 
θα τοποθετούνταν κάτω από το δεξιό βραχίονά του.  
5) Αν αυτό είναι σωστό, τότε ο άνδρας Q και ο Κένταυρος Ρ ανήκουν στην πλευρά 
της νύφης. Γιατί ο Παυσανίας αναφέρει το αγόρι F όταν περιγράφει το άλλο µισό (V, 
10,8: tÍ m�n EÙrut…wn ¹rpakëj t¾n guna‹k£ ™sti toà Peir…qou kaˆ ¢mÚnwn 
KaineÝj tù Peir…qJ [σύµπλεγµα Ν Ο], tÍ d� QhseÝj ¢munÒmenoj pelškei toÝj 
KentaÚrouj [µορφή Κ]· Kšntauroj d� Ð m�n parqšnon [σύµπλεγµα Η Ι], Ð d� 
pa‹da ¹rpakèj ™stin æra‹on [σύµπλεγµα F G]).  
6) Υπέρ αυτής της διάταξης είναι το ότι προστέθηκε στην πλάτη του Κενταύρου Ι ένα 
τοξοειδές κοµµάτι του κάτω µέρους του δεξιού πήχη του αγοριού F που σηκωνόταν 
να χτυπήσει τον Κένταυρο G.   
7) Τότε µπορεί κάποιος να περιµένει πως το µοίρασµα των δύο δίµορφων 
συµπλεγµάτων P Q, F G θα επιβεβαιωνόταν κι από τη σχέση ύψους των κεφαλιών 
τους. Γιατί το ότι ο Κένταυρος G κρατά το αγόρι F αγκαλιάζοντάς το από τη µασχάλη 
πείθει ότι η κορυφή της κεφαλής του πρώτου θα έφτανε χαµηλότερα από αυτήν του 
δεύτερου. Επίσης η µείωση του ύψους των κεφαλιών προς τα δεξιά έκανε αναγκαία 
την τοποθέτηση των µορφών F, G στο δεξί µισό του αετώµατος. Από την άλλη το 
χέρι του άνδρα Q αγκαλιάζει το λαιµό του αντιπάλου του Κένταυρου Ρ πάνω από 
τους ώµους του, κάτι που οδήγησε στο συµπέρασµα για µείωση του ύψους προς τα 
αριστερά και στην τοποθέτηση του συµπλέγµατος P Q στην αριστερή πλευρά.   

Ωστόσο η τελευταία υπόθεση του Treu για τις σχέσεις ύψους των 
συµπλεγµάτων P Q, F G ανατράπηκε όταν βρέθηκε η σύνδεση ανάµεσα στο αγόρι 
και το αλογίσιο σώµα του Κενταύρου και υπεδείχθη το αντίθετο. Επίσης η υπόθεση 
για το πάρισο σύµπλεγµα F G αναιρέθηκε, όταν ο R. Grüttner προσάρµοσε 
θραύσµατα από το στήθος και την κοιλιά του αγοριού Ρ και του Κενταύρου Q. Έτσι 
από τα θραύσµατα προκύπτει ότι το κεφάλι του Κενταύρου ξεπερνούσε αυτό του 
Λαπίθη - όπως φαίνεται στις µορφές F G στην εικ. 204 - αποτέλεσµα που 
επιβεβαιώνεται κι από τη θέση της τετράγωνης οπής για καρφί (πόλο) στην πίσω 
πλευρά των µορφών (βλ. το α στην εικ. 205). O Treu καταλήγει ότι η αντιµετάθεση 
των συγκεκριµένων συµπλεγµάτων και των µορφών από την παλιά στη νέα διάταξη 
επιβάλλεται από τεχνικούς λόγους:  
1) Για την αντιµετάθεση του συµπλέγµατος P Q (στη θέση του F G) σηµαντικός 
λόγος είναι το ηµικυκλικό κοµµάτι που υπάρχει στην πλίνθο του άνδρα Q και 
µάλιστα στο πίσω µέρος του αριστερού γονάτου (το b στην εικ. 205) και που 
προφανώς δουλεύτηκε εκ των υστέρων µέσα στις πτυχές που έπεφταν στην αριστερή 
κνήµη. Την εξήγηση για αυτό το κοµµάτι και για τις µορφές Μ, Ν τη δίνει µάλλον το 
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τελείωµα του άλλου µισού του αετώµατος: εάν διατάξουµε τις µορφές Μ, Ν δίπλα 
στις µορφές P, Q (βλ. εικ. 204) πρέπει να δεχθούµε ότι γινόταν χώρος για το δεξί 
πίσω πόδι του Κενταύρου S. Πράγµατι η κοιλότητα µαζί µε το τµήµα της πλίνθου  
 

                 
                                                                 Εικ. 205 
 
αφήνει τον  απαιτούµενο χώρο για µία οπλή (βλ. εικ. 205).  
2) Στη νέα διάταξη διορθώνεται το τεχνικό και αισθητικό πρόβληµα που σχετίζεται 
µε το σύµπλεγµα F G: Στην παλιά διάταξη (εικ. 203) το τοξοειδές τµήµα στο δεξιό 
πήχη του αγοριού F προστίθεται στην πλάτη του Κενταύρου Ι, ώστε ο βραχίονας του 
αγοριού F καλυπτόταν σχεδόν τελείως από τη µορφή Κ (Θησεύς) που στέκει δίπλα 
του και φαινόταν να εµποδίζεται από αυτόν και στο χτύπηµα που προσπαθεί να 
καταφέρει στον αντίπαλό του. Στη νέα διάταξη (εικ. 204) διορθώνεται αυτό το 
«αισθητικό» λάθος: ο βραχίονας του αγοριού F µπορεί ελεύθερα να καταφέρει 
χτύπηµα, δίχως να εµποδίζει ή να εµποδίζεται από άλλο µέλος και ο πήχης καταλήγει 
πάνω στο πίσω µέρος του Κενταύρου D, πάνω από το κεφάλι της γυναίκας Ε (βλ. εικ. 
204).  
3) Οι οπές για πίρους στο βραχίονα της µορφής Κ ίσως δεν είχαν ως στόχο τη 
στερέωση της κορυφής του κεφαλιού και του βραχίονα στο γείσο (εικ. 206-208) - που 
ήταν η παλιότερη υπόθεση του Treu. Πιο συγκεκριµένα, ο σιδερένιος πίρος (βλ. εικ. 
206-207), που είχε µπει στην κορυφή του κεφαλιού µε πάχος 1 εκ. και βάθος 5,5 εκ., 
φαινόταν πολύ λεπτός για τη στήριξη µίας υπερµεγέθους µορφής, ακόµη και αν αυτή, 
όπως η µορφή Κ (στην παλιά ή στη νέα διάταξη) είχε στερεωθεί στο τύµπανο µε 
καρφί. Μεγαλύτερη δυσκολία υπήρξε µε τις οπές από τρυπάνι στο βραχίονα (βλ. εικ. 
208), γιατί µόνο η a τον διαπερνούσε όλο. Η b έφτανε από πάνω ως το µέσο του, 
εσωτερικά.  
 

                    
                     Εικ. 206                           Εικ. 207                                Εικ. 208     
      

Στην εικ. 208 φαίνεται η επιφάνεια και δίπλα η κοιλότητα για τον πίρο. Σε 
αυτήν την κοιλότητα οδηγεί η οπή b από πάνω προς τα µέσα, άρα µπορεί να 
χρησίµευσε για τη µολυβδοχόηση του καρφιού. Η οπή α ίσως δε στερέωνε το 
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βραχίονα µε καρφί στο γείσο, αλλά τον πήχη στην κορυφή του κεφαλιού. Σε αυτήν 
την περίπτωση η α θα ήταν η οπή α΄ στην κορυφή του κεφαλιού (εικ. 206-207) και ο 
βραχίονας θα σηκωνόταν πάνω από αυτό (βλ. εικ. 204). Ως πλεονέκτηµα της νέας 
διάταξης (εικ. 204) από αισθητική πλευρά ο Treu αναφέρει το ότι οι δύο άνδρες Κ, Μ 
µπορούν να κουνούν ελεύθερα τους βραχίονες τους, όπως ο Λαπίθης που καταφέρει 
χτύπηµα µε το δαυλό στο αγγείο των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112). Ο ώµος και 
ο πήχης του Απόλλωνα φαίνονται, ώστε µπορεί να αναγνωριστεί η χειρονοµία του, 
αφού τονίζεται και από τη στροφή του κεφαλιού. Τη µετατόπιση των ανδρών Μ, Κ 
πρέπει να ακολουθήσουν οι αντίπαλοί τους Κένταυροι και οι γυναίκες που αρπάζουν, 
δηλαδή οι µορφές Ν, Ο, Η, Ι (βλ. τις θέσεις τους στην παλιά και στη νέα διάταξη, εικ. 
203, 204). Για τη διαφορά ύψους ανάµεσα στους Κενταύρους Ν, Ι υπάρχει και άλλη 
εξήγηση: η ουρά του Κενταύρου Ν κουνιόταν προς τα πάνω, ενώ εκείνη του 
Κένταυρου Ι βρισκόταν ανάµεσα στα πίσω πόδια του (βλ. εικ. 204). Άρα ο δεύτερος 
είχε ωθηθεί πολύ κοντά στη µεσαία µορφή, ενώ ο πρώτος αποµακρυνόταν από αυτήν 
προς τα δεξιά, άρα έµενε λιγότερος χώρος για τη Λαπιθίδα Ο, η οποία για αυτό 
πρέπει να εικονίστηκε λίγο κοντύτερη από την πάρισή της415.   

 
Ο V. Laloux και ο P. Monceaux προτείνουν τη διάταξη που πρότεινε ο G. 

Treu στο Ausgrabungen III (1877-1878) (βλ. εικ. 209, αλλά και εικ. 203)416:  
                             

 
     A      B      C       D   E   P Q   M  N  O   L    H I   K  F G    R   S   T          U       V     

Εικ. 209 
 

Ο B. Sauer σηµειώνει ότι οι πλίνθοι των γονατιστών µορφών C και Τ είναι 
στο πρόσθιο µέρος τους πολύ λεπτές και καλύπτονται από πολύ καλοδουλεµένο 
ένδυµα, ώστε είναι πιθανό να έφταναν σχεδόν ως την άκρη του 
αετώµατος. Η δεξιά κνήµη του γονατιστού άνδρα C, η οποία 
εξαφανίζεται πίσω από τη γυναίκα Β και το δεξί άκρο πόδι του (εικ. 
210) λαξεύτηκαν µε άριστο τρόπο, ώστε, επειδή δεν είχαν σκαλιστεί 
τα µη ορατά µέρη της µορφής, είναι βέβαιο ότι η γυναίκα Β ήταν 
ξαπλωµένη πέραν του ποδιού του άνδρα C. Το ίδιο ισχύει και για την          Εικ. 210 
άλλη γωνία. Μπορεί να µετακινηθεί λίγο η τελευταία µορφή προς το µέρος του 
γονατιστού άνδρα Τ, επειδή στο βάθος είναι ξαπλωµένη η γηραιά γυναίκα V. Γιατί, 
αφού µε βάση τα παραπάνω δεν επιτρέπεται να καλυφθεί το τεντωµένο πόδι του 
άνδρα Τ, θα ήταν δυνατή µόνο η χαλαρή σύνδεση των δύο µορφών που αποµένουν 
και αναπόφευκτη η ύπαρξη µεγάλου κενού χώρου πάνω από το τεντωµένο πόδι του 
άνδρα. Με αυτόν τον τρόπο θα χωρίζονταν εξωτερικά οι γωνιακές µορφές417. Ο Sauer 
υποστηρίζει ότι η διάταξη του G. Treu (1888) χρειάζεται µία διόρθωση: τα µεσαία 
συµπλέγµατα πρέπει να πάνε πιο κοντά στο µέσο του αετώµατος, για να φανεί 
ολόκληρο το χέρι της µορφής L418.   
 

                                                 
415 Treu (1888), 175-181.  
416 Laloux, Monceaux (1889) 1, 58-59 και (1889) 2, 80-85.   
417 Sauer (1891), 90.  
418 Ό. π., 97. 
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Ο G. Treu υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες B, U πρέπει να είναι ξαπλωµένες 
πίσω από τα τεντωµένα πόδια των ανδρών C, Τ, ακριβώς πάνω στο έδαφος και όχι 
πάνω σε προσκεφάλια. Όταν ο θεατής έστεκε σε απόσταση 30 µ. µπροστά από το 
αέτωµα, ανακάλυπτε ότι η φτέρνα του άνδρα C έφτανε στο ύψος του ώµου της 
γηραιάς γυναίκας Β και ότι η µύτη της ακουµπούσε στη γάµπα του. Όταν όµως 
πλησίαζε πιο κοντά, η γυναίκα πρέπει να κρυβόταν σχεδόν ως την κορυφή του 
κεφαλιού της πίσω από το τεντωµένο πόδι του419.  

 
Ο G. Treu το 1897 εµµένει στη διάταξη που πρότεινε το 1888 (εικ. 204). 

Σηµειώνει πως το ότι διαµορφώνονται δίµορφα ή τρίµορφα συµπλέγµατα διευκολύνει 
την προσπάθεια κατανόησης της αρχικής τους διάταξης. Πρόκειται για τα έξι 
συµπλέγµατα H J K, M N O, F G, P Q, C D E και R S T. ∆εδοµένες είναι οι θέσεις 
της µεσαίας µορφής L και των γωνιακών µορφών A, V. Εποµένως αποµένει η 
διάταξη των αναφερθέντων συµπλεγµάτων και των δύο γηραιών γυναικών B, U. 
Είναι εξαρχής βέβαιες οι θέσεις των ξαπλωµένων µορφών A, V λόγω της στάσης 
τους και εκείνες των τρίµορφων συµπλεγµάτων C D E, R S T. Η θέση των 
γονατιστών γηραιών γυναικών B, U ανάµεσα στα παραπάνω συµπλέγµατα και τις 
γωνιακές µορφές προκύπτει από τη στάση τους, την αναλογία των υψών, όπως 
παρουσιάζεται µετά την τοποθέτησή τους πάνω στα προσκεφάλια, τη βαθµιαία 
αποκοπή και βαθµιαία µείωση των ποδιών τους και το ότι αυτή η διάταξη 
επιβεβαιώνεται από την αδρή λάξευση στην εξωτερική µεριά του αριστερού ώµου 
της µορφής U, κάτι που προφανώς ήταν καθοριστικό για το σηκωµένο δεξιό πήχη της 
µορφής V (βλ. εικ. 149). Έτσι είναι ασφαλές να διαταχθεί ανάλογα και η µορφή Β, 
πάριση της µορφής U. Η µείωση του ύψους των κεφαλιών των συµπλεγµάτων F G, P 
Q προς τα αριστερά και τα δεξιά υποδεικνύει σε ποια πλευρά του αετώµατος 
ανήκουν. Αυτό επιβεβαιώνεται από µία διόρθωση στην τοποθέτηση που επεξηγείται 
στην εικ. 205 στην πίσω όψη των µορφών P Q R S420. Στο b φαίνεται πώς 
στερεωνόταν το ηµικυκλικό κοµµάτι δίπλα στο αριστερό γόνατο της µορφής (Q΄ στην 
εικ. 205) στις άκρες της πλίνθου, προκειµένου να εξοικονοµηθεί χώρος για τη δεξιά 
πίσω οπλή του Κενταύρου S (S΄ στην εικ. 205). Αυτό συνέβη, όταν προέκυψε η 
ανάγκη να έρθουν τα συµπλέγµατα πιο κοντά το ένα στο άλλο µετά την τοποθέτησή 
τους στο αέτωµα. Με βάση τα παραπάνω ο Treu θεωρεί ασφαλή τη διάταξη και του 
δίµορφου συµπλέγµατος F G στην άλλη πλευρά. Η σύνδεσή του µε το διπλανό 
σύµπλεγµα D E φαίνεται να αποδεικνύεται από το κάτω µέρος του πήχη του αγοριού 
που προστέθηκε µάλλον στο πίσω µέρος του Κενταύρου D421. 

Η µορφή Μ τοποθετήθηκε µπροστά από το αλογίσιο σώµα του Κενταύρου Ν, 
όπως προκύπτει από µία απολάξευση στην πίσω πλευρά της, η οποία αντιστοιχεί στο 
ίδιο ύψος σε µία επεξεργασία στα νώτα του Κενταύρου. Η συνάντηση των δύο 
απολαξεύσεων καθορίζει επακριβώς το σηµείο, ως το οποίο πρέπει να µετακινούνταν 
το αριστερό πόδι της Μ. Αυτό προϋποθέτει ανάλογη διάταξη για την πάριση µορφή 
της Μ, την Κ. Το πόσο µακριά από τον Κένταυρο J πρέπει να τοποθετηθεί αυτή 
εξαρτάται από τη διάταξη του συµπλέγµατος Μ Ν Ο στα δεξιά ή αριστερά της 
µορφής L. Είναι σηµαντικά τα εξής: α) Η µείωση του ύψους των κεφαλιών, στο 
σύµπλεγµα H J K προς τα αριστερά, ενώ στο M N O προς τα δεξιά, καθώς και η 
µείωση όλων των αναλογιών στην ίδια κατεύθυνση, κάτι που γίνεται κατανοητό αν 
προσπαθήσουµε να φέρουµε τις γυναίκες Η, Ο δίπλα στη µεσαία µορφή (πρβλ. τις 
εικ. 203, 204). β) Η ύπαρξη αρκετού χώρου πάνω από τις δύο µορφές Κ και Μ, για να 
                                                 
419 Treu (1891), 106.  
420 Βλ. επίσης εικ. 131. 
421 Βλ. εικ. 124-125.   
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φαίνεται η κίνηση των σηκωµένων χεριών τους, δίχως να εµποδίζεται από το 
επικλινές γείσο. ∆ιαφορετικά φαίνεται σα να σήκωναν το όπλο τους µπροστά από το 
γείσο (βλ. και τις εικ. 203, 204, στις οποίες οι δύο µορφές κρατάνε πελέκεις σύµφωνα 
µε την παλιότερη υπόθεση). γ) Έτσι οι Κένταυροι J, Ν δεν τοποθετούνται δίπλα στη 
µεσαία µορφή. δ) Η διάταξη των εν λόγω µορφών επιβεβαιώνεται από διορθώσεις 
στην τοποθέτηση, από τις οποίες µία είναι πίσω από την αριστερή φτέρνα της µορφής 
Η (βλ. τα α, b στην εικ. 119). Όπως συνάγεται, κόπηκε εδώ εκ των υστέρων τµήµα 
της πλίνθου. Αυτή η επεξεργασία δεν εξηγείται, εάν τοποθετηθεί η µορφή δίπλα στη 
µορφή Μ (εικ. 204), γιατί το ότι η µορφή Η γέρνει προς τα πίσω καθιστά αδύνατο να 
τοποθετηθεί τόσο κοντά στη µορφή L, ώστε να παρεµβαίνει εδώ (πρβλ. τις εικ. 203, 
204) η κάτω παρυφή του ιµατίου της τελευταίας. Είναι πολύ πιθανό να τραβιόταν η 
πλίνθος του Κενταύρου G πίσω από τη φτέρνα της γυναίκας Η, ώστε να ήταν εκεί 
αναγκαία µία προσαρµογή. Επίσης η παρυφή του ιµατίου της εικ. 117 αποδίδεται στο 
κάτω αριστερό τελείωµα του ιµατίου της µορφής L, οπότε η απολάξευση στην 
πρόσθια πλευρά του ιµατίου εξηγείται µάλλον µόνο από το ότι πρέπει να γινόταν 
χώρος για το δεξί πόδι της µορφής Μ µπροστά από τις πτυχές του ενδύµατος που 
πέφτουν κάτω από τον αριστερό πήχη της L. ε) Στην περιγραφή του Παυσανία ο 
Πειρίθους είναι η µεσαία µορφή L. Μετά ο περιηγητής εισάγει µε τις λέξεις tÍ m�n - 
tÍ d� τα δύο συµπλέγµατα˙ ονοµάζει στη µία πλευρά τον Ευρυτίωνα, ο οποίος 
αρπάζει τη γυναίκα του Πειρίθου και τον Καινέα, ο οποίος σπεύδει να βοηθήσει τον 
Πειρίθου και στην άλλη τον Θησέα, ο οποίος επιτίθεται µε πέλεκυ ενάντια στους 
Κενταύρους. Είναι σαφές ότι η νύφη πρέπει να βρισκόταν στην ίδια πλευρά µε 
εκείνον που της επιτίθεται και εκείνον που την προστατεύει, ενώ το βλέµµα και η 
χειρονοµία του Πειρίθου κατευθύνονται προς αυτήν. Κατά συνέπεια ο ήρωας που 
αποκρούει τον Κένταυρο µε τον πέλεκυ µπορεί να στεκόταν µόνο στην αντίθετη 
πλευρά από τη µεσαία µορφή, στη θέση της µορφής Μ, δηλαδή εκεί, όπου τον 
τοποθετεί ο ίδιος ο Treu. Εποµένως για τον Παυσανία η µορφή L είναι ο Πειρίθους, η 
µορφή Κ ο Καινεύς, η µορφή J ο Ευρυτίων, η µορφή Η η ∆ηιδάµεια, η µορφή Μ ο 
Θησεύς422.  
 

Ο Ε. Curtius γράφει χαρακτηριστικά ότι συναντά δυσκολίες στο να 
τοποθετήσει τις µορφές στις γωνίες του αετώµατος (A, B, U, V). Αυτό το θεωρεί, 
όπως εξήγησε το 1883, πλαστική ταυτολογία, ενοχλητική στο µάτι, δίχως 
αντίστοιχο423. Αναφορικά µε την κεντρική µορφή εξετάζει τη διάταξη του G. Treu 
(1888) και (1897) (εικ. 204), στην οποία οι δύο πρόµαχοι Κ, Μ τοποθετούνται 
εκατέρωθέν της. Απορρίπτει το επιχείρηµα ότι αυτή η αλλαγή απαιτείται από 
εξωτερικούς λόγους. Σηµειώνει ότι παρουσιάζεται µία σηµαντική «δυσκολία» ως 
προς την καλλιτεχνική σύνθεση. Στις εικ. 211-212 ο Απόλλων, τον οποίο ο ίδιος 
αναγνωρίζει στη µορφή L, στέκει στο µέσο µόνος και µεγαλοπρεπής και εκατέρωθέν 
του διατάσσονται όσοι χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά του. Εκτείνει το δεξιό 
βραχίονα πάνω από το κεφάλι της νύφης Ο, την οποία αρπάζει ο Κένταυρος Ν. 
Αντίθετα, στη διάταξη του Treu (εικ. 204) εκατέρωθεν του θεού στέκουν ο Θησεύς 
και ο Πειρίθους, οπότε τρεις παράλληλες µορφές, η µία δίπλα στην άλλη, 
καταλαµβάνουν το µέσο του αετώµατος˙ πρόκειται δηλαδή για ενοχλητική 
συγκέντρωση µορφών που γίνεται ακόµη πιο ενοχλητική εκεί, όπου τραβάνε το 
βλέµµα τα συµπλέγµατα C D E, R S T. Ο ερευνητής επικρίνει άλλο ένα σηµείο, το 
ότι το κεφάλι του Πειρίθου κρύβει το τεντωµένο δεξί χέρι του θεού424.  
                                                 
422 Treu (1897), 130-133. 
423 Curtius (1897), 284.  
424 Ό. π. 
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Εικ. 211 
 

 
Εικ. 212 

 
Ο W. Klein (1904) δέχεται τη «νέα» πρόταση διάταξης του εναετίου (εικ. 

204) που παρουσίασε πρώτος διεξοδικά ο G. Treu (1888) και (1897)425.   
 
Ο Ν. Κ. Skovgaard διατάσσει στο µέσο του αετώµατος τις µορφές K L M (βλ. 

εικ. 213). Πιστεύει ότι η διάταξη των συµπλεγµάτων Η J, Ν Ο µετριάζει την ακινησία 
και ότι µε τη µετατόπιση του Κενταύρου G που αρπάζει το αγόρι F δε φαίνεται όλο 
το σώµα του. Θεωρεί προϋπόθεση για αυτήν τη διάταξη το διαχωρισµό των µορφών 
από το σύµπλεγµα Μ Ν Ο του Treu και τη σύνδεση του Κενταύρου Ν µε το 
σύµπλεγµα P Q, σύνδεση που επιτυγχάνεται λόγω µίας επεξεργασίας στα νώτα του 
Κενταύρου και µίας προεξοχής στη βάση του άνδρα Q426.  
 

 
                                                               Εικ. 213 
 

Ο G. Treu δείχνει ότι ο Κένταυρος Ν δε µπορεί να είχε µακρύτερα πίσω 
πόδια, άρα είναι απίθανο αυτή η επεξεργασία να καλύπτεται από τον άνδρα Q και το 
στήριγµα του δεξιού πίσω ποδιού του Κενταύρου δε µπορεί να σχετιζόταν µε αυτή 
την προεξοχή427. Υποστηρίζει, ότι επειδή οι επεξεργασίες στον αριστερό µηρό του 
άνδρα Μ και στο πίσω µέρος του σώµατος του Κενταύρου Ν φτάνουν στο ίδιο ύψος 
                                                 
425 Klein (1904), 465-467.   
426 Skovgaard (1905), 20.   
427 Βλ. Treu (1907), 5, 8.   
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και έτσι η διάταξη του συµπλέγµατος Μ Ν Ο από τον ίδιο αποδεικνύεται τυπική της 
αρχαίας ελληνικής τέχνης, η πρόταση του Skovgaard πρέπει να απορριφθεί ως 
ανέφικτη. Επίσης θεωρεί απίθανη τη µετατόπιση των γωνιακών µορφών, αφού δεν 
υπάρχει χώρος και δεν εξηγείται η επεξεργασία στον ώµο της γυναίκας U428.  
 

Ο Ρ. Wolters παρουσιάζοντας τις αντιρρήσεις του στην πρόταση του G. Treu 
δέχεται ότι η συγκέντρωση των τριών µορφών στο µέσο του αετώµατος είναι 
ενοχλητική στο µάτι, αφού αντιτίθεται στην κυριαρχούσα στο εναέτιο διάταξη που 
απαιτεί ισορροπία µαζών και αντιστοιχία µορφών και συµπλεγµάτων, αλλά δεν 
επιδιώκεται η συµµετρική, αντιθετική αντιπαραβολή δύο µορφών. Η µεσαία οµάδα 
µε τις µορφές Κ και Μ µε παρόµοια στάση, εκτός της θέσης ενός βραχίονα, 
παρουσιάζεται άκαµπτη, κάτι που δηµιουργεί άσχηµη εντύπωση, αφού βλέπουµε 
δεξιά και αριστερά συµπλέγµατα που κρατάνε την ισορροπία, αλλά δεν είναι 
συµµετρικά. Στην άποψη ότι η µεσαία οµάδα έρχεται σε αντίθεση µε την τεχνοτροπία 
του εναετίου απαντά ότι πρέπει να διαταχθούν οι δύο ανδρικές µορφές Κ, Μ ως 
πάρισες, αφού ξεχωρίζουν ανάµεσα στις άλλες ως προς την αντιστοιχία τους. Η 
συµµετρία τους επιδρά ενοχλητικά, γιατί διατάσσονται η µία κοντά στην άλλη. 
Υποστηρίζει ότι για την κίνηση του βραχίονα και το νόηµά της δεν ήταν υπεύθυνος 
µόνο ο καλλιτέχνης. ∆έχεται την άποψη του Α. Furtwängler (1906), 326, ότι στην 
Ολυµπία συναντάται το σχήµα απεικόνισης, σύµφωνα µε το οποίο παρουσιάζεται στο 
µέσο µία όρθια θεϊκή µορφή κατά µέτωπο. Η διαφορά έγκειται στο ότι η θεότητα στις 
εναέτιες συνθέσεις της Ολυµπίας δεν κοιτάζει έξω από το αέτωµα, αλλά στρέφει προς 
τη µία πλευρά. Με αυτό τον τρόπο ο καλλιτέχνης προσπαθεί να τη συµπεριλάβει στο 
διαδραµατιζόµενο γεγονός, αν και νοείται αόρατη. Αυτό επιτυγχάνεται στο ανατολικό 
εναέτιο µόνο µε τη στροφή του κεφαλιού του θεού, ενώ στο δυτικό και µε το 
ανασήκωµα του βραχίονα (βλ. εικ. 214, όπου η διάταξη του Wolters). ∆εν υπάρχει 
εξωτερική ένδειξη που να εγγυάται ότι ο καλλιτέχνης ήθελε να σηκώνεται 
προστατευτικά το χέρι του Απόλλωνα (µορφή L) πάνω από το κεφάλι της νύφης. Ως 
προς το µικρό θραύσµα µε επεξεργασία429, που αποδίδεται στην L, δε µπορεί να 
υποστηριχθεί µε σιγουριά ότι η επεξεργασία του εξηγείται µόνο «από το ότι πρέπει να 
γινόταν χώρος για το δεξί πόδι του άνδρα Μ που κρατάει πέλεκυ». Ο Wolters δε 
µπορεί να εξηγήσει γιατί είναι καταλληλότερο να διαταχθούν οι Κένταυροι µακριά  
 

 
                                                                Εικ. 214 
 
από τον εικονιζόµενο στο µέσο θεό που είναι παρών αλλά αόρατος. ∆έχεται ότι θα 
µπορούσαν να αναφερθούν µόνο υποκειµενικοί λόγοι σχετικοί µε την αισθητική 
προτίµηση, π.χ. το ότι οι µορφές θα έπρεπε να κινούνταν µε ορµή από το µέσο προς 
τις γωνίες καθώς και η ανάγκη να γίνει χώρος για τους Λαπίθες Κ, Μ µε το να µη 
φαίνεται «ότι χτυπούν µε τα όπλα τους προς το γείσο», παρόλο που πιστεύει ότι δεν 
πρέπει το γείσο να θεωρείται εµπόδιο για την εικονιζόµενη δράση. Σηµειώνει ότι, αν 
ίσχυε περιορισµός για τις κινήσεις των µορφών, όταν σηκώνονταν όρθιοι οι 
Κένταυροι C και Τ, θα χτυπούσαν τα κεφάλια τους στο γείσο και οι ξαπλωµένες 

                                                 
428 Treu (1907), 6-7, πίν. III, 20, 21.    
429 Βλ. εικ. 117. 
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γυναίκες θα έβγαιναν έξω από τις γωνίες. Για παράδειγµα στο θησαυρό των 
Μεγαρέων, όπως τον αναπαριστά ο Treu (1897) στον πίν. 2 του Olympia III, ο Ζευς 
δεν έχει χώρο για να ρίξει τον κεραυνό και ο Ηρακλής χτυπά µε το ρόπαλό του προς 
το γείσο. Άρα αποµένει η µείωση του ύψους των κεφαλιών των συµπλεγµάτων Η J K 
και M N O που ο Wolters δε θεωρεί σηµαντική. Επιπρόσθετα κρίνει ότι στον πίν. 18 
του Olympia III -όπου η αναπαράσταση του εναετίου από τον Treu (1897)- φαίνεται 
ότι δε χαρακτηρίζει αυτά τα συµπλέγµατα οµοιόµορφη µείωση του ύψους από το 
µέσο προς τις γωνίες, αλλά η γυναίκα Η είναι ψηλότερη από τον αντίπαλό της, ώστε 
µπορεί να παρατηρηθεί µείωση του ύψους από τον άνδρα Κ στον Κένταυρο J και 
έπειτα αύξηση στη γυναίκα Η, που περνά την πάρισή της Ο περίπου 30 εκ., όπως 
σηµειώνει ο Treu (1888), ενώ η ψηλότερη µορφή του συµπλέγµατος, ο άνδρας Κ, την 
περνά περίπου 15 εκ.˙ οπότε η µεγαλύτερη διαφορά ύψους στο σύµπλεγµα Η J K 
υπολογίζεται περίπου στο µισό της διαφοράς ύψους των γυναικών Η, Ο. Για την 
ενάετια σύνθεση η τελευταία διαφορά ύψους είναι σηµαντικότερη από την εσωτερική 
διαφορά καθενός από τα δυο συµπλέγµατα Η J K, M N O. Ο Wolters θεωρεί απίθανο 
να εξαρτιόταν το ερώτηµα αν έπρεπε να απεικονιστούν δύο πάρισες µορφές µε τόσο 
σηµαντική διαφορά ύψους από το αν σηκωνόταν ή αιωρούνταν η ουρά ενός 
Κενταύρου, όπως υποστήριξε ο Treu (1897). Τη διαφορά ύψους των γυναικών Η, Ο 
πιστεύει ότι την εξήγησε σωστά ο Treu στο Ausgrabungen ΙΙΙ, 17, όπου υπέδειξε ότι 
η γυναίκα Η φαινόταν σκόπιµα επιµηκυµένη, όπως και η Ο κοντόχονδρη, 
προκειµένου να βρει χώρο κάτω από το δεξιό βραχίονα του Απόλλωνα.  

Ο µελετητής υποστηρίζει ότι η διάταξη της µεσαίας οµάδας µπορεί να 
βελτιωθεί µε την αντιµετάθεση των συµπλεγµάτων Η J K, M N O που εικονίζονται 
εκατέρωθεν του Απόλλωνα (βλ. εικ. 214). Θεωρεί ότι ο άνδρας Q ανήκει αναµφίβολα 
στο δεξί µισό του αετώµατος, επειδή το ένα από τα πίσω πόδια του Κενταύρου S, τον 
οποίο µαχαιρώνει στο στήθος ο άνδρας Τ, παρεµβαίνει σε σηµείο όπου έχει 
απολαξευτεί το σύµπλεγµα Ρ Q (βλ. το b στην εικ. 114). Ως προς τη θέση των 
µορφών Κ, Μ σηµειώνει ότι σώζονται τόσο λίγα τµήµατά τους, ώστε υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές εκδοχές για τη συµπλήρωσή τους. Είναι ασήµαντο το αν πρέπει 
να στερεώνονταν στο γείσο µέσω πίρων µόνο το κεφάλι και ο βραχίονας της µορφής 
Κ. Αυτοί οι πίροι δε στερέωναν αρχικά όλο το άγαλµα, για αυτό είναι πολύ µικροί. 
Όµως θα µπορούσαν να είχαν χρησιµεύσει στη στερέωση σπασµένων και 
προστεθέντων τµηµάτων στο γείσο. ∆ικαιολογεί τη διάταξή του (εικ. 214) 
σηµειώνοντας ότι η διαφορά ύψους µεταξύ των µορφών δε µπορεί να αποφευχθεί, 
όταν εικονίζονται όρθιες, ξαπλωµένες και γονατιστές µορφές σε µία ενάετια σύνθεση 
και ότι δε µπορούµε να ξέρουµε a priori το πώς ο καλλιτέχνης του εν λόγω εναετίου 
συµβιβάστηκε µε αυτές. Κρίνει ότι ως αντικειµενικό γεγονός µπορεί να αναφερθεί το 
ότι ο Treu (1897) απέδειξε την προσπάθεια του καλλιτέχνη στο σύµπλεγµα Ρ Q, του 
έδωσε π.χ. µε την ενίσχυση της πλίνθου όσο το δυνατόν περισσότερο ύψος και είναι 
πολύ πιθανό να ίσχυε το ίδιο για το πάρισο σύµπλεγµα F G. Σηµειώνει ότι τα 
συµπεράσµατά του από τη µαρτυρία του Παυσανία συµφωνούν πλήρως µε εκείνα 
που εξήγε από τα σωζόµενα κατάλοιπα. Θεωρεί βέβαιο ότι ο περιηγητής δεν ονόµασε 
όλες τις µορφές του εναετίου˙ µόνο στην ονοµασία της µεσαίας µορφής έκανε µία 
κατανοητή επιλογή. Ισχυρίζεται ότι αυτό ισχύει στη δική του διάταξη (εικ. 214). Στο 
µέσο στέκει ο Πειρίθους (µορφή L), δίπλα του ο Ευρυτίων (µορφή J), ο οποίος έχει 
αρπάξει τη γυναίκα του Πειρίθου (µορφή Η) και ο Καινεύς (µορφή Κ), ο οποίος 
έρχεται να βοηθήσει τον Πειρίθου, ενώ στην άλλη πλευρά ο Θησεύς (µορφή Μ) 
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επιτίθεται µε πέλεκυ ενάντια stoÝj KentaÚrouj430. Αυτός ο πληθυντικός του 
Παυσανία (toÝj KentaÚrouj) απαιτεί να στέκει ο Θησεύς στη µέση, ανάµεσα στους 
Κενταύρους, όχι όπως στη διάταξη του Treu (1888) (εικ. 204) απέναντι σε έναν µόνο. 
Με βάση το ότι ο Θησεύς παλεύει ενάντια σε περισσότερους Κενταύρους ακολουθεί 
ο ακριβής χαρακτηρισµός τους στο απόσπασµα: ο ένας από αυτούς τους Κενταύρους 
(µορφή Ν) έχει αρπάξει ένα κορίτσι (µορφή Ο), ένας άλλος (µορφή G) ένα αγόρι 
(µορφή F). Άρα ο Πειρίθους όπως ο Καινεύς και ο Θησεύς ονοµάζονται µαζί µε τους 
αντίπαλούς τους. Ο άνδρας Q πολεµά ανεξάρτητα, για αυτό το λόγο παραµένει 
ανώνυµος, όπως και οι άλλες µορφές στις γωνίες. Εποµένως, συνάγει ο Wolters, η 
περιγραφή του Παυσανία δηλώνει µε σαφήνεια ότι στη µία πλευρά του αετώµατος 
έστεκε πολύ κοντά στη µεσαία µορφή ένας Κένταυρος (EÙrut…wn) και στην άλλη 
ένας Λαπίθης που κρατούσε πέλεκυ ανάµεσα σε Κένταυρο που άρπαζε ένα κορίτσι 
και έναν άλλο που άρπαζε ένα αγόρι. Για αυτό, καταλήγει, στο ότι µόνο η δική του 
διάταξη ανταποκρίνεται σε αυτήν την περιγραφή, άρα, και από αυτήν τη σκοπιά, 
µπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγµένη431. 
 

Ο R. Hamann δέχεται τη διάταξη του εναετίου που προτείνει ο G. Treu στο 
Ausgrabungen III (1877-1878) (εδώ εικ. 203)432. 
 

Ο Ε. Buschor το 1924 υποστηρίζει τη «νέα» διάταξη του G. Treu (1888) (βλ. 
εικ. 204)433.  

 
Ο F. Weege θεωρεί τη διάταξη της µεσαίας οµάδας µε τις δύο µορφές Κ, Μ 

πολύ κοντά στη µορφή L - διάταξη που πρότεινε ο Ε. Curtius (1897) και 
δικαιολόγησε ο Ρ. Wolters (1908) - ασφαλή (βλ. εικ. 215)434. Θεωρεί επιτυχηµένη τη 
διάταξη του Wolters (1908), στην οποία το ύψος των κεφαλιών των µορφών 
αυξάνεται και µειώνεται κυµατοειδώς µετά  τα κεφάλια των γυναικών, κάτι που 
ανταποκρίνεται τέλεια και στη διάταξη του ανατολικού εναετίου από τον ίδιο τον 
Weege µε τις κοντύτερες γυναίκες µεταξύ του ∆ία και των ψηλότερων ανδρών435. 
Τοποθετεί βωµό µπροστά από τη µεσαία µορφή, γιατί την ταυτίζει µε τον Εφέστιο  
 

 
        A         C    D    E      F G   Μ  Ν  Ο   L   Η  Ι   Κ   P Q    R  S       T          V     
                                                              Εικ. 215 
 

                                                 
430 Ο Ρ. Wolters δέχεται τη διαφορά στον οπλισµό των δύο Λαπιθών, την οποία υποψιάστηκε ο G. 
Treu, όταν έγραψε τις σχετικές συµβολές του το 1888 και το 1891 και υποστήριξε την περιγραφή των 
εναέτιων µορφών στο Olympia III. Ο Wolters σηµειώνει ότι και ο διπλός πέλεκυς µπορεί να κρατηθεί 
µόνο µε το ένα χέρι, ενώ το ρόπαλο ή το δαυλός (όπως π.χ. στο αγγείο της Βιέννης -εικ. 112) µε δύο. 
Για συγκρίσεις παραπέµπει στο JDI 1888, 190.  
431 Wolters (1908). 
432 Βλ. Hamann (1923), 3, όπου η αναπαράσταση του εναετίου (από την οποία όµως απουσιάζει η 
µορφή Κ), και 3-5, όπου η περιγραφή της σύνθεσής του.   
433 Buschor (1924), 16 (όπου και εικόνα του εναετίου).  
434 Weege (1935b), 471.  
435 Βλ. Πατεράκη (2005), 117, εικ. 122.  
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∆ία, ο οποίος δεχόταν θυσία στο βωµό της οικίας, αφού, σύµφωνα και µε την 
αγγειογραφία, η σκηνή διαδραµατιζόταν στην αυλή ή στο εσωτερικό του παλατιού436. 
 

Ο G. Rodenwaldt (1936) σηµειώνει την ένστασή του στη «νέα» διάταξη του 
εναετίου από τον G. Treu (1888) και (1897)437.  

 
Οι Η. Poulsen (1937)438, J. Charbonneaux (1938)439, Ch. Picard (1939)440 

δέχονται τη «νέα» διάταξη του εναετίου (εικ. 204) που πρότεινε αναλυτικά ο G. Treu 
(1888) και (1897). 

 
Κατά τον Η. Schrader η µορφή L, τα τρίµορφα συµπλέγµατα C D E, R S T και 

οι µορφές A, B, U, V διατάσσονται βάσει ύψους. Τα δίµορφα συµπλέγµατα F G, P Q 
διατάσσονται επίσης βάσει ύψους και κλίσης των κεφαλιών. Αµφίβολη είναι µόνο η 
θέση των τρίµορφων συµπλεγµάτων H J K, M N O. Από τη µορφή Μ σώζονται τόσα 
πολλά θραύσµατα, ώστε η θέση της δίπλα στα νώτα του Κενταύρου Ν µπορεί να 
συναχθεί από επεξεργασίες στα σηµεία επαφής των δύο µορφών (εικ. 216). Τα 
συµπλέγµατα πρέπει να διαταχθούν, έτσι ώστε οι Κένταυροι να κινούνται από το 
µέσο προς τις γωνίες και οι Λαπίθες να στέκουν εκατέρωθεν της κεντρικής µορφής. Ο 

 

   
Εικ. 216 

 

   
                                                              Εικ. 217 
 
Schrader συµφωνεί µε τον Ε. Curtius (1897), ο οποίος επικρίνει το ότι στη διάταξη 
του G. Treu (1897) το τεντωµένο δεξί χέρι του Απόλλωνα L κόβεται από το κεφάλι 
του Πειρίθου (Κ΄ στην εικ. 204). Σηµειώνει ότι ο Κένταυρος Ν, τον οποίο απωθεί µε 

                                                 
436 Weege (1935b), 471-473. Βλ. και τις απόψεις του για την ταύτιση της µορφής L και το θέµα του 
εναετίου στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.    
437 Rodenwaldt 1936, 40, όπου γράφει χαρακτηριστικά: «Auch am Westgiebel gibt die Aufstellung im 
Museum zu Olympia nicht die richtige Wiederherstellung». Βλ. επίσης 39-43 (περιγραφή της 
σύνθεσης) και εικ. 21.  
438 Poulsen (1937), 39-40. 
439 Charbonneaux (1938), 91 και εικόνα του εναετίου στις σελ. 92-93.  
440 Picard (1939), 203-214, εικ. 89b. 
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τα χέρια της η γυναίκα Ο, ανήκει στη θέση κάτω από τον τεντωµένο βραχίονα του 
Απόλλωνα, ώστε ο δεξιός βραχίονας του Κενταύρου επαναλαµβάνει αντανακλαστικά 
την κίνηση του βραχίονα του οργισµένου θεού (εικ. 216). Η ορθότητα της διάταξης 
των µεσαίων συµπλεγµάτων επιβεβαιώνεται από το ρυθµό που κυριαρχεί στη 
σύνθεση (εικ. 216, 217) και καθορίζει τη στάση των Λαπιθών: επηρεάζει όλες τις 
µορφές στο αριστερό µισό του αετώµατος, ανεξάρτητα από τη στάση τους441. 
Σηµαντικό στοιχείο της σύνθεσης θεωρεί ο Schrader το ότι οι κινήσεις των 
βραχιόνων των µορφών στο αριστερό µισό - εκτός των Κενταύρων D, Ν - 
αντιστοιχούν στην κίνηση του τεντωµένου δεξιού χεριού της L, ενώ οι κινήσεις των 
βραχιόνων των υπόλοιπων µορφών στο δεξί µισό, ιδίως ο αριστερός βραχίονας της Κ 
αντιστοιχούν στην κίνηση του κατεβασµένου αριστερού βραχίονά της442.                             

 
Ο Ε. Lapalus (1947) τοποθετεί τις εναέτιες µορφές όπως ο Weege (1935) (εικ. 

215), βάζει και αυτός βωµό µπροστά από τη µορφή L και αφαιρεί τις µορφές B, U443. 
 
Ο L. Laurenzi δέχεται τη «νέα» πρόταση του G. Treu για τη διάταξη του 

εναετίου (βλ. εικ. 204, 218). Πιστεύει ότι η πιο ευχάριστη αισθητικά διάταξη είναι 
αυτή, στην οποία εκατέρωθεν του Απόλλωνα στέκουν οι δύο ήρωες, στα αριστερά 
του θεού ο Θησεύς (µορφή M) µε τον πέλεκυ και στα δεξιά του ο Πειρίθους (µορφή 
K) µε το σπαθί (εικ. 218)444. Βρίσκει ότι το αναγκαίο στοιχείο στην εναέτια σύνθεση 
είναι η συµµετρία: τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά υπάρχουν 
συµπλέγµατα που χωρίζουν το χώρο - δύο τρίµορφα συµπλέγµατα, ένα άλλο 
δίµορφο, δύο γυναικείες µορφές. Επίσης µέσα στο ίδιο σύµπλεγµα υπάρχει τέτοια 
µαθηµατική αναλογία, ώστε οι µορφές αλληλοκαλύπτονται µε ακρίβεια445.  
 

       
      A  B     C       D   E     F G   H  I   K     L   M   N  O     P  Q    R   S      T     U   V 
                                                                   Εικ. 218 
 

Ο Ο. Walter δέχεται τη διάταξη του G. Treu (1897) (εικ. 206) και σηµειώνει 
ότι οι µορφές H J K διατάσσονται αριστερά από τον 
Απόλλωνα L446.  
 

Ο S. Stucchi καταπιάνεται µε κάθε µορφή και κάθε 
σύµπλεγµα. Εξετάζει το πώς έχουν σκαλιστεί και ποια 
σηµεία ή µέλη του σώµατός τους παρουσιάζουν κλίση προς 
τη µία ή την άλλη πλευρά του αετώµατος και καταλήγει να 
βρει το πώς έβλεπε (δηλαδή από τα αριστερά, από τα δεξιά, 
κ.τ.λ.) ο θεατής την καθεµία και το καθένα. Πιο 
συγκεκριµένα, σηµειώνει ότι η γυναίκα Α έχει σκαλιστεί µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε ο δεξιός ώµος της φτάνει ψηλότερα, ο 
αριστερός χαµηλότερα, µε κλίση προς τα µπρος και ο άξονας              Εικ. 219 

                                                 
441 Schrader (1943), 67-70.   
442 Ό. π., 71-72.   
443 Lapalus (1947), 171-179, εικ. 27-29.  
444 Laurenzi (1950), 18.  
445 Ό. π., 19. 
446 Walter (1951), 203-210.  
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του κεφαλιού, από το πηγούνι προς το µέτωπο, κλίνει προς τον αριστερό ώµο. Από 
αυτά συµπεραίνει ότι ο θεατής έβλεπε τη µορφή από το αριστερό της τµήµα σε όψη 
τριών τετάρτων. Για τη γυναίκα Β, που έχει ίδια χαρακτηριστικά µε την Α, παρατηρεί 
ότι η χωρίστρα της πάει προς το δεξιό κρόταφο και από αυτό συνάγει ότι όπως η Α 
έχει όψη τριών τετάρτων στα αριστερά του θεατή. Πιστεύει ότι το σύµπλεγµα C D E 
σωστά βρίσκεται στα αριστερά του θεατή λόγω των τεχνικών ενδείξεων (το κεφάλι 
του άνδρα C είναι κολληµένο στον αριστερό ώµο -εικ. 220- το κεφάλι της γυναίκας Ε 
είναι µεγαλύτερο στη δεξιά του πλευρά, ο άξονας του κλίνει ελαφρά προς τον 
αριστερό κρόταφο και η µορφή έχει όψη τριών τετάρτων από κάτω). Θεωρεί ότι η 
καλύτερη όψη του συµπλέγµατος F G είναι στα αριστερά όπως το βλέπει ο θεατής, 
για να µπορεί να παρατηρήσει πλήρως το αγόρι F και να εκτιµήσει το τελείωµα του 
στήθους του Κενταύρου G (εικ. 220). Το σύµπλεγµα Η Ι έχει συµµετρική κατασκευή 
και για αυτό το λόγο είναι ορατό από όλες τις πλευρές (εικ. 221)˙ για αυτό 
τοποθετήθηκε στα αριστερά του θεατή µε όψη τριών τετάρτων. Για τον άνδρα Κ 
σηµειώνει πως τοποθετείται στο αριστερό µισό του αετώµατος µε το κεφάλι να 
στρέφει προς τον αριστερό ώµο, έτσι ώστε εικονίζεται σε κατατοµή στο θεατή που 
στέκει µπροστά του. Θεωρεί βέβαιο ότι η κεντρική µορφή L (εικ. 222) έστεκε 
µπροστά στο θεατή, ενώ το κεφάλι της που έκλινε προς το δεξιό ώµο εικονιζόταν 
σχεδόν ολότελα σε κατατοµή. Επειδή είχε υπολογιστεί για αυτήν τη θέση, είχε  
 

                            
                               Εικ. 220                                                   Εικ. 221 
 
σκαλιστεί ασύµµετρα: όλο το αριστερό µισό του είναι µεγαλύτερο, ενώ στη δεξιά                             
µεριά δε δηλώνεται το πηγούνι. Η δεξιά άκρη του στόµατος φτάνει χαµηλότερα από 
την αριστερή και τα χείλη είναι µεγαλύτερα στη δεξιά µεριά. Ο άξονας της µύτης 
κλίνει προς το δεξιό κρόταφο, το δεξί µάτι ανοίγει περισσότερο από το αριστερό. Ο 
µελετητής βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά και στο κεφάλι του άνδρα Κ. Τα 
χαρακτηριστικά (κεφάλι, πηγούνι, µύτη, µάτια) του άνδρα Μ τονίζονται πιο έντονα 
στη δεξιά πλευρά, το κεφάλι παρουσιάζεται περισσότερο σε κατατοµή, αλλά οι 
πτυχές του ιµατίου έχουν αποδοθεί  έτσι ώστε ο θεατής να τις βλέπει στα δεξιά του, 
οπότε η θέση του άνδρα Μ καθορίζεται στα δεξιά του θεατή, γιατί οι πτυχές 
αποκτούν όλη την πλαστική αξία τους. Οι πτυχές του ενδύµατος της γυναίκας Ο 
έχουν δουλευτεί έτσι ώστε να φαίνονται από τη µεριά που είναι ο Κένταυρος Ν (εικ. 
223). Το αριστερό µισό του σώµατος του άνδρα Q είναι πιο πλήρες από το δεξιό, το 
πηγούνι και η µύτη κλίνουν προς τα δεξιά και ο άξονας της τελευταίας προς το δεξιό 
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κρόταφο (εικ. 224). Το σύµπλεγµα R S T ανήκει στη Ν γωνία λόγω περιγράµµατος. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λεπτοµέρειες στα πρόσωπα επιβεβαιώνουν τη 
χρήση οπτικών διορθώσεων447. Η θέση που πρέπει να καταλάβει η γυναίκα R µε 
βάση τα χαρακτηριστικά του κεφαλιού, που είναι ασύµµετρο, όπως σχολιάζει ο Ε. 
Kunze (1944), είναι µε στροφή τριών τετάρτων448. Το κεφάλι και το σώµα της 
γυναίκας U από πεντελικό µάρµαρο υποδεικνύουν την ακριβή θέση της στα δεξιά του             
θεατή, κοντά στη γωνία του αετώµατος. Ως προς τη γυναίκα V από παριανό 
µάρµαρο, της οποίας το δεξί χέρι έχει σκαλιστεί από πεντελικό, ο δεξιός της ώµος 
έρχεται ψηλότερα από τον αριστερό, έτσι ώστε αν η µορφή παρατηρηθεί από όψη 
τριών τετάρτων να φαίνονται και οι δύο ώµοι στο ίδιο ύψος (εικ. 225)449. Σύµφωνα µε 
όλα τα παραπάνω ο Stucchi καταλήγει να δεχθεί την αναπαράσταση του εναετίου από 
τον G. Treu (1888) (εικ. 204, 226)450.       
 

      
             Εικ. 222                                   Εικ. 223                                      Εικ. 224  
 
                                                                                  

 
Εικ. 225 

                                               

       
                                                               Εικ. 226 
  

                                                 
447 Stucchi (1955), 97-102. 
448 Βλ. Kunze (1944), 149 κ.ε., πίν. 57-62.   
449 Stucchi (1955), 103.  
450 Ό. π.   
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Ο Κ. Schefold (1965) ακολουθεί τη «νέα» διάταξη του εναετίου (εικ. 204) που 
πρότεινε ο G. Treu (1888) και (1897)451. 

 
Ο Β. Ashmole σηµειώνει ότι στο εναέτιο υπάρχει µία κύρια οµάδα µορφών 

αποτελούµενη από το θεό στο κέντρο και δύο ήρωες εκατέρωθέν του, ο καθένας από 
τους οποίους χτυπά έναν Κένταυρο που επιτίθεται σε µία γυναίκα (εικ. 227, 228). 
∆ιατάσσει τις κεντρικές µορφές ως εξής:  Η Ι Κ L M  N O452.  

 
                                                              Εικ. 227 
 

Τα κριτήρια που θέτει ο Ν. Γιαλούρης για τη διάταξη των εναέτιων µορφών 
είναι το ύψος τους, οι ατέλειωτες επιφάνειες των πίσω πλευρών τους και ιδίως το ότι 
πολλές από αυτές ανήκουν σε δίµορφα ή τρίµορφα συµπλέγµατα και είναι 
σκαλισµένες από το ίδιον όγκο µαρµάρου. ∆ε θεωρεί τις θέσεις εύρεσης αξιόπιστο  
 

 
                                                              Εικ. 228 
 
κριτήριο για τις αρχικές θέσεις των αγαλµάτων. Η θέση που προτείνεται για τις 
µορφές F, G, P, Q (βλ. εικ. 227-228) στηρίζεται στο ότι το δεξί πρόσθιο πόδι της 
µορφής S ταιριάζει µε ακρίβεια στην κοιλότητα που είναι πάνω στην κοντή δεξιά 
πλευρά της πλίνθου της µορφής Q. Αυτή η κοιλότητα προφανώς δηµιουργήθηκε για 
αυτόν το σκοπό, επειδή η µορφή Q τοποθετήθηκε πιο κοντά στη µορφή R και έτσι 
γέµισε το µεταξύ τους κενό. Επιπλέον, το σώµα της µορφής G που γονατίζει µε τα 
πρόσθια πόδια και σηκώνει τα νώτα και τα πίσω πόδια, ήταν ατέλειωτο από πίσω και 
στη διάταξη του Γιαλούρη αυτό το τµήµα κρύβεται από τα νώτα της µορφής H. Στην 
προτεινόµενη διάταξη των συµπλεγµάτων Η Ι Κ και Μ Ν Ο το ύψος των µορφών 
ανταποκρίνεται καλύτερα στην κλίση του επικλινούς γείσου. Επίσης, το δεξί χέρι της 
µορφής L (Απόλλων) θα πρέπει τώρα να τεντωθεί προς τα έξω, πάνω από τον ώµο 
της Κ (Πειρίθους), δηλώνοντας την ενεργή υποστήριξη που δίνει ο θεός στον 
ήρωα453.  

 
Οι L. Drees (1967)454, Ε. Simon (1968), W. Fuchs (1969)455, Β.S. Ridgway 

(1970)456, H.-V. Herrmann (1972)457 και Α. Mallwitz (1972)458 δέχονται τη «νέα» 
διάταξη του εναετίου (εικ. 204) που πρότεινε ο G. Treu (1888) και (1897).  

                                                 
451 Schefold (1965), 73-78, εικ. 13.  
452 Αshmole, Yalouris (1967), 18.  
453 Ό. π., 180.  
454 Drees (1967), 162-163, εικ. 36.  
455 Fuchs (1969), 389-392, εικ. 433.  
456 Η Β. S. Ridgway σηµειώνει ότι δε θα αναφερθεί στα προβλήµατα της σύνθεσης, της διάταξης και 
ταύτισης των µορφών και παραπέµπει για σχετικές πληροφορίες στους Ashmole, Yalouris (1967). 
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Ο αρχιτέκτονας Ρ. Grunauer παρουσιάζει την αναπαράσταση του αετώµατος 
όπως οικοδοµήθηκε στη βιβλιοθήκη του Γερµανικού Μουσείου του Μονάχου. 
Ενόψει των 20ων ολυµπιακών αγώνων του 1972 στο Μόναχο και της έκθεσης 100 
Jahre deutsche Ausgrabung in Olympia γεννήθηκε η ιδέα για την οικοδόµηση 
πρόσοψης αρχαίου ναού µε κλίµακα 1:1. Προτιµήθηκε το συγκεκριµένο αέτωµα, 
γιατί θεωρήθηκε ασφαλής η διάταξή του από τον G. Treu. Μετά από διάφορους 
(µαθηµατικούς) υπολογισµούς459 οι ειδικοί όρισαν το µήκος του γείσου και το 
πραγµατικό µήκος του αετώµατος σε 28,89 µ. και 26,38 µ. αντίστοιχα. Ο χώρος για 
τις εναέτιες µορφές περιορίστηκε από µία πλίνθο, πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν 
αυτές και η οποία είχε ελάχιστο ύψος 10 εκ. σύµφωνα µε τον Treu460. Τα αντίγραφα 
των πρωτότυπων αγαλµάτων τοποθετήθηκαν στο Μουσείο δίχως προβλήµατα461. 
Επειδή η µετατόπιση των τµηµάτων των αγαλµάτων έπρεπε να γίνει πάνω σε 
σκαλωσιές ύψους 5-7 µ. και επειδή η προσπάθεια αναζήτησης των οριστικών θέσεων 
των συµπλεγµάτων δυσχεραινόταν από το βάρος των αγαλµάτων (ο Απόλλων L 
ζύγιζε 400 κιλά, ο κάθε ήρωας Κ-Μ 250 κιλά), οι θέσεις των αγαλµάτων έπρεπε να 
(καθ)οριστούν από πριν και αυτά να τοποθετηθούν πάνω στην πλίνθο πάνω από το 
οριζόντιο γείσο. Για αυτόν το λόγο αποδείχθηκε πολύ ωφέλιµο το κριτήριο της 
συµφωνίας συµπλεγµάτων-τριγλύφου (πρβλ. εικ. 229). Ωστόσο το τρίγλυφο δεν 
κατασκευάστηκε για οικονοµικούς λόγους. Τα αγάλµατα τοποθετήθηκαν έχοντας 
ληφθεί υπόψη µε ακρίβεια εκατοστού και δίχως δυνατότητα περαιτέρω µετακίνησης 
όλες οι διορθώσεις στην τοποθέτησή τους. Υπήρξαν αποκλίσεις από το ύψος των 
πρωτότυπων αγαλµάτων (π.χ. το ύψος της πρωτότυπης µορφής L ήταν περίπου 3,10 
µ. σύµφωνα µε τον Treu ενώ το ύψος του αντιγράφου της 3,32 µ., κ.ά.)462. Στο 
σύµπλεγµα του Πειρίθου (Η Ι Κ), συγκριτικά µε την αποκατάστασή του από τον Treu 
(1897)463 (εικ. 230), ο Πειρίθους (µορφή Κ) ωθήθηκε προς τα αριστερά, επειδή η 
δεξιά κνήµη της Λαπιθίδας Η είναι πολύ τεντωµένη και ο Θησεύς (µορφή Μ) 
αντίστοιχα προς τα δεξιά (εικ. 231). Το σύµπλεγµα R S T απέκτησε τη θέση που 
καθορίζεται από δύο τρίγλυφα και µία µετόπη (εικ. 232, 229) και που επιβεβαιώνεται 
από την προσαρµογή της δεξιάς πίσω οπλής του Κενταύρου S στη διόρθωση της 
τοποθέτησης της µορφής Q. Παροµοίως το σύµπλεγµα C D E απέκτησε τη θέση που 
καθορίζεται από δύο τρίγλυφα και τη µεταξύ τους µετόπη (εικ. 232, 229). Η 
διεύθυνση του Μουσείου επέτρεψε τη χρήση του ανελκυστήρα µε ανυψωτική δύναµη 
3 τόνων για τη µεταφορά των αγαλµάτων και του οριζόντιου γείσου. Η καµπυλότητα 
του οριζόντιου γείσου επέτεινε οπτικά την κορύφωση του συνόλου στο µέσο του 
αετώµατος. Η πίσω όψη των αγαλµάτων, που µέχρι την αναπαράσταση του Μονάχου, 
δεν ήταν δυνατό να φανεί, δίνει πληροφορίες για την άλλοτε εµφάνισή τους και για 
τις προθέσεις του δηµιουργού τους. Λόγω του περιορισµένου χώρου µπροστά από το 
τύµπανο οι καθέκαστα µορφές και τα συµπλέγµατα στριµώχνονται µε αποτέλεσµα τα 
πλαστικά στοιχεία να συγκεντρώνονται αποκτώντας κάποιο βάθος. Η αναπαράσταση 
κάνει ορατό το συνολικό αποτέλεσµα της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής, τις 
πλαστικές σχέσεις της συνολικής σύνθεσης σε πρότυπο φυσικού µεγέθους464. 
                                                                                                                                            
Όµως αυτοί δέχονται την εν λόγω διάταξη του εναετίου, οπότε λογικά αυτήν δέχεται και η Ridgway. 
Πιο συγκεκριµένα βλ. Ridgway (1970), 17-18. 
457 Herrmann (1972), 133, εικ. 94. 
458 Mallwitz (1972), 216, εικ. 175. 
459 Grunauer (1974), 4-8.   
460 Olympia III, 117.  
461 Grunauer (1974), 16.  
462 Ό. π., 17-27.  
463 Olympia III, πίν. 18-21.  
464 Grunauer (1974), 29-32.  
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 Εικ. 229 

 
Κατά τον Grunauer δε µπορούν να καθοριστούν συγκεκριµένες θέσεις για την 

παρατήρηση των γλυπτών και για καλύτερο αποτέλεσµα. Ο θεατής µπορεί να 
παρατηρήσει ανάλογα µε τη θέση που στέκει µεµονωµένες µορφές και συµπλέγµατα. 
Από όλες τις θέσεις όµως παρατηρεί τη σύνθεση ως σύνολο465. Επιπλέον µπορεί να 
αλλάξει θέση και να φέρει βόλτα το αέτωµα. Έτσι η σκηνή αρχίζει να ζει σε όλη της 
την τεκτονική και το πλαστικό γεγονός µπορεί να βιωθεί και από τις δύο 
κατευθύνσεις, δηλαδή από τα δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα. Υπάρχει   

 

        
Εικ. 230-231 

 
συµφωνία ανάµεσα στα συµπλέγµατα και τους κίονες. Οι µορφές που είναι στο 
κέντρο διαµορφώνουν µαζί µε τα κοντινά συµπλέγµατα των Κενταύρων που 
αρπάζουν γυναίκες µία οµάδα επτά µορφών πάνω από τρεις τριγλύφους και δύο 
                                                 
465 Grunauer (1974), 32, εικ. 32. 
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µετόπες, άρα πάνω από τους µεσαίους κίονες. Τα τρίµορφα συµπλέγµατα C D E, R S 
T βρίσκονται πάνω από δύο τριγλύφους και µία µετόπη το καθένα. Οι µορφές C , T 
είναι έξω από τον άξονα των δύο εξωτερικών κιόνων. Τα συµπλέγµατα F G, Ρ Q 
είναι πάνω από µία µετόπη το καθένα. Τα κεφάλια των γωνιακών µορφών Α, Β, U, V 
βρίσκονται πάνω από τις εξωτερικές µετόπες466. Αν και αποδεκτή η διάταξη και 
ταύτιση των εναέτιων µορφών από τον Treu (1888) (εικ. 204), λόγω των 
αποτελεσµάτων που εξήχθησαν κατά την κατασκευή του αετώµατος, θεωρήθηκε 
ξανά τεχνικά πιθανή (βλ. εικ. 233) η διάταξη που υποστήριξε ο Fr. Studniczka (1889), 
166 κ.ε., ο P. Wolters (1908) και ο H. Schrader (1943). Πρόκειται για αντιµετάθεση 
των συµπλεγµάτων του Πειρίθου (Η Ι Κ) και του Θησέα (Μ Ν Ο)467 που είναι εφικτή 
τεχνικά βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: λόγω έντονης κλίσης το αέτωµα έχει ύψος 
10 εκ. περισσότερο στις θέσεις που καταλαµβάνουν ο Θησεύς και ο Πειρίθους, οι 
οποίοι σε σχέση µε τη διάταξη του Wolters (1908) µπορούν να µετακινηθούν γύρω 
στα 30 εκ. προς το µέσο, σα να ωθούνταν προς τα έξω˙ έτσι κερδίζουν επιπλέον 
χώροπάνω από τα κεφάλια τους. Στη διάταξη του Wolters δεν υπάρχουν αλλαγές 
στην κλιµάκωση βάθους των µορφών, όπως κι αν αντιµετατεθούν αυτές, επειδή τα 
συµπλέγµατα έχουν σχεδιαστεί για τις πορείες κίνησης. Η συµφωνία µε την κάθετη 
αρχιτεκτονική δοµή ενισχύεται: ο Θησεύς και ο Πειρίθους που στη διάταξη του Treu 
στέκουν ακριβώς πάνω από µία µετόπη, σε εκείνην του Wolters στέκουν πάνω από 
µία τρίγλυφο, άρα µέσα στους άξονες πάνω από τους δύο κίονες του µεσαίου 
µεταξονίου (εικ. 233). Έτσι, όπως βρίσκονται οι µορφές C και T πάνω από τους  
δεύτερους πιο εξωτερικούς κίονες, οι µεσαίοι κίονες συνεχίζονται οπτικά µέσω των 
δύο ηρώων. Εδώ έχει µεγαλύτερη σηµασία η κάτω όψη, η οποία τονίζει την 
κλιµάκωση βάθους: στο αέτωµα δεν αποτυπώνονται µόνο οι άξονες των κιόνων,  
 

Εικ. 232 
 

αλλά τα σώµατά τους εξακολουθούν να ασκούν επίδραση και εµφανίζονται εκεί 
άµεσα όπως ο εχίνος των κιόνων της Α πρόσοψης του ναού468. Το αέτωµα, το οποίο 
καταστράφηκε τον Ιούλιο του 1973, ανοικοδοµήθηκε στη Barerstraße δίπλα στον 
οβελίσκο της Karolinenplatz, µετά από έντονη αντίδραση της κοινής γνώµης, των 
ΜΜΕ, της Ολυµπιακής Επιτροπής, των αρχών, του Πανεπιστήµιου του Μονάχου, 
των πολιτικών κοµµάτων, του Γ.Α.Ι469.  
 

                                                 
466 Grunauer (1974), 32-40.  
467 Ό. π., 40-41.  
468 Ό. π., 42-43.   
469 Ό. π., 48-49.  
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                                                                    Εικ. 233 
 

Ο Μ. Robertson δέχεται τη διάταξη που προτείνει ο G. Treu στο 
Ausgrabungen III (1877-1878) (εδώ εικ. 203)470. 

 
Η Χρ. Καρδαρά το 1978 δέχεται τη διάταξη του G. Treu (1897) (εικ. 204)471. 
 
Ο H.-V. Herrmann (1980)472, ο D. Haynes (1982)473, ο J. Boardman (1985)474 

και ο Cl. Rolley (1994)475 υποστηρίζουν τη «νέα» διάταξη του εναετίου που προτείνει 
ο G. Treu (1888) και (1897). 
 

                                                 
470 Βλ. Robertson (1975), 280-284, εικ. 94b.  
471 Καρδαρά (1978), 70, εικ. 34.  
472 Herrmann (1980), 163, εικ. 17.    
473 Haynes (1982), 58 (γενικά 56-61 για το συγκεκριµένο εναέτιο), εικ. 37. 
474 Boardman (1985), 35, εικ. 19.  
475 Rolley (1994), 372-373, εικ. 385.  
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ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 
 
 

Και εδώ, όπως στο ανατολικό εναέτιο, τρία είναι τα «εργαλεία» µας για την 
ανασύσταση της διάταξης των µορφών: η µαρτυρία του Παυσανία, οι θέσεις εύρεσης 
των θραυσµάτων των µορφών και η περιγραφή τους από τον G. Treu  (1897).  

 
Σε αντίθεση µε το άλλο εναέτιο η περιγραφή του Παυσανία για το δυτικό δε 

πληροφορεί για τον ακριβή αριθµό των µορφών. Περιγράφει την παράσταση, αλλά 
όχι ως τις γωνίες του αετώµατος. Σταµατάει στα δίµορφα συµπλέγµατα του 
Κενταύρου που αρπάζει µία παρθένα και εκείνου που αρπάζει τον pa‹da. Βέβαια στο 
αέτωµα δε µπορεί να βρίσκονταν µόνο οι µορφές, για τις οποίες κάνει λόγο ο 
περιηγητής, δηλαδή ο επονοµαζόµενος «Πειρίθους» στο µέσο, δίπλα του στη µία 
πλευρά του αετώµατος ο Ευρυτίων, η γυναίκα του Πειρίθου, ο Καινεύς, ενώ στην 
άλλη ο Θησεύς που πολεµάει toÝj KentaÚrouj και ο Κένταυρος που αρπάζει µία 
παρθένα, µε τον Κένταυρο που αρπάζει τον æra‹on pa‹da απέναντί του, δηλαδή 
στην άλλη µεριά του αετώµατος. Με βάση το απόσπασµα του περιηγητή µπορεί να 
αποκτηθεί µία πρώτη εντύπωση για τη θέση ορισµένων µορφών. Όµως στο αέτωµα 
χωράνε και άλλες µορφές, σίγουρα κάποιες µετά τα δίµορφα συµπλέγµατα που 
βλέπει ο περιηγητής και κάποιες άλλες, µία ή δύο, σε κάθε γωνία.  

 
Οι θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων των µορφών δε δίνουν τόσο σαφείς 

πληροφορίες όσο οι αντίστοιχες των θραυσµάτων των µορφών του ανατολικού 
αετώµατος. ∆εν έχουν βρεθεί σε οµάδες, αλλά διασπαρµένα στο χώρο µπροστά από 
τη ∆ πλευρά του ναού και πολλά -είκοσι τρία- από δεκατέσσερις µορφές βρέθηκαν 
ενοικοδοµηµένα σε διάφορα σηµεία γύρω από το ναό (βλ. εικ. 2)476. Εποµένως δε 
µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την αρχική θέση, έστω ορισµένων 
µορφών, στο αέτωµα.  

 
Η περιγραφή των µορφών του δυτικού από τον G. Treu  (1897) δίνει τις πιο 

αξιόπιστες πληροφορίες. Με κριτήριο το ύψος477 κάποιες µορφές αποκτούν τη θέση 
τους στο αέτωµα: η ψηλότερη από όλες L καταλαµβάνει το µέσο του αετώµατος, 
µετά εκατέρωθέν της πρέπει να τοποθετηθούν οι µορφές Κ, Μ, έπειτα τα 
συµπλέγµατα Η Ι, Ν Ο, τα δίµορφα συµπλέγµατα F G, P Q (µε µικρή διαφορά 15-20 
εκ. µεταξύ τους), τα τρίµορφα C D E, R S T και τέλος τα ζευγάρια µορφών Β, U και 
Α, V. Βεβαίως πολλοί «συνδυασµοί», ανάλογα µε τη διαφορετική θέση των 
καθέκαστα µορφών, δίµορφων και τρίµορφων συµπλεγµάτων, µπορούν να 
προκύψουν478. Με βάση τις τεχνικές λεπτοµέρειες, τις επεµβάσεις κατά την 
τοποθέτηση ορισµένων µορφών (αποκοπές, απολαξεύσεις, κ.τ.λ.), την κλίση του 
αετώµατος και τον κανόνα το ύψος των κεφαλιών των µορφών να ακολουθεί την 
κλίση του επικλινούς γείσου479 η πιθανότερη διάταξη των εναέτιων µορφών είναι η 
εξής: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V (εικ. 203), την οποία πρότεινε ο 
                                                 
476 Βέβαια και εδώ αποδεχόµαστε a priori, δίχως δυνατότητα ελέγχου, την αναγνώριση και συσχέτιση 
των θραυσµάτων που έκαναν οι Γερµανοί ανασκαφείς.  
477 Επειδή ακριβώς βασικό κριτήριο είναι το ύψος των µορφών και συνακόλουθα ο κανόνας που ισχύει 
είναι αυτό να µειώνεται από το µέσο του αετώµατος προς τις γωνίες, η διάταξη των δύο ανδρικών 
µορφών Κ, Μ πριν από τα συµπλέγµατα Η Ι, Ν Ο -δηλαδή ως Μ Ν Ο - Η Ι Κ στις διατάξεις των 
Weege (1935), Lapalus (1947), Schrader (1943), Laloux, Monceaux (1889), Curtius (1897), Robertson 
(1975), Hamann (1923)- αποκλείεται.  
478 Έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στην προηγούµενη ενότητα. Για µία καλή συνόψισή τους βλ. 
Πατεράκη (2009), 326-328.  
479 Treu (1888), 175-183 και (1897), 130-133.  
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G. Treu (1888) και (1897). Στο ερώτηµα που έχει απασχολήσει την έρευνα αν 
εκατέρωθεν της κεντρικής µορφής L πρέπει να τοποθετηθούν πρώτα οι δύο ανδρικές 
µορφές Κ, Μ και µετά τα δίµορφα συµπλέγµατα Η Ι, Ν Ο την απάντηση δίνει η 
αισθητική: εκατέρωθεν της L πρέπει να τοποθετηθούν οι µορφές Κ, Μ480˙ αν συµβεί 
το αντίθετο προκύπτει η διάταξη Μ Ν Ο L Η Ι Κ, στην οποία δηµιουργεί άσχηµη 
εντύπωση το ότι το τεντωµένο χέρι της L ακουµπά στο κεφάλι του Κενταύρου Ο και 
το αριστερό χέρι του άνδρα Μ αγγίζει το επικλινές γείσο. Επιπρόσθετα η µορφή L 
κάνει µε το δεξί χέρι µία χαρακτηριστική χειρονοµία481.  

Τα δίµορφα συµπλέγµατα F G και P Q διατάσσονται δίπλα στα συµπλέγµατα 
(ή µορφές) Η Ι Κ, Μ Ν Ο µε κριτήριο το ύψος και την κλίση του επικλινούς γείσου. 
Σε αυτό οδηγούν επιπρόσθετα τα τεχνικά στοιχεία και οι σχετικές λεπτοµέρειες που 
προσφέρουν αρκετές πληροφορίες για τη διάταξή τους. Ο G. Treu σηµειώνει στην 
περιγραφή της µορφής Μ ότι «µία απολάξευση στην πίσω πλευρά της (το k, δηλαδή 
το σηµείο λίγο πιο πάνω από το πίσω µέρος του γονάτου στην εικ. 121) αντιστοιχεί 
στο ίδιο ύψος σε µία επεξεργασία στα νώτα του Κενταύρου. Άρα η συνάντηση αυτών 
των δύο απολαξεύσεων καθορίζει επακριβώς το σηµείο, ως το οποίο πρέπει να 
µετακινούνταν το αριστερό πόδι της Μ482». Από αυτά µπορεί να συναχθεί ότι η 
µορφή Μ πρέπει να βρίσκεται πίσω από µία ή τη συγκεκριµένη µορφή Κενταύρου, 
δηλαδή τον Κένταυρο Ν. Εποµένως οι µορφές Μ Ν, αλλά και η µορφή Ο που 
συνδέεται µε τον Κένταυρο Ν, πρέπει να τοποθετούνται όλες µαζί, δηλαδή να 
συγκροτούν ένα σύµπλεγµα. Το τελευταίο µπορεί να ανήκει είτε στο δεξί είτε στο 
αριστερό µισό του αετώµατος. Το ότι οι τρεις αυτές µορφές συγκροτούν ένα 
σύµπλεγµα επιβεβαιώνεται και από τις πίσω πλευρές των Ν Ο, «οι οποίες», όπως 
σηµειώνει ο G. Treu, «δουλεύτηκαν ανόµοια: αυτή της µορφής Ο είναι καµπύλη, ενώ 
εκείνη της µορφής Ν αδρά λαξευµένη (εικ. 123). Από αυτό προκύπτει η λοξή θέση 
της πρόσθιας πλευράς του συµπλέγµατος σε σχέση µε την πρόσθια ακµή του 
αετώµατος που ήταν αναγκαία, προκειµένου να αποκτηθεί χώρος για τη µορφή Μ 
µπροστά από το αλογίσιο σώµα του Κενταύρου Ν483». Για το σύµπλεγµα P Q ο G. 
Treu γράφει ότι «το σηµείο b, δίπλα στο αριστερό γόνατο του Λαπίθη, είχε λαξευτεί 
αδρά εκ των υστέρων για την πίσω οπλή του Κενταύρου S, που παρεµβαίνει σε αυτό 
το σηµείο484» (εικ. 131). Aπό αυτό συνάγεται ότι τα συµπλέγµατα P Q και R S T 
βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο. Αφού όµως το τρίµορφο σύµπλεγµα R S T 
τοποθετείται µε βάση τεχνικά και αισθητικά κριτήρια στο δεξί µισό του αετώµατος, 
το ίδιο πρέπει να συµβαίνει µε το διπλανό του δίµορφο P Q. Επιπλέον, είναι 
σηµαντικό ότι αφού το συγκεκριµένο δίµορφο σύµπλεγµα τοποθετείται στο δεξί µισό 
του αετώµατος, το πάρισό του δίµορφο F G πρέπει να καταλαµβάνει τις αντίστοιχες 
θέσεις στο αριστερό µισό και κάτι παρόµοιο πρέπει να ισχύει και για το τρίµορφο 
σύµπλεγµα C D E που ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη του πάρισού του 
συµπλέγµατος R S T. Εποµένως µε βάση αυτό το τεχνικό στοιχείο διασαφηνίζεται η 
διάταξη των δύο δίµορφων συµπλεγµάτων P Q, F G καθώς και των δύο τρίµορφων R 
S T, C D E και έτσι τα συµπλέγµατα C D E F G τοποθετούνται στο αριστερό µισό 
του αετώµατος και τα  P Q R S T στο δεξί. Οι υπόλοιπες τέσσερις µορφές A, B, U, V 

                                                 
480 Όπως και στο ανατολικό εναέτιο, η παρουσία του θεού δεν είναι ορατή για τους ανθρώπους. Άρα 
δεν ευσταθεί το επιχείρηµα ότι οι άνδρες Κ, Μ γυρίζουν την πλάτη τους στη µορφή L και η διάταξη Η 
Ι Κ L Μ Ν Ο ισχύει.   
481 Αναλυτικότερα για τη χειρονοµία της µορφής L βλ. την επόµενη ενότητα «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». 
482 Treu (1897), 77. 
483 Ό. π., 79. 
484 Ό. π., 84.  
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διατάσσονται στις γωνίες του αετώµατος µε βάση το ύψος τους. Ένα κριτήριο για τη 
θέση τους είναι ότι οι B, U τοποθετούνται πάνω στα προσκεφάλια, άρα δε µπορούν 
να είναι αρκετά χαµηλές («κοντές») για να καταλαµβάνουν τις γωνίες του αετώµατος.  

Εξίσου σηµαντικό µε τη διάταξη του εναετίου είναι το ζήτηµα ποιο σηµείο 
θεώρησε ο καλλιτέχνης ότι είναι το κύριο για την παρατήρηση του εναετίου. Σ’ αυτό 
πρέπει να έχει δίκιο ο Stucchi (1955). Η προσέγγισή του είναι η πιο σοβαρή. 
Υποστηρίζει ότι ο θεατής έστεκε ακριβώς κάτω από το µέσο του αετώµατος και οι  
µορφές φαίνονταν όπως στην εικ. 224 (αλλά και στις άλλες φωτογραφίες που 
παρουσιάζει).  

Η συµβολή του αρχιτέκτονα Ρ. Grunauer είναι µία από τις ιδιαίτερες στην 
ιστορία της έρευνας του εναετίου. Με αυτήν «ανοίγει» το πρίσµα της µελέτης και της 
κατανόησης του εναετίου. Γίνονται συλλογισµοί σχετικοί όχι µόνο µε τα 
καθιερωµένα πια θέµατα που αφορούν τα γλυπτά αυτά καθαυτά, τη διάταξη, 
αποκατάσταση και ταύτισή τους, αλλά και µε το αποτέλεσµά τους στο αρχιτεκτονικό 
πλαίσιο. Επιδιώκεται δηλαδή, όπως γράφει ο ίδιος ο Grunauer, η παρουσίαση της 
σχέσης του αετώµατος και του οικοδοµήµατος. Η προσέγγισή του δίνει την ευκαιρία 
να αντιληφθούµε για πρώτη - και µοναδική ίσως φορά - ως σύνολο την αετωµατική 
σύνθεση και την αρχιτεκτονική. Παρόλα αυτά δεν είµαστε σε θέση να ξέρουµε πόσο 
µεγάλη σηµασία έδιναν οι αρχαίοι σε αυτήν τη σχέση, αυτήν την αναλογία - µπορεί 
να είναι απλά θέµα προτύπων που καθορίζει η εκάστοτε εποχή - αλλά και εάν η 
τοποθέτηση των µορφών θα γινόταν µε τόση ακρίβεια σε σχέση µε την 
αρχιτεκτονική, ενώ την απόσταση των αγαλµάτων µεταξύ τους θα την καθόριζε και ο 
ελεύθερος χώρος πάνω στο αέτωµα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε και το ρόλο του 
καλλιτέχνη-γλύπτη: ήταν αυτονόητο ότι τα έργα του θα εντάσσονταν αρµονικά στην 
αρχιτεκτονική του ναού ή ο κύριος σκοπός του ήταν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
σύνθεσης;  
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Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 

 
 
Ο G. Hirschfeld ταυτίζει τη µεσαία µορφή L µε τον Απόλλωνα. Υποστηρίζει 

ότι ο Παυσανίας σφάλλει στην ταύτισή της και ισχυρίζεται ότι πρέπει να φαινόταν 
παράξενο να έστεκε ο Πειρίθους, ο κύριος συµµετέχων, αδρανής στο µέσο. Για αυτόν 
το λόγο πιστεύει ότι αυτή τη θέση καταλάµβανε ένας θεός, ο Απόλλων, ο οποίος 
εικονίζεται µάλιστα οργισµένος, κάτι που δηλώνεται από τα αυστηρά µάτια και το 
λίγο ανοιχτό στόµα µε την έκφραση δυσθυµίας. Στην ανδρική µορφή Μ ο Hirschfeld 
αναγνωρίζει τον Θησέα και τον αποκαθιστά να κρατάει πέλεκυ και να έχει σηκώσει 
τα χέρια, για να καταφέρει χτύπηµα στον αντίπαλό του, τον Κένταυρο Ν. Στη 
γυναικεία µορφή Η αναγνωρίζει τη νύφη του Πειρίθου, τη ∆ηιδάµεια, η οποία 
προσπαθεί να απωθήσει τον αντίπαλό της Κένταυρο Ι485.  

 
Ο G. Loeschcke αναφέρεται στην ταύτιση της µεσαίας µορφής L και των 

µορφών Β, U. Συµφωνεί µε την ταύτιση της πρώτης µε τον Απόλλωνα από τον G. 
Treu και απορρίπτει την πρόταση του Fr. Studniczka για ταύτισή της µε τον Ηρακλή 
βάσει της κόµµωσης. Αναλύει λεπτοµερώς τα επιχειρήµατά του για την ταύτιση των 
µορφών Β, U. Βρίσκει ότι η ταύτισή τους µε δούλες από τους E. Curtius (Funde von 
Olympia, 14), Α. Boetticher (1883), 282, Ρ. Wolters και Α. Flasch (1887) οφείλεται 
σε εσφαλµένη ερµηνεία ενός χαρακτηριστικού της σύνθεσης και χρεώνει αδεξιότητα 
στον Αλκαµένη. Τονίζει ότι οι µορφές είναι διατεταγµένες συµµετρικά, µακρύτερα 
κατά το δυνατόν από τα διαδραµατιζόµενα, και, αν και τεθλιµµένες, ξαπλωµένες µε 
άνεση πάνω στα προσκεφάλια. Στην αναπαράσταση του R. Grüttner η µορφή V 
καλυπτόταν κατά το ήµισυ, άρα οι «δούλες» (Β, U) που πρέπει να χαρακτήριζαν τον 
τόπο και οι νεαρές Νύµφες των θεσσαλικών βουνών (Α, V) ήταν ξαπλωµένες η µία 
πλάι στην άλλη. Κατά τον Loeschcke δεν πρέπει να φανταστούµε, λόγω της 
ενδυµασίας των γωνιακών µορφών, τις τέσσερις µορφές ξαπλωµένες στην αίθουσα 
του γάµου. Για την περίπτωση να εικονίζονταν σαν να βρίσκονταν στο δάσος, ο 
µελετητής βρίσκει ένα εικονογραφικό παράλληλο: µία γυναικεία µορφή που ταυτίζει 
-λόγω του ρυτιδιασµένου σώµατος που θυµίζει πνεύµα του δάσους- µε νύµφη του 
τόπου, η οποία στην κύλικα υπ’ αρ. 824 του Βρετανικού Μουσείου προσπαθεί να 
προστατεύσει τη γουρούνα της Κροµµυώνας από τον Θησέα και η οποία έχει 
παρόµοια χαρακτηριστικά (πρόσωπο, µαλλιά, ενδυµασία) µε τις εναέτιες µορφές Β, 
U. Με αυτά τα επιχειρήµατα ταυτίζει τις τελευταίες µε νύµφες του δάσους, των 
οποίων η παρουσία είναι σηµαντική στην προσπάθεια των Κενταύρων, γιατί ο 
Χείρων και ο Φόλος είναι γιοι της Φίλυρας και της Μελίας. Ερµηνεύει την έκφρασή 
τους ως έκφραση απελπισίας και θλίψης, αφού αντικρίζουν την κατάρρευση των γιων 
τους486. 

 
Ο G. Treu σηµειώνει ότι ο Παυσανίας ξεκίνησε την περιγραφή του εναετίου 

από τη µεσαία µορφή, η οποία µε το µέγεθός της τραβάει το βλέµµα του θεατή. 
Πιστεύει ότι από τη φράση kat¦ m�n tÕ mšson (αντί για την ™n tù mšsJ) 
συνεπάγεται ότι ξεκίνησε από τη µεσαία µορφή, γιατί για τον ∆ία του ανατολικού 
εναετίου γράφει kat¦ mšson m£lista tÕn ¢etÒn. Θεωρεί ότι οι εκφράσεις tÍ m�n - 
tÍ d� χρησιµεύουν για τη µετάβαση της περιγραφής από τη µεσαία µορφή στις 

                                                 
485 Hirschfeld (1877), 312.  
486 Loeschcke (1887), 1-4. 
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γωνίες. Για αυτό πιστεύει ότι η περιγραφή του περιηγητή µπορεί να αναφέρεται στη 
νέα διάταξη µε διττό τρόπο:   
α) Είτε ξεκινά µετά την αναφορά της µεσαίας µορφής από την αριστερή πλευρά, όπου 
θα περιµέναµε το κύριο σύµπλεγµα, επειδή ο Peir…qouj του Παυσανία στρέφει µε 
µία τόσο αποφασιστική χειρονοµία προς αυτήν την πλευρά. Μετά πρέπει να 
αναγνωρίζεται (βλ. εικ. 204) στη µορφή Ι ο EÙrut…wn, στη µορφή Η η guna‹ka toà 
Peir…qou, στη µορφή Κ ο KaineÝj, στη µορφή Μ ο QhseÝj ο οποίος επιτίθεται 
στους Κενταύρους µε πέλεκυ. Η µορφή Ο πρέπει να είναι η παρθένα που αρπάζει ο 
Κένταυρος και Q το αγόρι που αρπάζει ο άλλος. Όµως δεν είναι σωστές όλες οι 
ταυτίσεις. Ακόµη και αν δεχθούµε ότι η µορφή Ο είναι η parqšnoj, το αγόρι Q δεν 
είναι ο pa‹j æra‹oj, όπως εξήγησε ο Ε. Curtius (1884) γράφοντας για το αγγείο της 
Βιέννης (εικ. 112).  
β) Είτε ξεκινά από τη δεξιά πλευρά: τότε η µορφή Ν είναι ο EÙrut…wn, η µορφή Ο η 
νύφη, η µορφή Μ ο KaineÝj. Στην άλλη πλευρά η µορφή Κ είναι ο QhseÝj, η µορφή 
Η η parqšnoj, η µορφή F ο pa‹j æra‹oj. Με αυτόν τον τρόπο οι ταυτίσεις των 
τριών τελευταίων µορφών ταιριάζουν καλύτερα στην περιγραφή του Παυσανία, αλλά 
ο Peir…qouj δε στρέφει προς τη νύφη.  

Ο Treu καταλογίζει στον Παυσανία εσφαλµένη ταύτιση της µεσαίας µορφής 
L, την οποία ο ίδιος ταυτίζει µε τον Απόλλωνα που πρέπει να έστρεφε µε το βλέµµα 
και τη χειρονοµία προς τη νύφη. Πιστεύει ότι για αυτό οι µορφές των δύο κεντρικών 
συµπλεγµάτων πρέπει να αλλάξουν θέση και όνοµα, δηλαδή η µορφή Η θα ήταν η 
∆ηιδάµεια, η µορφή Ι ο Ευρυτίων, η µορφή Κ ο Πειρίθους και η µορφή Μ ο 
Θησεύς487. Θεωρεί ότι ο τύπος των γηραιών γυναικών Β και U ανήκει στον 5ο αι. 
π.Χ., συµφωνεί µε τη σχετική ανάλυση του G. Löschcke (1887), ο οποίος 
αναφέρθηκε στο θέµα επικαλούµενος την κύλικα του Θησέα στο Λονδίνο (JHS ΙΙ, 
πίν. 10), αλλά απορρίπτει την ταύτιση των δύο γυναικών µε νύµφες του δάσους και 
µητέρες Κενταύρων. Θεωρεί σηµαντικά τα προσκεφάλια, όχι όµως σύµβολα των 
νυµφών του δάσους και υποστηρίζει ότι στο εναέτιο, όπως και στο αγγείο των 
Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112), πρέπει να υποδηλώνουν ότι οι µορφές 
στριµώχνονταν κατά το γεύµα του γάµου Πειρίθου-∆ηιδάµειας488. 

 
Ο V. Laloux και ο P. Monceaux ταυτίζουν τη µορφή L µε τον Απόλλωνα, τη 

µορφή Ι µε τον Ευρυτίωνα, τη µορφή Η µε τη ∆ηιδάµεια, τη µορφή Κ µε τον 
Πειρίθου και τη µορφή Μ µε τον Θησέα. Επίσης τις µορφές Α, V µε νύµφες489.      
 

Ο Β. Sauer ταυτίζει τη µορφή L µε βάση τη µεγάλη οπή για πίρο στον 
αριστερό µηρό για τη φαρέτρα µε τοξότη που ετοιµάζεται να στοχεύσει. Υποστηρίζει 
ότι το τόξο στερεωνόταν στο έδαφος του αετώµατος σε οπή που είχε διάµετρο 1 εκ. 
και βάθος 1,75 εκ. και ότι η στάση της µορφής εξηγεί µία περίεργη ενέργεια που 
συνοψίζεται σε µία µοναδική, πολύ χαρακτηριστική στιγµή: τη στιγµή που το 
αριστερό χέρι πιέζει το τόξο, το δεξί που κρατάει το βέλος κάνει αστραπιαία µια 
χειρονοµία προς τον εχθρό, για τον οποίο ετοιµάζει το όπλο. Το βασικό θέµα είναι 
αυτή η χειρονοµία αποστροφής, η οποία µπορεί να συγκριθεί µε το φάσκελο των 
Νεοελλήνων και δε σηµαίνει ότι το δεξί χέρι δείχνει το βέλος στον εχθρό. Αυτή η 
κίνηση θα χρειαζόταν συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως π.χ. ο Απόλλων που 
βαδίζει αργά και αποµακρύνεται στο αγγείο του Ζωγράφου του Έκτορα. Όµως το 
δεξί χέρι της εναέτιας µορφής επιστρέφει πολύ γρήγορα στο τόξο, πιάνει τη χορδή 

                                                 
487 Treu (1888), 182-184. 
488 Ό. π., 187-188.  
489 Laloux, Monceaux (1889) 1, 58-59 και (1889) 2, 82-83.   
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και την τεντώνει. Έτσι το τόξο είναι έτοιµο και το βέλος θα πετύχει έγκαιρα τον 
Κένταυρο που αρπάζει τη Λαπιθίδα. Ο Sauer τονίζει ότι για να κατανοηθεί σήµερα η 
ενέργεια της µορφής, πρέπει να γίνουν διάφοροι περίπλοκοι συλλογισµοί όπως και 
για τη σκηνή ζεύξης του ανατολικού εναετίου. Όµως ο θεατής του 5ου αιώνα π.Χ., ο 
οποίος είχε γνώση του ζεψίµατος του τεθρίππου και των συνηθισµένων κινήσεων 
κατά το τέντωµα του τόξου, αντιλαµβανόταν ευκολότερα το θέµα που απεικονιζόταν. 
Αν ισχύει αυτό, η µορφή δε µπορεί να απεικονίζει θεό, γιατί αυτός πιθανότατα δε θα 
εµφανιζόταν απροετοίµαστος στον τόπο της µάχης, αλλά θα επενέβαινε τη στιγµή της 
άφιξής του όπως ο Απόλλων, ο οποίος φτάνει λόγω της κραυγής βοήθειας της 
µητέρας του, για να εκδικηθεί τον Τιτυό, ή όπως ο Επικούριος στη ζωφόρο                 
του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας. Επίσης δεν ταιριάζει σε θεό η 
βιασύνη της µορφής. Ένας θεός που σώζει µία µορφή δε θα επενέβαινε µόνο µε 
σύµβολο αµφιλεγόµενο (δηλαδή βέλος και τόξο), αλλά θα απειλούσε τον αντίπαλο µε 
µελλοντική ανταπόδοση όπως ο Απόλλων στα αγγεία του Ζωγράφου του Έκτορα. 
Τότε όµως δε θα έπρεπε να χρησιµοποιείται το τόξο, όπως σε αυτά τα αγγεία ή στο 
αγγείο του Ζωγράφου του Ιππόλυτου (εικ. 234), άρα είτε να είναι χαλαρή η χορδή 
είτε να έχει ξεφύγει από τις άκρες του. Και στις δύο περιπτώσεις δεν εξηγείται η οπή 
για την κάµψη του δείκτη και η ένταση του βραχίονα.  

Ως προς το αντεπιχείρηµα ότι, επειδή η µεσαία µορφή Η του ανατολικού 
εναετίου εικονίζει θεό, πρέπει και η αντίστοιχη του δυτικού να παριστάνει θεό, ο 
Sauer υπογραµµίζει ότι γνωρίζουµε πολύ λίγα για την αλληλεξάρτηση των εναετίων 
των ναών. Επιπλέον στα εναέτια της Ολυµπίας 
συναντώνται τολµηροί νεωτερισµοί. Θεωρεί 
λανθασµένη την παρατήρηση ότι µία σηµαντικά 
µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες µορφή, θα απεικόνιζε 
ανώτερο ον, δηλαδή θεό: Ναι µεν στο δυτικό εναέτιο 
του Παρθενώνα οι δύο µεσαίες µορφές εικονίζουν 
θεούς και είναι σηµαντικά µεγαλύτερες σε µέγεθος, 
αλλά στο ανατολικό ο Ήφαιστος που στέκει δίπλα 
στην Αθηνά πρέπει να ήταν αρκετά µικρότερος σε 
µέγεθος από αυτήν. Ένα πιο χτυπητό παράδειγµα 
συναντάται στο ανατολικό εναέτιο του ναού του 
Απόλλωνα στους ∆ελφούς (Παυσ., Χ, 19, 4), όπου ο 
Απόλλων, η Λητώ και η Άρτεµις καταλάµβαναν το µέσο,                 Εικ. 234 
άρα ο Απόλλων πρέπει να ξεπερνούσε σε µέγεθος τη µητέρα και την αδελφή του, ενώ 
στο δυτικό εναέτιο ο ∆ιόνυσος περιστοιχιζόταν από κατώτερα όντα. Με αυτά τα 
επιχειρήµατα ο Sauer ταυτίζει την εναέτια µορφή L µε ήρωα που ανάµεσα στους 
υπόλοιπους ήρωες αποτελεί κεντρικό πρόσωπο λόγω του αναστήµατος και της 
ευγενικής µορφής του και είναι ο µοναδικός που θα πολεµήσει µε κανονικό όπλο. 
Θεωρεί ότι τα µνηµεία (π.χ. το αγγείο της Βιέννης) επιβεβαιώνουν την περιγραφή του 
Παυσανία και ότι η εναέτια µορφή παριστάνει τον Πειρίθου που είναι έτοιµος να 
ελευθερώσει τη σύζυγό του από τα χέρια του Κενταύρου, αλλά και να πάρει εκδίκηση 
σκοτώνοντάς τον για την προσβολή που δέχτηκε εκείνη. Υποστηρίζει ότι, εάν 
συγκριθεί η παράσταση του εναετίου µε εκείνην του κρατήρα της Βιέννης (εικ. 112), 
θα διαπιστωθεί για τον ήρωα, που φτάνει τελευταίος, υπήρχε µία µόνο θέση: στο 
αγγείο στην άκρη, στο αέτωµα στο µέσο της παράστασης. Στο αγγείο ήταν δυνατό ο 
Πειρίθους να αποµονωθεί από το συνωστισµό της µάχης µε το να τοποθετηθεί σε 
µέτρια απόσταση από αυτήν, ενώ στο εναέτιο κατέλαβε αναπόφευκτα το µέσο. Η 
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λύση εφαρµόστηκε στο εναέτιο µε τρόπο πιο κατανοητό καλλιτεχνικά από ό,τι στο 
αγγείο. Στο εναέτιο το εκηβόλο όπλο δηλώνει ότι επίκειται η πράξη εκδίκησης490.  

 
Ο G. Treu απαντώντας στον Βr. Sauer (1891) υποστηρίζει ότι το δεξί χέρι της 

µορφής L δεν κρατούσε σύµβολο. Από το τόξο, πάνω στο οποίο πρέπει η µορφή, 
σύµφωνα µε τον Sauer, να στήριζε το αριστερό χέρι, θα µπορούσε να φαίνεται, κάτω 
από τον αριστερό πήχη, µόνο η χορδή. Όλα τα υπόλοιπα µέρη του τόξου, εκτός της 
άνω άκρης που δήθεν περιέβαλε το αριστερό χέρι, θα εξαφανίζονταν πίσω από τις 
πτυχές του ιµατίου που έφτανε ως το έδαφος. Ο Treu βρίσκει αινιγµατικό το πώς ο 
Sauer συνάγει από το τόξο και το βέλος την ταύτιση της L µε τον Πειρίθου, αφού, 
όπως γράφει «εάν κρατούσε πράγµατι τόξο και βέλος, τότε πρέπει κάθε θεατής να την 
ταύτιζε µε τον Απόλλωνα!491».  
 

Ο Ε. Curtius προσθέτει κάποια στοιχεία µε στόχο να επισηµάνει τη συµφωνία 
των εναετίων της Ολυµπίας µε ερυθρόµορφα αγγεία. Θεωρεί κατάλληλα δύο 
θραύσµατα αγγείων από το Μουσείο του Βερολίνου, στα οποία εικονίζονται σκηνές 
Κενταυροµαχίας. Στο πρώτο στέκει στη µέση της µάχης ένας άνδρας, ο οποίος 
ξεχωρίζει από το πολύχρωµο, πλούσιο ένδυµα 
και έχει σκούρα µαλλιά (εικ. 235). Ο µελετητής 
αναγνωρίζει στο πηγούνι το τρίχωµα της 
γενειάδας και θεωρεί ότι είναι ºnqismšnoj 
άνδρας όπως ο γέρος παιδαγωγός στην 'Hlšktra 
του Σοφοκλή, αφού στο κεφάλι είχαν αποδοθεί 
τα χαρακτηριστικά της ηλικίας του. Τον ταυτίζει 
µε το βασιλιά Άτρακα, πατέρα της νύφης. 
Εκατέρωθέν του εξελίσσεται η µάχη. ∆εξιά 
φαίνεται το πόδι Λαπίθη που περπατάει και ένας 
αγκώνας. Στη µάχη, στην οποία συµµετείχε ο 
Λαπίθης, φαίνεται ότι χρησιµοποιούσε µακρύ, εν 
είδει ράβδου αντικείµενο που τµήµα του είναι 
µπροστά από το στήθος του βασιλιά. Αριστερά                           Εικ. 235 
σώζεται σχεδόν ολόκληρη η µορφή όρθιου νέου µε παρόµοια στάση. Το στεφάνι στα 
µαλλιά του δηλώνει τη µάχη που ξέσπασε κατά το δείπνο του γάµου. Με τα 
σηκωµένα χέρια κρατάει τον πέλεκυ της θυσίας ενάντια στον αντίπαλό του, ενώ ένας 
Κένταυρος, από τον οποίο φαίνονται η ουρά και τµήµα της πλάτης, κείται κάτω από 
αυτόν. Ο Curtius θεωρεί αυτή τη µορφή ήρωα πάριση της εναέτιας µορφής του 
Πειρίθου492. Οι µικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται από την έλλειψη χώρου: στο 
αγγείο είναι δυνατόν να αποδοθούν σηκωµένοι οι πήχεις της µορφής, ενώ η εναέτια 
µορφή πρέπει να έχει άλλη στάση, καθώς το κεφάλι ξεπερνά λίγο το αριστερό χέρι, 
ενώ το δεξί χέρι φτάνει στη µέση του κεφαλιού και ο πέλεκυς κάτω από το ύψος των 
ώµων. Μία οµοιότητα ανάµεσα στις δύο παραστάσεις (αγγείου-αετώµατος) 
συνίσταται στις πάρισες στάσεις των δύο ηρώων. Η διαφορά µεταξύ τους συνίσταται 
στην προσπάθεια των Λαπιθών να σώσουν µια γυναίκα στο εναέτιο, ενώ στο αγγείο, 
όπως φαίνεται από τα αντικείµενα, οι επιτιθέµενοι Κένταυροι δεν απάγουν γυναίκες. 
Στο δεύτερο θραύσµα εικονίζεται σκηνή µάχης (εικ. 236), στην οποία µία γυναίκα 
δέχεται επίθεση από δύο Κενταύρους. Ο ένας,  από τον οποίο σώζεται µόνο το δεξί 

                                                 
490 Sauer (1891b), 94-97. 
491 Treu (1891), 108. 
492 ∆εν εξηγεί ποια εναέτια µορφή ταυτίζει µε τον Πειρίθου. Γράφει: „Dieser Heroengestalt ist der 
Peirithoos des Westgiebels vollkommen entsprechend“. Βλ. Curtius (1894), 306. 
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χέρι που κρατάει κορµό δένδρου, τής επιτίθεται από πίσω, ενώ εκείνη στρέφει το 
πρόσωπό της στην άλλη µεριά, για να αντισταθεί στον άλλο. Πρόκειται για 
σύµπλεγµα αντίστοιχο µε το  Ν Ο του αετώµατος, στο οποίο το κεφάλι της νύφης Ο 
αποκαταστάθηκε βάσει του κεφαλιού της πάρισης ενάετιας µορφής Η. Η στροφή του  
κεφαλιού, όπως αναπαραστάθηκε από τον R. Grüttner, βασίστηκε στα σωζόµενα ίχνη 
του αυχένα. Αυτό το θέµα εικονίζεται πιο ελεύθερα στον κρατήρα των Κενταύρων 
της Βιέννης (εικ. 112). Η συµµετρική διάταξη των µορφών «χαλαρώνει» σε σύνθεση 
που είναι περισσότερο ανάλογη ζωφόρου. Υπάρχουν σηµεία σύγκρισης µε τα 
συµπλέγµατα του αετώµατος. Οι µορφές χωρίζονται σε οµάδες. Τα πρόσωπα και το 
σκηνικό έχουν αλλάξει. Νέα στοιχεία είναι οι κίονες στο τέλος της αριστερής και 
δεξιάς πλευράς, οι πόρτες (της εισόδου στο παλάτι του Άτρακα), όπου καταφεύγει 
µία γυναίκα, ο βωµός, το αγόρι δίπλα στην αναποδογυρισµένη κανάτα για κρασί που 
είναι προφανώς ο οινοχόος της γιορτής 
όπως ο pa‹j æra‹oj του εναετίου. Οι 
Κένταυροι εικονίζονται ως συνδαιτυµόνες. 
Υπάρχουν χαλιά και στρώµατα που 
αντιστοιχούν στα προσκεφάλια του 
εναετίου, τα οποία χρησιµεύουν ως βάση 
στήριξης. Και στο αγγείο εικονίζονται οι 
δύο µεταξύ τους πάρισοι πρόµαχοι µε τα                                  Εικ. 236 
σηκωµένα πάνω από το κεφάλι χέρια, απέχουν όµως πολύ µεταξύ τους και δεν 
κρατούν πελέκεις, αλλά φλεγόµενους πυρσούς. Επίσης δεν είναι πρωταγωνιστές, 
όπως στο εναέτιο ο Θησεύς και ο Πειρίθους, αλλά ανώνυµοι Λαπίθες, ενώ ο 
Πειρίθους, ο µόνος που ξεχωρίζει βάσει επιγραφής παριστάνεται µε το πτυχωτό 
ιµάτιο και το σπαθί στο δεξί χέρι493.  
 

Στην ταύτιση της κεντρικής µορφής L ο G. Treu συµφωνεί µε τον G. 
Hirschfeld (1877), διαφωνεί µε τον Η. Brunn (1888), 189 κ.ε. και υποστηρίζει ότι ο 
Παυσανίας την ταύτισε εσφαλµένα µε τον Πειρίθου. Υποστηρίζει ότι όλα τα 
αταίριαστα για µνηστήρα χαρακτηριστικά, όπως το µέγεθος, η απραξία, η επιτακτική 
χειρονοµία του δεξιού χεριού ταιριάζουν σε θεό και ότι η χειρονοµία πρέπει να έχει 
την ίδια σηµασία µε τη στροφή του κεφαλιού του ∆ία (µορφή Η) του ανατολικού 
εναετίου, αλλά η µορφή L την κάνει πιο ζωηρά. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από 
τα ίχνη στερέωσης συµβόλου στο αριστερό χέρι της µορφής που οδηγούν µε µεγάλη 
πιθανότητα στο τόξο και το βέλος (βλ. εικ. 116). Λόγω του τόξου ο Treu ταυτίζει τη 
µορφή µε τον Απόλλωνα, ο οποίος δε λείπει από τους µύθους, τη λατρεία και τους 
θησαυρούς του ιερού της Ολυµπίας, όπως τόνισαν οι Ε. Curtius (1882), 16, A. Flasch 
(1887) και Fr. Studniczka (1889). Σηµειώνει τη σχέση του Απόλλωνα µε τους 
Ιαµίδες, τη συµµετοχή του στην ίδρυση των ολυµπιακών αγώνων και το ότι ήταν 
αφιερωµένοι σε αυτόν τέσσερις βωµοί στην Άλτη. Επισηµαίνει ότι ο θεός 
εικονίστηκε στο εναέτιο έχοντας την ιδιότητα του καθοδηγητή και προστάτη των 
Λαπιθών, των οποίων είναι γενάρχης. Για αυτό έχει λογική βάση η επιφάνειά του στο 
κέντρο του αετώµατος, όπου παρουσιάζεται ως εκδικητής της αδικίας που γίνεται σε 
βάρος του λαού του, όπως και η παρουσία του στη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα 
στη Φιγάλεια, όπου δε µπορεί να εικονιζόταν µόνο επειδή ο ναός ήταν αφιερωµένος 
σε αυτόν. Ο µελετητής ταυτίζει τις µορφές Μ και Κ µε τον Θησέα και τον Πειρίθου 
αντίστοιχα λόγω της σχέσης τους και του κοινού ηγετικού ρόλου τους στην 
Κενταυροµαχία. Για την πρώτη σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το απόσπασµα του 
Παυσανία (Í d� QhseÝj ¢munÒmenoj pelškei toÝj KentaÚrouj) οδηγούµαστε 
                                                 
493 Curtius (1894), 304-308.  
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στην ταύτισή της µε τον Θησέα που κρατάει πέλεκυ λόγω του δυναµικού 
ανασηκώµατος των χεριών, όπως προκύπτει από την κατεύθυνση του άνω µέρους 
των ώµων και των κοιλοτήτων για τους πόλους494. Παρατηρεί ότι µε παρόµοια στάση 
κρατάει ο Θησεύς τον πέλεκυ ενάντια στον Προκρούστη σε κύλικα του Βρετανικού 
Μουσείου (JHS II, πίν. 10) και είναι πιθανό να κρατάει το διπλό πέλεκυ ενάντια σε 
δύο Κένταυρους σε θραύσµα αγγείου στο Μουσείο του Βερολίνου (AZ 1883, πίν. 
17,1). Αναγνωρίζει στη µορφή Κ τον Πειρίθου, το µοναδικό Λαπίθη που ξεχωρίζει 
από τα σανδάλιά του και που δεν κρατάει τυχαίο όπλο, αλλά σπαθί όπως στον 
κρατήρα των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112). Είναι ο πρώτος που καταφέρει µε 
σπαθί χτύπηµα στο κεφάλι του αντίπαλού του (µορφή J), ο οποίος ξεχώριζε από το 
µεγάλο στεφάνι που φορούσε. Το βλέµµα και η κίνηση του βραχίονα του Απόλλωνα 
που κατευθύνονται προς τις µορφές J και Η, δηλώνουν ότι η πρώτη είναι ο Ευρυτίων 
και η δεύτερη η ∆ηιδάµεια. Ο πέπλος της νύφης δεν αφήνει αµφιβολία για την 
ταύτισή της, όπως υποδεικνύει το αγγείο της Βιέννης (εικ. 112), γιατί σε αυτό η 
µορφή µε τον απλό δωρικό πέπλο µπορεί να είναι η ∆ηιδάµεια, που βοηθά τη γυναίκα 
µε το διπλό ένδυµα κατά τη φυγή από το δώµα της νύφης˙ άρα η τελευταία είναι η 
µητέρα της νύφης. Με βάση αυτά αλλά και λόγω του πτυχωτού λινού ενδύµατος  
ιωνικού τύπου, του οποίου η άκρη της ζώνης φτάνει στα γόνατα (σχιστός χιτών) και 
του ιµατίου που σκεπάζει το άνω µέρος της ο Treu ταυτίζει την ανάλογα ντυµένη 
Λαπιθίδα Ο µε τη νυµφεύτρια στο γάµο του Πειρίθου. ∆εν αναγνωρίζει σε εναέτια 
µορφή τον Καινέα, γιατί απουσιάζει το εικονογραφικό µοτίβο που τον συνοδεύει 
συνήθως, δηλαδή βράχοι και κορµοί δένδρων. Πιστεύει ότι οι υπόλοιπες γυναίκες και 
τα παιδιά αντιπροσωπεύουν µόνο τα matrum nurumque caterva στο γλέντι του γάµου. 
Βλέπει στα δίµορφα και τρίµορφα συµπλέγµατα Λαπίθες και Λαπιθίδες που 
παλεύουν µε Κενταύρους. Πιστεύει ότι στο εναέτιο τα στρώµατα, πάνω στα οποία 
ξαπλώνουν οι γυναίκες Β, U, περιγράφουν την αίθουσα, όπου γίνεται το γλέντι του 
γάµου. Η σηµασία τους καταδεικνύεται από το αγγείο της Βιέννης (εικ. 112), όπου 
εικονίζεται πάνω στο έδαφος, σε χώρο πλαισιωµένο από δωρικούς κίονες, ένα 
στρώµα. Για λόγους έλλειψης γενικότερου χώρου ο καλλιτέχνης του εναετίου 
περιόρισε τα προσκεφάλια στις δύο µορφές Β, U. Τα κοντά µαλλιά της µορφής Β που 
πέφτουν από την κορυφή της κεφαλής σε µικρούς κατσαρούς βοστρύχους και τα 
ευγενικά χαρακτηριστικά του ρυτιδωµένου, παραµορφωµένου από τον πόνο, 
προσώπου, τον οδηγούν στην ταύτιση αυτής και της πάρισής της µορφής U µε 
τροφούς, ελέγκτριες, παραµάνες ή (γενικά) υπηρέτριες -που δε µπορεί να 
απουσιάζουν από το γεύµα του γάµου και το χαρακτηρίζουν όπως ο οινοχόος, τα 
προσκεφάλια και τα σκεύη θυσίας (Α. Flasch). Έλαβε ιδιαίτερα υπόψη του για την 
ταύτιση των πάρισων µορφών Α, V την παρατήρηση του F. Studniczka ότι τα πόδια 
και την πλάτη τους σκεπάζει ο δωρικός πέπλος που φορούν όλες οι Λαπιθίδες µε 
εξαίρεση την Ο. Η κίνηση του αριστερού χεριού που φέρνει την παρυφή πάνω από το 
γυµνό άνω µέρος του σώµατος σηµαίνει ότι οι πέπλοι είχαν πέσει κάτω, έχοντας 
τραβηχτεί από τους Κενταύρους, όπως συνέβη µε τους πέπλους των Λαπιθίδων Ε, Η, 
R. Κατά συνέπεια οι µορφές Α, V µπορούν να ταυτιστούν µε Λαπιθίδες που 
παρακολουθούν τη µάχη495.  

 
Κατά τον Ε. Curtius το ότι οι δύο γηραιές γυναίκες στις γωνίες του αετώµατος 

κλαίνε δηλώνει ότι συµµετέχουν συναισθηµατικά στα γεγονότα. Ξεχωρίζουν µε 
σαφήνεια ως γηραιότερες και ως άτοµα µη ευγενικής καταγωγής βάσει του 
προσώπου, των χειρονοµιών και της ενδυµασίας. ∆εν ευσταθεί η ταύτισή τους µε 
                                                 
494 Βλ. και την ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». 
495 Treu (1897), 133-136.  
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γυναίκες του δάσους που θρηνούν για την ατυχία των γιων τους Κενταύρων, γιατί 
αυτά τα όντα δεν έχουν σχέση µε το λαϊκό µύθο. Οι γυναίκες ευγενικής καταγωγής, 
στις οποίες ασκείται βία από τα µειξογενή όντα, είναι εκείνες που κερδίζουν τη 
συµπάθειά µας. Για αυτό το λόγο ο Curtius ταυτίζει τις γυναίκες στις γωνίες µε 
υπηρέτριες που συνόδευσαν τις κυρίες τους στο γλέντι του γάµου του Πειρίθου και 
ενώ εκείνες αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες µε θάρρος, οι γηραιές γυναίκες-φύλακες 
σιγοκλαίνε έχοντας πέσει στα στρώµατα. Τα ζυγωµατικά, το χοντροκοµµένο στόµα 
και η γαµψή µύτη τους δηλώνουν τη µη λαϊκή καταγωγή τους496.  
 

Ο Ρ. Wolters πιστεύει ότι η συµφωνία των όπλων που χρησιµοποίησαν οι 
Λαπίθες στη µάχη κατά των Κενταύρων στο εναέτιο και στο αγγείο της Βιέννης (εικ. 
112) -όπου ο Πειρίθους αναγνωρίζεται από επιγραφή και κρατάει σπαθί- µάς 
µεταφέρει από το θέµα της παράστασης στην ταύτιση της µεσαίας µορφής L, την 
οποία ο Παυσανίας ονοµάζει Πειρίθου. ∆ε βρίσκει πειστικούς λόγους για την ταύτιση 
του υπερασπιστή της νύφης, του Λαπίθη Μ, µε τον Πειρίθου ή τον Θησέα497, ενώ 
κατανοεί τις άλλες µορφές ως ανώνυµες, γιατί θεωρεί σαφές ότι ο Παυσανίας δε 
διάβασε επιγραφές πάνω στο αέτωµα498.  
  

Ο Ε. Buschor δε βρίσκει παράξενο που ο περιηγητής έσφαλε στην 
αναγνώριση της µορφής L. Ο ίδιος την ταυτίζει µε τον Απόλλωνα. Επίσης ταυτίζει τη 
µορφή Κ µε τον Πειρίθου, τη µορφή Η µε τη νύφη, τη µορφή Μ µε τον Θησέα και τις 
Β, U µε γηραιές θεραπαινίδες499.  
 

Ο Fr. Weege θεωρεί ότι η σύγκριση µε την κεντρική µορφή του άλλου 
αετώµατος µάς κάνει να σκεφτούµε την ύπαρξη αντικειµένου µπροστά από την 
κεντρική µορφή L αυτού του αετώµατος και να υποθέσουµε ότι υπήρχε βωµός, ο 
οποίος θα είχε εξαιρετικό αποτέλεσµα από τεκτονικής άποψης, όπως στο άλλο 
αέτωµα, γιατί θα βρισκόταν ακριβώς πάνω από τη µεσαία τρίγλυφο, µε αποτέλεσµα 
να τονίζεται ο µεσαίος άξονας όλου του ναού. Ο βωµός απαιτούνταν και από άποψη 
περιεχοµένου. Ισχυρίζεται ότι πίσω από το βωµό στο µέσο του εν λόγω αετώµατος 
τοποθετήθηκε µορφή θεού, όχι του Απόλλωνα, αλλά του κάτοχου του ναού ∆ία. 
Σηµειώνει ότι ο Απόλλων δε διαδραµατίζει αξιόλογο ρόλο στην Ολυµπία και θα 
έπρεπε να προκαλεί έκπληξη η εξέχουσα θέση του στην εναέτια σύνθεση. Βρίσκει 
απίθανο να έπρεπε να ξεχωρίζει ο Πειρίθους, ακόµη και αν έχει πολύ σηµαντικό 
ρόλο, λόγω µεγέθους από τη νύφη και τον Θησέα. ∆ιατείνεται ότι µε τον τεντωµένο 
δεξιό βραχίονά της η κεντρική µορφή µάλλον αποµακρύνει επιτακτικά τους 
απαγωγείς των γυναικών που έψαχναν προστασία στο βωµό του οίκου και ότι ο θεός 
που παρουσιάζεται εκδικητής της αµαρτίας πίσω από το βωµό, στο σκαλοπάτι του 
οποίου στέκει, είναι ο Ζευς Εφέστιος500. Παρουσιάζει διάφορα επιχειρήµατα για την 
ταύτισή της µε τον ∆ία501. Πιστεύει ότι ένας νεανικός Ζευς ταιριάζει έξοχα στο 

                                                 
496 Curtius (1897), 284.  
497 Γράφει χαρακτηριστικά: „Es kann scheinen, als ob diese Stelle dem Bräutigam gebühre, aber man 
könnte sie auch Theseus gegeben haben, wenn dieser für den Künstler der berühmtere war und 
vielleicht ist sogar die Waffe für ihn besonders bezeichnend. Auf der wiener Vase (εικ. 112) kommt ja 
auch Peirithoos erst in weiter Entfernung von dem Mädchen mit dem Schwerte heran.“ Βλ. Wolters 
(1908), 20.    
498 Ό. π., 18-20.  
499 Buschor (1924), 25-26.  
500 Weege (1935b),  470-471. 
501 Πιο συγκεκριµένα: Α) Ο Ζευς που αναγνωρίζεται στην εν λόγω εναέτια µορφή, παραστάθηκε 
σύµφωνα µε την εικονογραφική παράδοση µε τεντωµένο βραχίονα, όπως παρουσιάζεται να ρίχνει τον 
κεραυνό σε πολυάριθµα χάλκινα αγαλµάτια. Β) Ο Παυσανίας στην περιγραφή της Ολυµπίας (V, 25,1) 
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εναέτιο, αφού στο ενάετιο της πρόσοψης του ναού εµφανιζόταν ο Ζευς Άρειος στη 
θυσία του Οινόµαου και στο εσωτερικό του τοποθετήθηκε από τον Φειδία πάνω σε 
θρόνο ο Ζευς ως πατέρας θεών και ανθρώπων. Σηµειώνει ότι και στο εναέτιο του 
ναού της Γοργούς στην Κέρκυρα ο Ζευς παριστάνεται να παλεύει αγένειος, άρα 
νεανικός, µε έναν γενειοφόρο Γίγαντα, έχοντας τον κεραυνό στο χέρι µε τη µορφή 
διπλού πέλεκυ µε κοντή λαβή. Καταλήγει ότι στο µέσο του εναετίου δεν εικονίζεται 
ούτε ο Απόλλων ούτε ο Πειρίθους, αλλά ο νεανικός Ζευς502.     
 

Ο Fr. Dornseiff ανήκει στους µελετητές, που αναγνωρίζουν στη µορφή L τον 
Πειρίθου503. Τα επιχειρήµατά του κατά της ταύτισης της µορφής µε τον Απόλλωνα 
είναι τα εξής: 1) ∆εν υπάρχει κάποιο σύµβολο που να υποδεικνύει ότι πρόκειται για 
αυτόν το θεό. 2) ∆ε µπορούµε να δούµε ένα όρθιο τόξο, γιατί για να είναι όρθιο, θα 
πρέπει να είχε τεθεί κάθετα στο χέρι και έτσι όπως σώζεται το τελευταίο, το τόξο 
φτάνει από έξω προς τα µέσα στο αέτωµα. Όµως αν αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη 
τόξου, τότε µπορεί να απεικονίζεται ο Πειρίθους (βλ. και το πρώτο επιχείρηµα υπέρ 
της ταύτισης της µορφής µε τον Πειρίθου). 3) Ο Απόλλων δεν ήταν προσκεκληµένος 
στο γάµο του Πειρίθου. 4) ∆ε θα ήταν σωστό απέναντι στον ολύµπιο ∆ία να 
εξυµνείται στο ναό του στην Ολυµπία ο γιος της Λητώς Απόλλων, ο οποίος είχε 
εξέχουσα θέση στο ιερό των ∆ελφών, όπου όµως δε συνέβαινε το ίδιο µε τον ∆ία. 5) 
Σχέση του Απόλλωνα µε την Ολυµπία σχεδόν δεν υφίσταται και δεν είναι σωστό να 
αφήσουµε το θεό, λόγω της υποτιθέµενης ιδιότητάς του ως γενάρχη των Λαπιθών, 
γιατί στο µοναδικό γενεαλογικό δένδρο των Λαπιθών, όπου εµφανίζεται (∆ιόδ. Σικ., 
4, 69), είναι πατέρας των αδερφών Λαπίθη και Κένταυρου. 6) Αν η µεσαία µορφή του 
εναετίου ήταν ο Απόλλων, τότε θα ήταν λογικότερο να έχει στο γλέντι του γάµου το 
µουσικό του όργανο, µε το οποίο εικονιζόταν πολύ συχνότερα. Όµως το αριστερό 
χέρι της L δε µπορεί να κρατούσε λύρα.  

Τα επιχειρήµατα του Dornseiff για την ταύτιση της µορφής L µε τον Πειρίθου 
είναι τα ακόλουθα: 1) Η περιγραφή του Παυσανία είναι ακριβής και εύστοχη σε όλα 
τα σηµεία, ακόµη και στην ταύτιση της µεσαίας µορφής. 2) Σε σχέση µε το δεύτερο 
επιχείρηµα κατά της ταύτισης µε τον Απόλλωνα: Εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη τόξου, 
τότε µπορεί να απεικονίζεται ο Πειρίθους, αφού σε ανάλογη περίσταση κάθε ήρωας 

                                                                                                                                            
αναφέρεται σε σειρά αγαλµάτων του ∆ία και ξεχωρίζει τα αγένεια, άρα νεανικά, αγάλµατα από εκείνα 
του συνηθισµένου γενειοφόρου τύπου µετά τον ∆ία του Φειδία. Αναφέρει πολλά αγένεια αγάλµατα 
του θεού στην Άλτη, π.χ. ένα ∆ία σε νεανική ηλικία που φορά περιδέραιο, ανάθηµα του Φλιάσιου 
Κλεόλα (V, 22). Στα 'Hliak£ (V, 24,5) γράφει: «par¦ d� tù Pelop…J k…wn te oÙc ØyhlÕj kaˆ 
¥galma DiÒj ™stin ™p' aÙtù mikrÒn, t¾n ˜tšran tîn ceirîn prote‹non». Επίσης: «œsti d� kaˆ 
¥lloj ZeÝj oÙk œcwn pw gšneia, ke‹tai d� ™n to‹j ¢naq»masi to‹j MikÚqou», και συνεχίζει: 
«¢pÕ d� toà ¢g£lmatoj toà e„rhmšnou proelqÒnti Ñl…gon kat' eÙqe‹an ¥galm£ ™sti DiÕj oÙk 
œcon gšneia oÙd� aÙtÒ, 'Elaitîn d� ¢n£qhma, o‰ katab£nti ™k Ka�kou ped…ou ™j q£lassan 
prîtoi <™n> tÍ A„ol…di o„koàsi.» (V, 24,6). Γ) Ο Ζευς Βέλχανος εικονίστηκε νεανικός και αγένειος 
στην Κρήτη, ενώ η Φαιστός έκοψε νόµισµα για αυτόν. ∆) Στις Συρακούσες ο Ζευς Ελλάνιος 
εµφανίζεται στα νοµίσµατα αγένειος, στεφανωµένος µε δάφνη και οι παρατηρητές του δεν ήταν 
σίγουροι αν έπρεπε να τον ταυτίσουν µε τον ∆ία ή µε τον Απόλλωνα. Το ίδιο συνέβη µε το νεανικό 
άγαλµα του ∆ία στο Πηλούσιο που τιµούνταν ως άγαλµα του ∆ία Κάσιου και το οποίο περιέγραψε ο 
Αχιλλεύς Τάτιος στο έργο του Tîn kat¦ Leuk…pphn kaˆ Kleitofînta, III, 6,1: «...'Esti d� ™n tù 
Phlous…J DiÕj ƒerÕn ¥galma Kas…ou. tÕ d� ¥galma nean…skoj, 'ApÒllwni m©llon ™oikèj· 
oÛtw g¦r ¹lik…aj e�ce. probšblhtai d� t¾n ce‹ra kaˆ œcei roi¦n ™p' aÙtÍ·». Άρα εκεί 
εικονιζόταν ο Ζευς ως νέος που έµοιαζε πολύ στον Απόλλωνα, µε το ένα χέρι τεντωµένο, στο οποίο 
και κρατούσε ρόδι. Εποµένως πρόκειται για αγένειο, άρα νεανικό ∆ία που µοιάζει στον Απόλλωνα µε 
τεντωµένο τον ένα βραχίονα. Βλ. Weege (1935b),  471-475. 
502 Ό. π., 475-476.   
503 Βλ. επίσης: Brunn (1888), 187 κ.ε. Με επιφύλαξη ταυτίζει τη µορφή µε τον Πειρίθου και ο Lapalus 
(1947), 171 κ.ε.  
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της ηρωικής εποχής µπορεί να χρησιµοποιήσει τόξο, µε κύριο παράδειγµα τον 
Οδυσσέα. Εάν αναλογιστούµε τη θέση του Πειρίθου στη διάρκεια του γάµου του και 
το πώς αντιµετωπίζει τους Κενταύρους, τότε θα ήταν απόλυτα φυσικό να υπήρχε 
κάποια σχέση ανάµεσα στο οµηρικό προηγούµενο του Οδυσσέα µε το τόξο ενάντια 
στους µνηστήρες και στον τρόπο, µε τον οποίο ο Πειρίθους του εναετίου πιάνει το 
τόξο. Οι στίχοι 293-306 της ενδέκατης ραψωδίας της Οδύσσειας οδηγούν σε αυτήν τη 
σύνδεση. 3) Αφού και στα δύο εναέτια γίνεται µάχη για µία Ιπποδάµεια, είναι πολύ 
φυσικό να εικονίστηκε στο µέσο του εναετίου ο νεαρός σύζυγος ως ηµίθεος µε 
µέγεθος υπερανθρώπου, επειδή είναι το κύριο πρόσωπο στο γεγονός. 4) Θα ήταν 
φυσικότερο να επενέβαινε ο ίδιος ο γαµπρός, από τον οποίο ένας Κένταυρος θέλει να 
αρπάξει τη νύφη την ηµέρα του γάµου. Όµως δεν πρόκειται µόνο για γαµπρό, αλλά 
για βασιλιά, το βασιλιά των Λαπιθών, ο οποίος κάνει την πρώτη χαρακτηριστική 
κίνηση, δίνει στον Καινέα την εντολή να χτυπήσει τον Ευρυτίωνα και δίνει έτσι το 
έναυσµα για την έναρξη της µάχης ενάντια στους Κενταύρους. 5) Η µεσαία µορφή 
πρέπει να ήταν µεγάλη, για να την έβλεπε ο θεατής που έστεκε από κάτω. ∆ε µπορεί 
να αµφισβητηθούν οι πληροφορίες του Παυσανία που είναι αξιόπιστη πηγή. Ο 
κανόνας που απαγόρευε ή επέτρεπε το γέµισµα στο µέσο του αετώµατος µόνο για 
µορφές θεών µε µέγεθος µεγαλύτερο από εκείνες των ανθρώπων είναι µη ελληνικός 
και πρέπει πρώτα να αποδειχθεί προκειµένου να ισχύσει. Π.χ. στο εναέτιο της 
Κέρκυρας στέκει στο µέσο η Γοργώ, σε αυτό του ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα 
ο καλυδώνιος κάπρος, στο εναέτιο της Ύδρας ο Ηρακλής504.  
 

Σύµφωνα µε τον Η. Schrader µία λεπτοµέρεια στον πέπλο της γυναίκας Α 
υποδηλώνει ότι οι γωνιακές µορφές ταυτίζονται µε υπηρέτριες (τροφούς): ο σκούφος 
που καλύπτει τα µαλλιά τους είναι σκούφος υπηρέτριας σε αντίθεση µε τον 
κεφαλόδεσµο της νύφης που αφήνει ελεύθερα τα µαλλιά στο µέτωπο και µε τα 
µαλλιά του κοριτσιού Ε που πέφτουν ελεύθερα. Η ίδια διαφορά παρατηρείται στη 
στήλη της Ηγησώς. Με αυτά τα επιχειρήµατα ο ερευνητής πιστεύει ότι καταρρίπτεται 
η ταύτιση των γηραιών γυναικών µε τις µητέρες των Κενταύρων. Έτσι και τα 
στρώµατα, πάνω στα οποία είναι ξαπλωµένες, δε σχετίζονται µε τις eÙn£j στις 
σπηλιές των νυµφών, όπως γράφει ο G. Loeschcke (1887), αλλά υποδηλώνουν τις 
κλίνες του συµποσίου που θα χρησιµοποιήσουν οι φιλοξενούµενοι Κένταυροι505. 
 

Ο L. Laurenzi γράφει ότι η περιγραφή του Παυσανία είναι σαφής, λογική, 
έχει στόχο τη συµµετρία και παρουσιάζει αξιοσηµείωτο ιστορικό ενδιαφέρον506. 
Σηµειώνει ότι ο περιηγητής έκανε τα ακόλουθα λάθη: 1) Στο κέντρο του αετώµατος 
(βλ. εικ. 204, 218) δεν εικονίζεται ο Πειρίθους, αλλά ο Απόλλων που αναγνωρίζεται 
βάσει του συµβόλου του, του τόξου και της τυπολογίας του εξουσιαστή θεού. 2) ∆εν 
εικονίζεται ο Καινεύς, ο οποίος παριστάνεται στην εικονογραφία πεσµένος κάτω από 
βράχους ή κορµούς πεύκων507. Ταυτίζει τη µορφή Μ µε τον Θησέα, την K µε τον 
Πειρίθου, την Ι µε τον Ευρυτίωνα και την Η µε τη ∆ηιδάµεια508.  

 
Ο Ο. Walter συζητά το θέµα της ταύτισης της κεντρικής µορφής L. Ως 

επιχείρηµα για την ταύτισή της µε τον Απόλλωνα αναφέρει το ότι στο ναό του θεού 
στους ∆ελφούς, δηλαδή στο ναό των Αλκµεωνίδων (τέλος 6ου αι. π.Χ.), ο θεός-
κάτοχος του ιερού και του ναού παριστάνεται στο µέσο του ανατολικού εναετίου, ενώ 
                                                 
504 Dornseiff (1938), (1941).  
505 Schrader (1943), 87-88.  
506 Laurenzi (1950), 11.  
507 Ό. π., 10.  
508 Ό. π., 18.  
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ο ξένος θεός, ο κύριος του «αντίπαλου» ιερού, ως φιλοξενούµενος στο µέσο του 
άλλου. Υπογραµµίζει ότι την τιµή που απολάµβανε ο Ζευς στους ∆ελφούς δηλώνει το 
ότι η απολλώνια θρησκεία αναγνώριζε την πνευµατική ανωτερότητά του σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε αυτός έγινε σχεδόν ο σηµαντικότερος θεός. Ωστόσο δεν υπήρχε στους 
∆ελφούς ναός του ∆ία, τουλάχιστον όχι στο ιερό του Απόλλωνα. Ως προς τη λατρεία 
του Απόλλωνα, όπως µεταφέρει ο Παυσανίας (VΙ, 24,6) υπήρχε στην αγορά της 
πρωτεύουσας της Ηλείας ένας υπέροχος ναός του. Στο ιερό της Ολυµπίας ορισµένα 
στοιχεία µαρτυρούν την τιµή που απολάµβανε ο θεός και το µαντείο του: ο ένας από 
τους δύο µήνες, κατά τους οποίους γινόταν εναλλάξ γιορτή, ονοµαζόταν 
'Apollènioj (Σχόλια στον Πίνδαρο, τρίτος Ολυµπιόνικος, 35 a) και εκτός από τον 
κοινό βωµό µε τον Ερµή είχε άλλους τρεις, έναν µπροστά στη λεγόµενη «προεδρία», 
όπου τιµούνταν µε το επίθετο πύθιος (Παυσ., V, 15,4) και δύο άλλους πίσω από το 
Ηραίο (Παυσ., V, 15, 7), µε τον ένα να ανήκει σε αυτόν ως Θέρµιο. Αυτός µεταφέρει 
αυτά τα επίθετα στην Ολυµπία. Επιπλέον φροντίζει για την τήρηση της τάξης και των 
εθίµων, των νόµων και των κανόνων και προστατεύει και την ολυµπιακή ειρήνη. Όλο 
το ιερό βρίσκεται υπό την προστασία του, ενώ η εναέτια µορφή του (L) αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία, αφού τοποθετείται ανάµεσα στους µαχόµενους Λαπίθες και 
Κενταύρους. Με αυτά τα επιχειρήµατα ο Walter απαντά στο ερώτηµα του Fr. 
Dornseiff (1941)509 αν ο Απόλλων ανήκε στην ιστορία του Πειρίθου. Υποστηρίζει ότι 
ο θεός ανήκει σε αυτήν µετά το εναέτιο της Ολυµπίας και όπου απειλείται η ειρήνη, ο 
νόµος και η τάξη510.  

 
Ο Β. Ashmole θεωρεί λανθασµένη την ταύτιση της µορφής L µε τον Πειρίθου 

από τον Παυσανία. Σηµειώνει ότι δε γνωρίζουµε αν ο οδηγός (ο ξεναγός) του τον 
παραπλάνησε, αν, όταν του έδειξε το εναέτιο και αναγνώρισε τον ήρωα, ο περιηγητής 
υπέθεσε ότι του έδειχνε την κεντρική µορφή ή αν παρερµήνευσε τα λόγια του. Ο ίδιος 
ταυτίζει την L µε τον Απόλλωνα. Τα επιχειρήµατά του κατά της ταύτισης της µορφής 
µε τον Πειρίθου είναι τα ακόλουθα: 1) Το ότι ο Πειρίθους ήταν εγγονός του ∆ία 
(sic)511 δύσκολα θα επέτρεπε την τοποθέτησή του στο κέντρο του εναετίου του ναού 
ως πάρισο της µορφής του ίδιου του ∆ία στο άλλο εναέτιο, δηλαδή σε θέση, την 
οποία κατά το παράδειγµα των ύστερων αρχαϊκών ναών καταλάµβανε ένας ολύµπιος 
θεός. 2) Στο µύθο ήταν στενός φίλος του Θησέα, ο οποίος είναι παρών εδώ (µορφή 
Μ). Ακόµη κι αν ο περιηγητής έχει δίκιο, ο Θησεύς αποδίδεται µικρότερος σε 
µέγεθος από το φίλο του Πειρίθου, στο πλευρό του οποίου παλεύει. 3) Η L βρίσκεται 
µακριά από τη σύγκρουση και δε φαίνεται να την αντιλαµβάνονται οι συµµετέχοντες 
και 4) κρατούσε στο αριστερό χέρι αντικείµενο που από το κοίλωµα, όπου 
προσαρµοζόταν, φαίνεται πως ήταν τόξο, δηλαδή το όπλο του Απόλλωνα. Ακόµη κι 
αν ο Πειρίθους κρατούσε τόξο - είναι δύσκολο να ξέρουµε γιατί θα το επέλεγε ή πώς 
το απέκτησε - πρέπει να το χρησιµοποίησε, για να σώσει τη νύφη που δεχόταν 
επίθεση µπροστά του512. Ο Ashmole αναγνωρίζει στη µορφή Κ τον Πειρίθου, στην Μ 
τον Θησέα, στην Η τη νύφη και στη V µία υπηρέτρια. Κάνει την παρατήρηση ότι, αν 
δεχθούµε την ταύτιση της L µε τον Απόλλωνα, αναγκαζόµαστε να οδηγηθούµε στο 
συµπέρασµα ότι ο Καινεύς, χαρακτήρας, που ήταν σίγουρα παρών στο γεγονός, 
παραλείφθηκε ή κατέλαβε δευτερεύουσα θέση513. 
 

                                                 
509 Dornseiff (1941), 143.  
510 Walter (1951), 203-206.  
511 Αshmole, Yalouris (1967), 17: “…it is true that Peirithoos was partly divine, being in fact the 
grandson of Zeus…”.  
512 Ό. π., 17-18.  
513 Ό. π., 17-22. 
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Ο Ν. Γιαλούρης θεωρεί την περιγραφή του Παυσανία σύντοµη και µερικές 
φορές λανθασµένη ως προς την ονοµασία των κύριων µορφών. Ταυτίζει τη µορφή L 
µε τον Απόλλωνα µε βάση τα ίχνη του τόξου που κρατάει, τη στάση που δηλώνει ότι 
παριστάνει θεό, τη θέση στο αέτωµα που είναι ανάλογη µε εκείνη του ∆ία του άλλου 
εναετίου και την εικονογραφία -την παρουσία του Απόλλωνα στην Κενταυροµαχία 
της ζωφόρου του ναού στη Φιγάλεια, όπου µε την αδερφή του Άρτεµη σπεύδει να 
βοηθήσει τους Λαπίθες. Βλέπει στις µορφές Κ, Μ τον Πειρίθου και τον Θησέα 
αντίστοιχα και υποστηρίζει ότι η ταύτιση αποδεικνύεται από σύγχρονα αγγεία µε το 
ίδιο θέµα, τον κρατήρα της Νέας Υόρκης (εικ. 251) και τον κρατήρα των Κενταύρων 
της Βιέννης (εικ. 112), στα οποία οι δύο ήρωες εικονίζονται σε στάσεις όµοιες µε 
αυτές των εν λόγω εναέτιων µορφών. Στη διάταξη που προτείνει (βλ. εικ. 227-228) το 
δεξί χέρι του Απόλλωνα (L) τεντώνεται προς τα έξω, πάνω από τον ώµο του Πειρίθου 
(Κ), δηλώνοντας την ενεργή υποστήριξη που δίνει ο θεός στον ήρωα. Αναγνωρίζει 
επίσης στη µορφή Η τη ∆ηιδάµεια514.  
 

Σύµφωνα µε την αποκατάσταση του αριστερού χεριού της µορφής L από τον 
ίδιο515, ο G. Becatti υποστηρίζει ότι η µορφή πρέπει να ταυτιστεί µε τον Απόλλωνα. 
Σηµειώνει ότι θα ήταν πολύ περίεργο να απεικονίζονται στα δύο αετώµατα δύο τόσο 
διαφορετικές ιδιότητες του ∆ία και δε θα δικαιολογείτο εύκολα η συµµετοχή του 
Άρειου ∆ία στη µάχη Λαπιθών-Κενταύρων, που επιπλέον έρχεται σε αντίθεση µε τη 
φιλολογική και εικονογραφική παράδοση. Πιστεύει ότι καλώς εικονίζεται ο Απόλλων 
στην Κενταυροµαχία ως πατέρας του Λαπίθη, γενάρχη των Λαπιθών. Ως κύριος 
εκδικητής στην Κενταυροµαχία παραστάθηκε στη ζωφόρο του ναού στις Βάσσες της 
Φιγάλειας, όπου συµµετέχει ενεργά στη µάχη τοξεύοντας από το άρµα που οδηγεί η 
Άρτεµις. Ο θεός εξάλλου λατρευόταν ευρέα στην Άλτη, όπου τέσσερις βωµοί ήταν 
αφιερωµένοι σε αυτόν. Επιπρόσθετα είναι σύµφωνα µε τον Πίνδαρο πατέρας του 
µάντη Ίαµου, ενώ κάποιοι Λαπίθες, όπως ο Αιγαίος και ο Άκτωρ, είναι συνδεδεµένοι 
µε την Ηλεία, της οποίας ήταν βασιλιάδες516.  

 
Η Χρ. Καρδαρά το 1978 υπογραµµίζει ότι αν η µορφή L ταυτιστεί µε τον 

Πειρίθου προκύπτει παράδοξο, αφού καταλαµβάνει τον κύριο άξονα της σύνθεσης 
και είναι µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες µορφές. Εµµένει στην άποψη που εξέφρασε 
το 1970517. Πιστεύει ότι δεν ισχύει η άποψη ορισµένων µελετητών ότι η µορφή 
ταυτίζεται µε τον Απόλλωνα λόγω της νεανικότητάς της και του τόξου που κρατούσε 
στο αριστερό χέρι518. Θεωρεί ότι το αριστερό χέρι κρατούσε ξίφος ή πέλεκυ και από 
αυτό συνάγει ότι η µορφή δεν µπορεί να εικονίζει τον Απόλλωνα. Σηµειώνει ότι δεν 
υπάρχει ένδειξη πως ο Απόλλων τιµούνταν ιδιαίτερα στην Άλτη -υπήρχαν µόνο τρεις, 
ασήµαντοι βωµοί προς τιµήν του εκεί, ενώ υπήρχε σηµαντικός αριθµός βωµών άλλων 
θεοτήτων- και ότι οι µορφές του στην Άλτη ήταν διακοσµητικές και απαντούσαν σε 
συνθέσεις. Υποστηρίζει ότι η L απεικονίζει το νεανικό και πολεµικό ∆ία και στηρίζει 
την άποψή της µε τα ακόλουθα επιχειρήµατα: α) Ο Ζευς τιµούνταν στην Άλτη µε την 
πολεµική του ιδιότητα, ως Ζευς Άρειος. Αυτή η λατρεία ήταν αντίστοιχη µε τη 
λατρεία του Άρειου ∆ία της Ηπείρου (ο Άρειος Ζευς του ιερού της Πασσαρώνας), η 
οποία συνάδει προς την παλιά λατρεία του ∆ία ως νεαρού πολεµικού θεού που 
                                                 
514 Αshmole, Yalouris (1967), 180-181.   
515 Βλ. προηγούµενη ενότητα, «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές 
προτάσεις». 
516 Becatti (1971), 80-81.  
517 Βλ. σχετικά Καρδαρά (1970α).   
518 Βλ. αναλυτικότερα τα επιχειρήµατα της Χρ. Καρδαρά (1978) στην ενότητα «Α. 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις».  
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διατηρούνταν κυρίως σε ορισµένα µυκηναϊκά και δωρικά φύλα που διακρίνονται για 
τον παλιό (ποιµενικό-) στρατιωτικό χαρακτήρα τους. β) Ο Ζευς µε νεανική µορφή 
λατρευόταν και στο ιερό της Αφροδίτης και του ∆ία στην κορυφή του Αφροδίσιου 
δρυµού στη Β∆ Αρκαδία. γ) Άλλα αγάλµατα του νεανικού ∆ία υπήρχαν και µέσα 
στην Άλτη. Η Καρδαρά σηµειώνει ότι ο Ζευς του εναετίου δεν έχει σχέση µε τον 
Άρειο ∆ία που εικονίστηκε ως µεσήλικας στο άλλο εναέτιο όπως υποστηρίζει ο Fr. 
Weege (1935) και ισχυρίζεται ότι ο Ζευς του εναετίου ταυτίζεται µε τον παλιό 
πολεµικό θεό των πρώτων ελληνικών φύλων και όσων  διατήρησαν επί µακρόν τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας τους, γιατί, όπως διαβάζουµε στον Όµηρο (Β 748-750 
και Π 233 κ. εξ.), ο Ζευς είναι ο υπέρτατος θεός της προ της Καθόδου Ορεινής 
Θεσσαλίας - και των Λαπιθών - ρυθµιστής κάθε δίκαιου αγώνα, καθώς και ο 
κατεξοχήν εχθρός των δαιµονικών στοιχείων της φύσης -και οι Κένταυροι είναι ένα 
από αυτά. Επειδή δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να κρατούσε ο θεός πέλεκυ µε το 
αριστερό χέρι, η µελετήτρια καταλήγει στο συµπέρασµα ότι στο εναέτιο εικονίζεται ο 
νέος και πολεµικός Ζευς, ο θεός του ουράνιου φωτός και της θύελλας που έσωζε 
αυτά τα στοιχεία από κάθε εχθρό (Swt»r) και έτσι τονίζεται η συµβολή του ως κριτή 
των µαχών, δηλαδή ως δύναµη που επιβάλλει ενόπλως την τάξη και το νόµο. Επειδή 
βλέπει στην κεντρική µορφή Η του ανατολικού εναετίου το µεσήλικα ∆ία, 
υποστηρίζει ότι στα δύο εναέτια αντικατοπτριζόταν η διττή υπόσταση του θεού, όπως 
παρουσιαζόταν στα δωρικά και βορειοδυτικά φύλα κατά τους ιστορικούς χρόνους και 
στη Σπάρτη ως ZeÝj OÙr£nioj και ZeÝj LakedaimÒnioj. Υπογραµµίζει ότι ο Ζευς 
ως πολεµικός θεός θεωρούνταν ο κύριος υπεύθυνος της έξωσης των Περσών από την 
Ελλάδα, αφού στις Πλαταιές ηγέτιδα ελληνική πόλη ήταν η Σπάρτη, στην οποία ο 
Ζευς ήταν η υπέρτατη πολεµική θεότητα. Ένα από τα τρία εθνικά µνηµεία, ένα 
µεγάλο χάλκινο άγαλµα του ∆ία, το οποίο προερχόταν από τη δεκάτη των λαφύρων 
της µάχης των Πλαταιών, αφιερώθηκε στην Άλτη. Όµως στους Μηδικούς πολέµους ο 
Ζευς ηγείται όλων των Ελλήνων ως πανελλήνιος θεός και αναφέρεται ότι πριν τη 
µάχη των Πλαταιών ο στρατηγός των Πλαταιέων Αρίµνηστος œdoxe kat¦ toÝj 
Ûpnouj ØpÕ toà DiÕj toà SwtÁroj ™perwtèmenon aØtÒn, Ó ti d¾ pr£ttein 
dšdoktai to‹j “Ellhsin (Πλούτ., 'Ariste…dhj, 11, 5, 4-7). Με αυτήν την ιδιότητα ο 
Ζευς ενεργεί και στη µάχη της Ιµέρας, δηλαδή στο πλευρό των Συρακουσίων, όπως 
φαίνεται από όσα γράφει ο Πίνδαρος, ο οποίος αποδίδει τη νίκη και στις τρεις µάχες 
(Σαλαµίνα, Πλαταιές, Ιµέρα) σε αυτόν. Οι Συρακούσιοι τιµούν τον ∆ία και µε 
νεανική µορφή παριστάνοντάς τον σε νοµίσµατα και αφιερώνουν αναθήµατα για 
αυτήν τη νίκη σε Ολυµπία και ∆ελφούς. Ο Ζευς Σωτήρ είναι προστάτης των Ελλήνων 
στη µάχη στα Κούναξα519. Η Καρδαρά αναφέρει διάφορες παραστάσεις του ∆ία ως 
”Areiou, ως SwtÁra (αγάλµατά του στην Άλτη, στο Αίγιο, σε νοµίσµατα του Αιγίου, 
του Ακράγαντα και των Συρακουσών, κ.ά.), ακόµη και ως SwtÁra DiÒdotou σε 
νοµίσµατα που κόπηκαν επί Αντιόχου Β΄ της Συρίας (γύρω στα µέσα του 3ου αι. 
π.Χ.)520.  

 
Ο U. Sinn σηµειώνει ότι µετά την εύρεση του κεφαλιού της µορφής L το 

καθοριστικό κριτήριο για την ταύτισή της µε τον Απόλλωνα ήταν η κόµµωση που 
θεωρήθηκε «απολλώνια», δηλαδή οι βόστρυχοι που πέφτουν πάνω στο µέτωπο και 
τους κροτάφους και τα µαλλιά στον αυχένα που χτενίζονται και δένονται στο πίσω 
µέρος του κεφαλιού. Η συγκεκριµένη κόµµωση κοσµεί ορισµένα πορτραίτα του θεού, 
όπως π.χ. ένα στο εσωτερικό αφιερωµένης στους ∆ελφούς κύλικας λευκού βάθους 
(480/70 π.Χ.) (εικ. 237). Η κόµµωση της εναέτιας µορφής L και της µορφής στην 
                                                 
519 Καρδαρά (1978), 102-112. 
520 Ό. π., 112-119.  



 183

κύλικα είναι ταυτόσηµες. Έτσι µπορούν να εξηγηθούν τα ευδιάκριτα ίχνη οπών στο 
κεφάλι της (εικ. 237), στο βόστρυχο του αυχένα και η λεπτή εγχάραξη στα µαλλιά 
από το ίχνος κλαδιού δάφνης. Επιπρόσθετα η νοµισµατική βεβαιώνει πορτραίτα του 
Απόλλωνα µε την κόµµωση που έχει η µορφή L, όπως π.χ. ένα τετράδραχµο του 400 
π.Χ. από την Κατάνη521. Ωστόσο ο Sinn ξεκαθαρίζει ότι σύµφωνα µε την εικονιστική 
παράδοση ο Απόλλων δεν έχει µία συγκεκριµένη κόµµωση τον 5ο αι. π.Χ. και ότι στα 
πορτραίτα του βρίσκουµε πλήθος δυνατοτήτων στολισµού των µακριών µαλλιών. 
Πιστεύει ότι η κόµµωση της L συµβάλλει στην ταύτισή της µε τον Απόλλωνα, αλλά 
δεν τη θεωρεί καθοριστική, γιατί δεν ανήκει στην ειδική εικονογραφία του θεού, 
όπως π.χ. το τόξο και το βέλος, δηλαδή τα σύµβολά 
του.  Μετά τις σχετικές παρατηρήσεις του για το τι 
µπορεί να κρατάει η µορφή στα χέρια της522, ο Sinn 
σηµειώνει ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλής η ταύτισή 
της µε τον Απόλλωνα. Πιστεύει ότι η µορφή 
ταυτίζεται οπωσδήποτε µε θεό και ότι συνδέεται 
µέσω της χειρονοµίας της µε το γεγονός που 
πραγµατοποιείται γύρω της και, παρά την όποια 
δράση, αποµονώνεται µέσω της στάσης της (βλ. 
εικ. 204, 229). Οι ήρωες που στέκουν εκατέρωθέν 
της δε στρέφουν προς αυτήν. Θεωρεί ότι η νεανική 
εµφάνισή της περιορίζει τις πιθανότητες ταύτισης                          
στον Ερµή, τον Άρη και τον Απόλλωνα και βρίσκει                      Εικ. 237 
ότι από αυτούς τους τρεις θεούς µόνο ο Απόλλων µπορεί να συνδεθεί µε την 
κόµµωση και την κόσµηση των µαλλιών. Τέλος σηµειώνει ότι, επειδή και το σύµβολο 
οδηγεί στην αναγνώριση του Απόλλωνα, δεν υπάρχει κάποιο πειστικό επιχείρηµα που 
να οδηγεί στην αµφισβήτηση αυτής της ταύτισης523.  
             

Ο Ε. Τ. Tulunay υποστηρίζει ότι η µορφή L πρέπει να ταυτιστεί µε τον 
Πέλοπα, «τον ΘΕΙΟ ΑΝΗΡ, το σηµαντικότερο ‘ήρωα’ στην Ολυµπία και γενικά στην 
Πελοπόννησο524». Πέρα από τα επιχειρήµατά του για την αποκατάσταση των χεριών 
της µορφής525, υποστηρίζει ότι ο εξηγητής των αξιοθέατων της Ολυµπίας Αρίσταρχος 
όταν έδειξε στον Παυσανία το µέσο του αετώµατος τού είπε «κοίτα, εκεί είναι αυτός 
που παντρεύτηκε την Ιπποδάµεια» και ο περιηγητής ταύτισε λανθασµένα τη µορφή 
µε τον Πειρίθου, έχοντας εννοήσει ότι πρόκειται για τον σύζυγο της µίας και όχι της 
άλλης Ιπποδάµειας, που σύµφωνα µε άλλες πηγές -και όχι την Ιλιάδα- ήταν γυναίκα 
του Πέλοπα. Το ότι ο Πέλοψ στέκει στο µέσο του αετώµατος δηλώνεται από τα 
τελευταία λόγια του περιηγητή: «™po…hse d� ™moˆ doke‹n taàta Ð 'Alkamšnhj, 
Peir…qoun te e�nai DiÕj ™n œpesi to‹j `Om»rou dedidagmšnoj kaˆ Qhsša 
™pist£menoj æj e‡h tštartoj <¢pÕ> Pšlopoj» (5, 10, 8). Ο Παυσανίας απαριθµεί 
τις κύριες µορφές του αετώµατος, τον Πειρίθου, τον Θησέα και τον Πέλοπα. 
Επιπλέον συνδέει τον Πειρίθου µε τον ∆ία και τον Θησέα µε τον Πέλοπα. Εποµένως 
ο Ζευς και ο Πέλοψ στέκουν ο ένας απέναντι στον άλλο ως πρόγονοι (ο Ζευς στο 
µέσο του ανατολικού αετώµατος και ο Πέλοψ στο µέσο του δυτικού)526. Ένα άλλο 
                                                 
521 Βλ. Pfeiff (1943), 104 κ.ε., πίν. 45d. 
522 Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές 
προτάσεις». 
523 Sinn (1994), 593-596.  
524 Tulunay (1998), 453. 
525 Βλ. αναλυτικότερα τις απόψεις του στην ενότητα «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι 
ερµηνευτικές προτάσεις» στο παρόν κεφάλαιο.  
526 Ό. π., 454. 
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στοιχείο που δηλώνει το σηµαντικό ρόλο του Πέλοπα στην Ολυµπία είναι ότι ο 
Παυσανίας τον τοποθετεί στην ίδια κλίµακα µε τον ∆ία527. Για αυτό το λόγο ο Πέλοψ 
έχει στο συνολικό εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού του ∆ία ξεχωριστή θέση528.  

Ο µελετητής πιστεύει ότι, πέρα του δυτικού αετώµατος, και τα άλλα µέρη του 
εικονογραφικού προγράµµατος του ναού συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον Πέλοπα. 
Το ανατολικό αέτωµα αναφέρεται αποκλειστικά στον Πέλοπα (µορφή G). Αν και όχι 
η µεγαλύτερη µορφή, είναι η σηµαντικότερη στην παράσταση. Ως η µοναδική µορφή 
µε θώρακα ο Πέλοψ χαρακτηρίζεται ως στρατηγός, προκειµένου να τονιστεί ο ρόλος 
του στην Ολυµπία. Ο Ζευς δε διαδραµατίζει στην αρµατοδροµία Οινόµαου-Πέλοπα 
σηµαντικό ρόλο, κάτι που µαρτυρείται από την πολύχρονη λατρεία του Πέλοπα -
παλιότερη εκείνης του ∆ία- στην Ολυµπία. Στο αέτωµα συµπεριλήφθηκε πιθανότατα 
και ο Χρύσιππος (µορφή Ε), ο νόθος γιος του Πέλοπα. Αυτά υποδεικνύουν ότι στο 
αέτωµα ο Πέλοψ είναι κατά πολύ ανώτερος της Ιπποδάµειας. Ανάµεσα στον Πέλοπα 
και στον Ηρακλή, του οποίου οι άθλοι εικονίστηκαν στις µετόπες, υπάρχουν 
συγκεκριµένες σχέσεις: ο Ηρακλής, γιος του Αµφιτρύωνα, τέταρτος απόγονος του 
Πέλοπα, πρέπει να είχε αφιερώσει το Πελόπιο προς τιµήν του Πέλοπα (Παυσ., 5, 13, 
1 κ. εξ.). Και οι δύο µπορούν να υπολογιστούν µεταξύ των γνωστότερων οργανωτών 
των ολυµπιακών αγώνων (Παυσ., 5, 8, 2). Οι προϋποθέσεις για την Κατάληψη της 
Τροίας (το τόξο και τα βέλη του Ηρακλή καθώς και η ωµοπλάτη του Πέλοπα - βλ. 
Παυσ., 5, 13, 4) και ο τρόπος εκτέλεσης της θυσίας στην Πέργαµο (όσοι θυσιάζουν 
για τον Τήλεφο επιτρέπεται να ανέβουν στο ναό του Ασκληπιού µόνο αφού κάνουν 
λουτρό - βλ. Παυσ., 5, 13, 1) συνδέουν στενά τον Πέλοπα µε τον Ηρακλή αναφορικά 
µε την Τροία και / ή τη ∆υτική Ανατολία529.  

Και οι παραστάσεις στα «φράγµατα» ή «ερύµατα», δηλαδή στις τρεις (την 
αριστερή, τη δεξιά και την πίσω) επίπεδες επιφάνειες ανάµεσα στα πόδια του θρόνου 
του φειδιακού αγάλµατος του ∆ία, στο εσωτερικό του ναού του ∆ία αναφέρονται 
στον Πέλοπα: στο σχετικό απόσπασµα του Παυσανία (5, 11, 1 κ.ε.) οι σφίγγες µπορεί 
να συµβολίζουν τον Τάνταλο και τον Λάιο, ενώ τα παιδιά των Θηβών τον Γανυµήδη 
και τον Χρύσιππο, που ήταν θύµατα παιδεραστίας, γεγονός που είχε συνέπειες στη 
µοίρα του Πέλοπα. Αυτό το συµβολικό περιεχόµενο εκφράζεται και στο ότι η Σφίγγα 
νοείται ως «nÒqh La�ou qug£thr» (Παυσ., 9, 26, 3). Κατά τον Tulunay στα 
συµπλέγµατα της Σφίγγας και της θανάτωσης των Νιοβιδών µπορεί να αισθανθεί 
κανείς τη δυσµενή µοίρα των αδερφών Πέλοπα και Νιόβης. Άλλες µορφές στις 
παραστάσεις των φραγµάτων του θρόνου (όπως ο Άτλας, ο Ηρακλής, ο Θησεύς, ο 
Πειρίθους, η Ιπποδάµεια, η Στερόπη, η Ελλάδα, η Σαλαµίνα, ο Αίας, η Κασσάνδρα, ο 
Προµηθεύς, η Πενθεσίλεια, ο Αχιλλεύς) δεν έχουν σχέση µε τον ∆ία ή την Ολυµπία, 
αλλά εσωτερική σχέση µε τον Πέλοπα. Για παράδειγµα η Τρώα µάντισσα 
Κασσάνδρα, η οποία «λόγω του σκότους των χρησµών» της ονοµάστηκε και 
«Σφίγγα», προφήτευσε µε τον δίδυµο αδελφό της Έλενο ότι η ωµοπλάτη του Πέλοπα 
από την Ολυµπία είναι σηµαντική για να πέσει η Τροία. Η ωµοπλάτη του Πέλοπα 
πρέπει να είχε συνδεθεί µε το µαντείο της ωµοπλάτης (Ωµοπλατοσκοπία). Η 
Ωµοπλατοσκοπία, η οποία ασκούνταν ανέκαθεν στην Ανατολία µαζί µε την 
Ορνιθοσκοπία, έφτασε στη Θράκη και τη Θεσσαλία µάλλον µε τη µετανάστευση του 
Πέλοπα. Από αυτά ο Tulunay συνάγει ότι ο Πέλοψ και η Νιόβη έζησαν ως ιστορικά 
πρόσωπα σε χρονικό διάστηµα ακριβώς όταν δηµιουργήθηκε η ελληνική µυθολογία. 

                                                 
527 Παυσ., 5, 13, 1: «œsti d� ™ntÕj tÁj ”Altewj kaˆ Pšlopi ¢potetmhmšnon tšmenoj· ¹rèwn d� 
tîn ™n 'Olump…v tosoàton protetimhmšnoj ™stˆn Ð Pšloy ØpÕ 'Hle…wn Óson ZeÝj qeîn tîn 
¥llwn». 
528 Tulunay (1998), 457. 
529 Ό. π., 457. 
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Η ωµοπλάτη του Πέλοπα530 και η «αντίθεη» συµπεριφορά του Τάνταλου και της 
Νιόβης µπορούν να εξηγηθούν λογικά, πιστεύει ο µελετητής. Οι ιστορίες 
µετανάστευσής τους καθρεφτίζονται µάλλον µετά στους µύθους για τους Αργοναύτες 
(Μινύες) και τον Οδυσσέα. Από αυτούς πρώτος ο Πέλοψ στέκει στο µέσο του 
δυτικού αετώµατος στην Ολυµπία. Στο αντεπιχείρηµα που µπορεί να αναφερθεί, ότι 
δηλαδή ο Πέλοψ στο ανατολικό αέτωµα απεικονίστηκε τελείως διαφορετικά και ότι η 
εικονογραφία του δε µπορεί να καθοριστεί, ο Tulunay απαντάει θέτοντας την 
ερώτηση «ποια εικονογραφία διαθέτουµε όµως από τους σηµαντικότερους θεούς;» 
Το αν πράγµατι παραστάθηκε ο Ζευς ή ο Ποσειδών στο χάλκινο άγαλµα από το 
Αρτεµίσιο τίθεται πάντα υπό αµφισβήτηση, πιστεύει. Επιπλέον κρίνει ότι δε 
χρειάζεται να συγκριθούν οι δύο «Πέλοπες», γιατί µπορεί να είχε εικονιστεί στο 
δυτικό αέτωµα ο ανατολικός «πρόγονος» Πέλοψ, στο ανατολικό αντίθετα ο 
«δισέγγονος» Πέλοψ (ίσως ο βιολογικός πατέρας του Ατρέα και του Θυέστη). 
Επιπρόσθετα, παρά τις πρώιµες πηγές, τίθενται ακόµη υπό αµφισβήτηση αναφορές, 
οι οποίες συνδέονται µε την καταγωγή του Πέλοπα από τη Σίπυλο και τη ζωή του˙ 
εποµένως µεταφέρεται σε ελληνικό έδαφος. Εκτός από την αρµατοδροµία µε τον 
Οινόµαο και την ωµοπλάτη όλες οι άλλες αφηγήσεις για αυτόν είναι τόσο ασαφείς, 
ώστε από την αρχαιότητα δε µπορούσε να κατανοηθεί γιατί πήρε το όνοµά της η 
χερσόνησος από αυτόν. Αντίθετα ο Ζευς είναι µία αυστηρά καθορισµένη µυθολογικά 
µορφή. Η πιο προσεκτική παρατήρηση των θεµάτων που κόσµησαν το θρόνο του ∆ία 
στην Ολυµπία οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θεµέλιοι λίθοι του λατρευτικού 
οικοδοµήµατος στην Ολυµπία, (πάνω) στο οποίο τοποθετήθηκε ο Ζευς, τέθηκαν από 
τον Πέλοπα (και από τον Ιδαίο ∆άκτυλο Ηρακλή).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Tulunay υποστηρίζει ότι η µεσαία µορφή 
L του δυτικού αετώµατος του ναού του ∆ία είναι ο ανατολικός ήρωας, ο ΘΕΙΟΣ 
ΑΝΗΡ, ο Πέλοψ531. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
530 Tulunay (1998), 459. 
531 Ό. π., 460. 
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ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - 
Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 

 
 

Με βάση την -πιθανότερη- αποκατάστασή της µε τόξο, ή εναλλακτικά µε 
κλαδί δάφνης, στο αριστερό χέρι532, η κεντρική µορφή L ταυτίζεται µε τον 
Απόλλωνα. Όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο U. Sinn (1994) το κριτήριο της 
κόµµωσης δεν είναι καθοριστικό για την ταύτισή της µε το θεό. Είναι δευτερεύον. 
Όµως η αναγνώρισή της βασίστηκε σε αυτό από την πρώτη κιόλας στιγµή εύρεσης 
των θραυσµάτων της. Τα σχόλια του G. Hirschfeld στο ηµερολόγιο ανασκαφής στις 
5-10 Μάρτη 1877533 µάς µεταφέρουν στον 19ο αιώνα, σε εκείνην την εποχή της 
αρχαιολογικής έρευνας, κατά την οποία, ελλείψει οργανωµένης µεθοδολογίας, 
περισσότερο ο ροµαντισµός επηρέαζε τους όποιους ερευνητές (αρχαιολόγους, 
αρχαιοδίφες, λογίους, κ. ά.) στην ερµηνευτική προσέγγιση των δεδοµένων. Η ταύτιση 
της µορφής µε τον ∆ία από τον Fr. Weege (1935) στηρίζεται σε ενδείξεις πέραν της 
παράστασης του εναετίου (σε παραστάσεις του νεανικού ∆ία σε νοµίσµατα ή 
αγάλµατα εντός και εκτός της Άλτης), αλλά δεν προκύπτει από το στοιχειώδες που 
είναι η αναγνώριση συµβόλου. Τα εικονογραφικά παράλληλα που παρουσιάζει η Χρ. 
Καρδαρά (1978) για την ταύτιση της µορφής είναι γενικά, δηλώνουν την ευρύτητα, 
χρονική και τοπική, της παράστασης του (νεανικού) ∆ία στην τέχνη και για ορισµένα 
από αυτά η πηγή είναι φιλολογική και δε σώζεται ή δεν υπάρχει - λόγω του είδους της 
αναφοράς - σχετική παράσταση.   

Στην εικονογραφία ο Απόλλων κρατάει τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά 
σύµβολά του, π.χ. λύρα, τόξο, βάσει του οποίου και αναγνωρίζεται (βλ. εικ. 238-
241)534. Ωστόσο, εκτός από τη µεταγενέστερη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα στις  

 

                        
                                Εικ. 238                                                            Eικ. 239 
 
Βάσσες της Φιγάλειας, δε δηλώνεται πουθενά, ούτε φιλολογικά535 ούτε αρχαιολογικά 
(σε παραστάσεις) ανάµειξή του στην Κενταυροµαχία, εν προκειµένω στη µάχη 
                                                 
532 Βλ. προηγούµενη ενότητα, «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ii. Παρατηρήσεις -
Συµπέρασµα». 
533 «Τα µεγαλοπρεπή χαρακτηριστικά φαίνεται αναµφίβολα να προδίδουν θεό. Απολλώνια είναι τα 
µαλλιά (δηλαδή οι βόστρυχοι που πέφτουν πάνω στο µέτωπο και τους κροτάφους και τα µαλλιά στον 
αυχένα που χτενίζονται και δένονται στο πίσω µέρος της κεφαλής) όπως και η έκφραση». 
534 Βλ. Κοκκορού-Αλευρά (1984), Λαµπρινουδάκης (1984α), Παλαγγιά (1984α), (1984β) και (1984γ). 
535 Βλ. παραπάνω, «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ii. Μύθοι (µυθολογικά 
σχήµατα) για τα αετώµατα του ναού», σελ. 22, 23. 
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Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο Πειρίθου-∆ηιδάµειας536. Στη Φιγάλεια η παρουσία 
του δικαιολογείται πιθανότατα από το χαρακτήρα του Επικούριου -και ίσως από το 
προηγούµενο της Ολυµπίας. Εποµένως, αν στην εναέτια µορφή της Ολυµπίας 
αναγνωρίζεται πράγµατι ο Απόλλων, πρόκειται για unicum.  

 

                       
                   Εικ. 240                                                             Εικ. 241 

 
Ως προς την εικονογραφία των δύο ηρώων Πειρίθου και Θησέα, ο πρώτος 

αναγνωρίζεται βάσει επιγραφών σε αρκετά αγγεία. Όσον αφορά τις παραστάσεις 
µάχης µε Κενταύρους απεικονίζεται γενειοφόρος και οπλισµένος σε δύο αθηναϊκούς 
ερυθρόµορφους οξυπύθµενους αµφορείς του Ζωγράφου της Κοπεγχάγης (480/470 
π.Χ.): στον ένα µπήγει το σπαθί στην κοιλιά Κενταύρου που του επιτίθεται µε βράχο 
(εικ. 242) και στον άλλο πολεµά µε δόρυ και ασπίδα ενάντια σε Κένταυρο που 
αµύνεται µε κλαδί (εικ. 243). Σε έναν ερυθρόµορφο καλυκωτό κρατήρα του 
Ζωγράφου της Νέκυιας (γύρω στο 450 π.Χ.) παριστάνεται γενειοφόρος, µε ιµάτιο 
στον ώµο, να κρατάει σπαθί και να φτάνει στη µάχη που γίνεται πιο πέρα (εικ. 112),  

 

     
                              Εικ. 242                                                             Εικ. 243 
 
ενώ σε µία αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα (420/410 π.Χ.) αρπάζει µε το αριστερό 
χέρι τον αντίπαλό του Υψίπυλο κραδαίνοντας στο δεξί χέρι δόρυ (εικ. 244). Επίσης 
σε πελίκη του 390 π.Χ. φορά ιµάτιο που πέφτει ως το γόνατο και απειλεί µε το δόρυ 
                                                 
536 Βλ. Παλαγγιά (1984δ), η οποία παρουσιάζει ως εικονογραφικές «αποδείξεις» της παρουσίας του 
Απόλλωνα στην Κενταυροµαχία τη µορφή L του εν λόγω εναετίου και τη µορφή του Απόλλωνα στη 
ζωφόρο του ναού στις Βάσσες της Φιγάλειας.  
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Κένταυρο (εικ. 245). Η παρουσία του θεωρείται πιθανή - δίχως όµως την ύπαρξη 
επιγραφών - στη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας (εικ. 
246), σε µετόπη (την ενδέκατη ή την τριακοστή δεύτερη) της Ν πλευράς του 
Παρθενώνα (εικ. 247), στη ∆ πλευρά της ζωφόρου του Ηφαιστείου (εικ. 248) και στη 
Β πλευρά της ζωφόρου του ηρώου στο Gölbaşi-Trysa (380/370 π.Χ.) (εικ. 249)537.  
 

               
                                    Εικ. 244                                                            Εικ. 245                             
 

 
 Εικ. 246 

 

 
 Εικ. 247 

 

                                                 
537 Βλ. Μανακίδου (1994β), 233-234.  
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              Εικ. 248 

 

 
Εικ. 249 

 
Οι βεβαιωµένες, βάσει επιγραφής, παραστάσεις του Θησέα στην αρχαία τέχνη 

είναι λίγες. Ως προς τις παραστάσεις του µε Κενταύρους, σε κύλικα της Βοστόνης 
(420-410 π.Χ.) αναγνωρίζεται από 
επιγραφή και εικονίζεται γυµνός να 
παλεύει µε Κένταυρο πιάνοντας το 
κεφάλι του (εικ. 244). Υποστηρίζεται 
ότι εικονίζεται σε κιονωτό κρατήρα 
του 470/460 π.Χ. (εικ. 250) γυµνός να 
χτυπά µε την αριστερή γροθιά το 
πρόσωπο του αντίπαλού του 
Κένταυρου538 και στον ελικωτό 
κρατήρα της Νέας Υόρκης (εικ. 251) 
(γύρω στο 450 π.Χ.) να σηκώνει µε τα 
δύο χέρια πέλεκυ για να καταφέρει 
χτύπηµα σε Κένταυρο που προστατεύει                              Εικ. 250 

                                                 
538 Ωστόσο ο Cahen (1937) ταυτίζει την εν λόγω µορφή µε τον Πειρίθου.   
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το κεφάλι του µε µαξιλάρι. Στη ζωφόρο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο (εικ. 
252)539 (430 π.Χ.) η Κενταυροµαχία (στις πλάκες 4, 3, 2) πιθανόν τον περιλαµβάνει,  
                       

 
 Εικ. 251   

 

 
 Εικ. 252 

 
από τη στιγµή που εικονίζονται και οι άθλοι της νεότητάς του. Σύµφωνα µε την C. 
Hofkes-Brukker αναγνωρίζεται στην πλάκα αρ. 524 της ζωφόρου του ναού του 
Απόλλωνα στις Βάσσες ως ο γυµνός νέος που ακινητοποιεί µε κεφαλοκλείδωµα του 
αριστερού αγκώνα του τον Κένταυρο που τρέχει µπροστά του και που κυνηγάει 
γυναίκα, η οποία κρατάει γυναικείο λατρευτικό άγαλµα (εικ. 253). Επίσης θεωρείται 
ότι εικονίζεται στη Ν πλευρά της ζωφόρου του ηρώου στο Gölbaşi-Trysa (380/370 
π.Χ.) (εικ. 249) και στη ζωφόρο του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού (350 π.Χ. 
περίπου). Στη χαµένη τοιχογραφία του Ηφαιστείου, όπως γράφει ο Παυσανίας: 
«QhseÝj m�n oân ¢pektonèj ™stin ½dh Kšntauron, to‹j d� ¥lloij ™x ‡sou 
kaqšsthken œti ¹ m£ch» (Παυσ., Ι, 17,2)540.  

                                                 
539 Βλ. ∆εληβορριάς (1969), 134-135. 
540 Βλ. Neils (1994), “XI. Theseus and the Centaurs”, 943-945. Βλ. και παλιότερα Shefton (1962), 353-
368 (“Part III: The centauromachy at the wedding of Peirithoos: An iconographic study of some 
motives”), ιδίως 365-367 (“Appendix: Centauromachies at the wedding feast”). Κατά τον Ε. Τ. 
Tulunay (1986) η παράσταση του Θησέα στη µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου δε 
συνδέεται µε συγκεκριµένο εικονογραφικό σχήµα˙ ο ήρωας παριστάνεται ως παλαιστής και πυγµάχος, 
αλλά µάχεται και µε πέλεκυ, ρόπαλο, δόρυ ή σπαθί. Τις περισσότερες φορές εικονίζεται γυµνός ή 
ντυµένος µόνο µε ιµάτιο, ενώ µόνο στο αγγείο François παριστάνεται µε πανοπλία και φοράει στεφάνι. 
Η αναγνώρισή του δεν είναι εύκολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε παραστάσεις σε αθηναϊκά αγγεία 
απεικονίζεται ως ο σωτήρας της νύφης, αλλά σε µη αθηναϊκές παραστάσεις τη νύφη σώζει συχνότερα 
ο Πειρίθους, αν και ο Θησεύς έχει σηµαντικό ρόλο στη γενική σύνθεση -στον κατάλογο µνηµείων του 
Tulunay καταγράφεται µόνο τρεις φορές ως συµµετέχων στην Κενταυροµαχία. ∆εν αναγνωρίζεται µε 
σαφήνεια από σύµβολα, δυσκολία που επιτείνεται από τη σπανιότητα επιγραφών µε τα ονόµατα των 
εικονιζόµενων µορφών. Για αυτό η αναγνώρισή του είναι πολύ πιθανή, αλλά δε µπορεί να αποδειχθεί. 
Ως απαραίτητη µορφή στη µάχη Λαπιθών-Κενταύρων µπορεί να κρύβεται στη µία ή στην άλλη µη 
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Ο Καινεύς παριστάνεται να παλεύει µε έναν Κένταυρο σε αθηναϊκά αγγεία 
από το 570/560 π.Χ. ως το 460 π.Χ. (εικ. 254), µε δύο Κενταύρους σε αθηναϊκά 
µελανόµορφα, ερυθρόµορφα και κατωιταλιωτικά αγγεία που χρονολογούνται από την 
αρχή του 6ου αι. π.Χ. ως τον 4ο αι. π.Χ. (εικ. 255) καθώς και σε ανάγλυφα και στην 
µεταλλοτεχνία, µε τρεις Κενταύρους σε αθηναϊκά µελανόµορφα και ερυθρόµορφα 
αγγεία του 6ου-5ου αι. π.Χ ή και περισσότερους Κενταύρους (εικ. 256)541.     

 

 
 Εικ. 253 

                                                                                     

 
Εικ. 254 

 

 
Εικ. 255 

 
Σύµφωνα µε την περιγραφή του Παυσανία και την εικονογραφική παράδοση 

είναι πιθανό οι εναέτιες µορφές Κ και Μ να ταυτίζονται µε τον Πειρίθου και τον 

                                                                                                                                            
ταυτισµένη ακόµη µορφή στις πολυάριθµες παραστάσεις Κενταυροµαχίας. Βλ. Tulunay (1986), 15-47 
(µνηµεία), 48-54 (ιδίως) (σύνοψη).                                        

541 Βλ. Laufer (1990).          
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Θησέα αντίστοιχα542. Ως προς τον τρόπο, µε τον οποίο πολεµούν οι δύο ήρωες στα 
προαναφερθέντα παραδείγµατα, ο Πειρίθους κρατάει όπλα, όπως σπαθί, δόρυ, 
ασπίδα, ενώ ο Θησεύς στο ταυτισµένο παράδειγµα παλεύει µε τα χέρια. 
 

 
 Εικ. 256 

 
Η ∆ηιδάµεια, την οποία ο Παυσανίας βλέπει κατά πάσα πιθανότητα στην 

εναέτια µορφή Η, µπορεί να αναγνωριστεί κατά την 
Ε. Simon (1990) στη γυναικεία µορφή του 
συµπλέγµατος γυναίκας-Κενταύρου της δωδέκατης 
νότιας µετόπης του Παρθενώνα (εικ. 257). H 
µελετήτρια εξάγει το συµπέρασµα ότι οι δύο 
µορφές µπορούν να ταυτιστούν και από πλευρά 
περιεχοµένου µε την Ιπποδάµεια και τον 
Ευρυτίωνα, γιατί ο Λαπίθης στη διπλανή εντέκατη 
µετόπη είναι πιθανότατα ο Πειρίθους. Σύµφωνα µε 
την ίδια η ∆ηιδάµεια παριστάνεται γονατισµένη να 
κρατάει γυναικείο λατρευτικό άγαλµα στην πλάκα 
Η 4-524 της Α πλευράς της ζωφόρου της Φιγάλειας 
(εικ. 253)543.                                                                                                                                     

 
                                                                                                     Εικ. 257 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
542 Ωστόσο µε βάση τις ταυτισµένες παραστάσεις που έχουν συλλεχθεί στο LIMC ο Θησεύς δεν 
αναγνωρίζεται στη µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου ή σε παραστάσεις του ίδιου και 
του Πειρίθου σχετικές µε το γάµο του δεύτερου. Εικονίζονται µαζί σε παραστάσεις της αγγειογραφίας 
µε θέµα την τιµωρία τους ή την παρουσία τους στον Κάτω Κόσµο. Βλ. Neils (1994), 946. 
543 Βλ. Simon (1990).           
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∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ -  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις 
 

 
Πρώτος ο G. Hirschfeld διατυπώνει άποψη για το θέµα του εναετίου. 

Υποστηρίζει ότι εικονίζεται η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του 
Πειρίθου (για αυτό και το κέντρο του αετώµατος γέµιζε µε τραπέζι ή άλλα 
δευτερεύοντα αντικείµενα) και ότι µε σχετικά λίγα στοιχεία αποδίδεται ως σφοδρή 
σύγκρουση ανάµεσα στους Έλληνες και τους βαρβάρους544.  
  

Ο G. Loeschcke αναφερόµενος στην ταύτιση των γυναικείων µορφών Β, U µε 
τις µητέρες των Κενταύρων συσχετίζει την παρουσία τους στην εναέτια σύνθεση µε 
την παράσταση της κεντρικής µορφής L, την οποία ταυτίζει µε τον Απόλλωνα545 και 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι αυτές οι ταυτίσεις κάνουν κατανοητό το νόηµα της 
σύνθεσης: ο Απόλλων, ο ολύµπιος πρόγονος των Λαπιθών, στέκει στο κέντρο, 
ελέγχει το πεδίο της µάχης και προστατεύει τους απόγονούς του απλώνοντας το χέρι, 
ενώ οι µητέρες των Κενταύρων, που έχουν ξαπλώσει παράµερα, γριές και αδύναµες, 
βλέπουν θλιµµένες την κατάρρευση των γιων τους546.  
 

Ο Η. Brunn αναζητά σχέση του Απόλλωνα µε την Κενταυροµαχία και τις 
παραστάσεις της στην Ολυµπία547.   
 

Σύµφωνα µε τους V. Laloux, Ρ. Monceaux εικονίζεται η µάχη Κενταύρων-
Λαπιθών στο γάµο του Πειρίθου. Ο Παυσανίας αναγνώρισε την ανάµνηση µίας 
αττικής παράδοσης, της φιλίας Θησέα-Πειρίθου και µάχη Κενταύρων-Λαπιθών µένει 
απλά ένας θεσσαλικός µύθος, ο οποίος εντοπίζεται στην Ήλιδα548. Στο κέντρο 
ανάµεσα στα συµπλέγµατα, απαθής µπροστά στις σκηνές βίας, στέκει ο Απόλλων 
(µορφή L), φύλακας της Ολυµπίας, πατέρας του Κένταυρου και του Λαπίθη, των 
γεναρχών των δύο αντίπαλων φυλών (sic)549.  
 

Ο Br. Sauer σηµειώνει ότι, εάν ληφθούν υπόψη τα κοινά στοιχεία ανάµεσα 
στην εναέτια σύνθεση και στις παραστάσεις της αγγειογραφίας (δηλαδή η έλλειψη 
κανονικών όπλων, ο πέλεκυς, το µαχαίρι, ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι γυναίκες), 
διαπιστώνεται συµφωνία µεταξύ τους όχι µόνο σε λεπτοµέρειες, αλλά ακολουθούνται 
οι εκδοχές του µύθου που προτιµούσε η τέχνη του πρώτου µισού του 5ου αιώνα π.Χ. 
Σε όλες τις παραστάσεις που αναφέρει ο µελετητής550, δηλαδή στα αγγεία της 
Βιέννης (βλ. εικ. 112), του Βερολίνου (ΑΖ 1883, πίν. 17), της Φλωρεντίας και στις 
µετόπες του Παρθενώνα, η µάχη ξεσπάει, όπως στο θεσσαλικό µύθο, στο γεύµα του 
γάµου. Ο ίδιος διαφωνεί µε την άποψη του U. v. Wilamowitz-Moellendorff ότι «είναι 
αδύνατο να απεικονίζεται στο ναό του ∆ία αυτό το θέµα», γιατί θεωρεί ότι έτσι 
υποτιµάται η ικανότητα ενός έθνους για δηµιουργία και τονίζεται υπέρµετρα η πίεση 

                                                 
544 Hirschfeld (1877), 312-313. 
545 Βλ. αναλυτικότερα την άποψή του στην ενότητα «Προτάσεις για την ταύτιση των µορφών».  
546 Loeschcke (1887), 1-4. 
547 Brunn (1888), 191.  
548 Laloux, Monceaux (1889) 1, 58 και (1889) 2, 80-82.   
549 Ό. π. 58 και 82 αντίστιχα: «Au milieu du fronton se tient Apollon, dieu de Delphes et protecteur d’ 
Olympie, père de Kentauros et de Lapithès, les ancêtres des deux races ennemies». 
550 Βλ. τις προηγούµενες ενότητες «Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές 
προτάσεις» και «Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις». 
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του πολιτικού και θρησκευτικού δόγµατος. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ως αρχαιολόγος 
που δε γνωρίζει ιστορία πρέπει προσωρινά - όχι λόγω της γραπτής παράδοσης, αλλά 
βάσει των µνηµείων - να οµολογήσω ότι είµαι συνένοχος στην «τρέλα» και βλέπω να 
εικονίζεται στην Ολυµπία η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου551».                                   
 

Στη δράση που παριστάνεται στο εναέτιο και στα κύρια πρόσωπα αναφέρεται 
ο U. v. Wilamowitz-Moellendorf λίγα χρόνια αργότερα. Θεωρεί τρελή την άποψη ότι 
εικονίζεται η θεσσαλική Κενταυροµαχία. Όπως γράφει «απεικονίστηκε η ηλειακή 
Κενταυροµαχία στη µορφή που είχε πρωταγωνιστή ήρωα τον Ηρακλή. ∆εν 
παραδίδεται άµεσα, αλλά ίσως µπορούµε να τη βρούµε. Οι Φιγαλείς καταλάβαιναν 
αυτήν την Κενταυροµαχία, όταν έβλεπαν τη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα, ενώ οι 
Αθηναίοι καλλιτέχνες ίσως είχαν κατά νου κάποια άλλη552». 
 

Ο G. Treu κάνει την παρατήρηση ότι, σε κάθε περίπτωση τα στρώµατα, πάνω 
στα οποία είναι ξαπλωµένες οι γυναικείες µορφές Β, U, πρέπει να υποδηλώνουν τα 
στρώµατα για το γλέντι του γάµου µε τον ίδιο σύντοµο τρόπο όπως το µαξιλάρι στον 
κρατήρα των Κενταύρων της Βιέννης (εικ. 112). Βλέπει να εικονίζεται στο εναέτιο η 
Κενταυροµαχία στο γάµο του Πειρίθου. Σηµειώνει ότι οι ντόπιοι µύθοι εκτοπίστηκαν 
από το θεσσαλικό µύθο της Κενταυροµαχίας, µε τον Θησέα να διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στη µάχη στο γάµο του Πειρίθου. Υπογραµµίζει ότι η πιθανότητα να 
απεικονίστηκε στην Ολυµπία ό,τι απεικονίστηκε στη ζωφόρο της Φιγάλειας µπορεί 
να ισχύσει µόνο αν βρεθεί κάποια ένδειξη που να δηλώνει ότι τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά του θεσσαλικού µύθου έφτασαν στην Ηλεία και αν µάθουµε τον 
τόπο καταγωγής των καλλιτεχνών που φιλοτέχνησαν τα εναέτια της Ολυµπίας. 
Γράφει ακόµη ότι στη Φιγάλεια απεικονίστηκε ο ίδιος θεσσαλικός µύθος, τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του οποίου (η επίθεση των Κενταύρων κατά τη διάρκεια του 
γεύµατος του γάµου και η αντίσταση µε την καθοδήγηση ενός ζευγαριού ηρώων) 
επαναλαµβάνονται και τονίζονται περισσότερο στο εναέτιο της Ολυµπίας553. 
 

Για τον Ε. Curtius το θέµα της παράστασης δεν είναι η πτώση των 
Κενταύρων, αλλά η ύβρις τους554. 
 

Ο Ρ. Wolters συµφωνεί µε τον G. Treu (1897), ο οποίος εµµένει στο ότι 
πρόκειται για τη µάχη που ξέσπασε στο γεύµα του γάµου, άρα το θεσσαλικό µύθο, 
γιατί δεν εικονίζεται µάχη, οι Λαπίθες δε φοράνε πολεµικό εξοπλισµό και τα 
αντικείµενα που χρησιµοποιήθηκαν στη θυσία είναι τα όπλα τους στη µάχη ενάντια 
στους Κενταύρους. Η θυσία δηλώνεται από τον πέλεκυ, το µαχαίρι που µπήγει στο 
στήθος του Κενταύρου S o Λαπίθης T και την παρουσία του αγοριού-οινοχόου. Ο 
Wolters θεωρεί σκόπιµο το ότι στο αγγείο της Βιέννης (εικ. 112) εικονίζονται οβελοί, 
µαχαίρια θυσίας, δαυλοί και µόνο ο Πειρίθους, ο οποίος και κατονοµάζεται, έχει 
σπαθί. Η συµφωνία του αγγείου µε το εναέτιου δεν είναι καθόλου τυχαία. Με αυτόν 
τον τρόπο επιστρέφουµε στην κατονοµασία της µεσαίας µορφής L, του Πειρίθου για 
τον Παυσανία555.  

 
Ο Ε. Buschor θεωρεί ότι υπάρχει άρρηκτη θεµατική σύνδεση ανάµεσα στις 

µετόπες, το ανατολικό και το δυτικό εναέτιο του ναού. Για αυτό το λόγο πιστεύει ότι 
η ερµηνεία που προτείνει για την παράσταση του ανατολικού εναετίου θα 
                                                 
551 Sauer (1891b), 91.  
552 Wilamowitz-Moellendorff (19593), 305, σηµ. 74. 
553 Treu (1897), 133.  
554 Curtius (1897), 284.  
555 Wolters (1908), 18. 
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καταρριπτόταν, εάν στο δυτικό εναέτιο απεικονιζόταν η αττική-θεσσαλική 
Κενταυροµαχία. Αναρωτιέται τι σχέση µπορεί να έχει ο γάµος του Πειρίθου µε την 
αρµατοδροµία του Πέλοπα ως αντίστοιχο ή αντίστροφα η αρµατοδροµία του Πέλοπα 
ως πάρισο του γάµου του Πειρίθου. Ισχυρίζεται ότι, όταν ο καλλιτέχνης της 
Ολυµπίας από τους τοπικούς µύθους του Αυγεία, του Πέλοπα και των Κενταύρων 
απαθανατίζει στις τρεις µεγάλες δηµιουργίες του τις δύο πρώτες και στην τρίτη 
µεταφέρει το µύθο της Κενταυροµαχίας, τότε αυτός ο µύθος πρέπει να είναι τοπικός. 
Πιστεύει ότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος παρουσίασε ως αποκορύφωµα του δωδέκαθλου 
του Ηρακλή την περιπέτεια του Αυγεία και στο εναέτιο της πρόσοψης άλλαξε το 
µύθο της αρµατοδροµίας µε βάση το πνεύµα της τραγωδίας, πρέπει να ταύτισε στο 
δυτικό εναέτιο τον παλιό ηλειακό µύθο των Κενταύρων µε το γάµο του Πειρίθου και 
βρίσκει πιθανό να επηρεάστηκε από τον πίνακα του Ηφαιστείου και να 
µετασχηµάτισε τον αρχαϊκό µύθο της Φολόης. Έτσι επέλεξε σκοπίµως να παραστήσει 
στο δυτικό εναέτιο την Κενταυροµαχία του ηλειακού µύθου µε κεντρικό πρόσωπο 
τον Απόλλωνα (µορφή L)556. Όπως και στο ανατολικό εναέτιο, έτσι και εδώ ο θεός 
φέρει το όπλο του φόνου στο αριστερό χέρι. Πολεµά µε τα όπλα του πνεύµατος, µε τη 
στροφή του κεφαλιού, µε το επιτακτικά απλωµένο (δεξί) χέρι557.  
 

Ο U. v. Wilamowitz-Moellendorff (1925) υποστηρίζει ότι παριστάνεται η 
ηλειακή Κενταυροµαχία µε τις δύο νεανικές ανδρικές µορφές (Κ, Μ) εκατέρωθεν του 
Απόλλωνα (µορφή L) να ταυτίζονται µε τους δίδυµους γιους του Άκτορα Εύρυτο και 
Κτέατο, οι οποίοι σώζουν τις γυναίκες τους (µορφές Η, Ο), δηλαδή τις δίδυµες 
αδερφές Θηρονίκη και Θηραιφόνη, κόρες του ∆εξαµενού, βασιλιά στην Ώλενο της 
Ηλείας. Ο Ηρακλής δεν παριστάνεται. Ο θεσσαλικός µύθος δεν εικονίζεται, γιατί δεν 
ταιριάζει στην Ολυµπία και γιατί δεν υπάρχει ένδειξη ότι η µία από τις δύο γυναίκες 
Η, Ο είναι η νύφη του Πειρίθου558.   
 

Ο Ε. Buschor (1926) εµµένει στη σχέση της εναέτιας σύνθεσης µε την 
Κενταυροµαχία του Ηρακλή. Γράφει χαρακτηριστικά: «το θέµα ήταν καθορισµένο 
από τη στιγµή που λείπει από τον κύκλο των µετοπών ο άθλος στη Φολόη559». 
 

Ο Fr. Weege βλέπει να εικονίζεται στο εναέτιο η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων 
στο γάµο του Πειρίθου. ∆ικαιολογεί την παράσταση του ∆ία, τον οποίο αναγνωρίζει 
στη µορφή L, επειδή η σκηνή διαδραµατίζεται σύµφωνα και µε την αγγειογραφία 
στην αυλή ή στο εσωτερικό του παλατιού. Στις παραστάσεις των αγγείων ο βωµός 
της οικίας είναι στο σηµείο, όπου δεχόταν θυσία ο Εφέστιος Ζευς. Στον Ηρόδοτο (Ι, 
44) ο Εφέστιος Ζευς τιµωρεί την αµαρτία που έγινε σε βάρος της οικογενειακής 
εστίας. Ο Weege τονίζει ότι διαβάζουµε για το βωµό της οικίας και το σηµαντικό 
ρόλο του Καινέα, ο οποίος εικονίζεται στις µετόπες του Ηφαιστείου και στη ζωφόρο 
της Φιγάλειας, σε απόσπασµα από έργο του Πίνδαρου, στην τραγωδία 'Ix…wn του 
Αισχύλου και στον Οβίδιο. Ως τρίτο επιχείρηµα για την παράσταση του εναετίου 
αναφέρει το ότι η δυτική πλευρά είναι η πλευρά του καιρού και οι Κένταυροι ήταν, 
όπως γενικά πιστεύεται, εγγονοί της Νεφέλης. Έτσι εξηγεί την παράσταση ως πίνακα 
της φύσης µε καταιγίδες, θύελλες και σύννεφα, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει ο 
νεανικός Ζευς ως θεός του κεραυνού, όπως τιµούνταν στην περιοχή της Ολυµπίας, 
όπου είναι συχνές οι καταιγίδες. Υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης χρησιµοποίησε, κατά 
                                                 
556 Buschor (1924), 25.  
557 Ό. π., 26.  
558 Βλ. επίσης Wilamowitz-Moellendorff (1925b), 237, σηµ. 2 και Wilamowitz-Moellendorff (19593), 
60, σηµ. 110. 
559 Buschor (1926), 166.  
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κάποιον τρόπο για να υποδηλώσει το πώς ο θεός σπρώχνει το θόλο (του ουρανού), 
τον παλιό τύπο απεικόνισης του ∆ία που ρίχνει τον κεραυνό µε προτεταµένο χέρι, 
δηλαδή µε επιτακτική, προστακτική χειρονοµία, όταν ο βραχίονας φαίνεται να 
τεντώνει ελεύθερα και όχι όταν τέµνεται από το κεφάλι του Θησέα που κρατάει τον 
πέλεκυ560.    
 

Ο Η. Bulle απορρίπτει την ανάρµοστη συµπεριφορά των φιλοξενούµενων 
Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου ως ιδιαίτερη αφορµή για την Κενταυροµαχία του 
δυτικού εναετίου υποστηρίζοντας ότι µία παράσταση κατά κάποιον τρόπο 
αφηρηµένης Κενταυροµαχίας θα ήταν πιο θρησκευτική από ένα «µυθικό-ιστορικό 
κόσµηµα». Για αυτό απορρίπτει οποιαδήποτε σχέση του εναετίου µε τις αττικές 
παραστάσεις του γάµου του Πειρίθου και παρουσιάζει ως απόδειξη το ότι η ζωφόρος 
του ναού του Απόλλωνα στη Φιγάλεια δεν εικονίζει σκηνή γάµου, αλλά επίθεση κατά 
τη διάρκεια γιορτής θεών, όπου ο Απόλλων Επικούριος, ο κύριος του ναού, 
καταφθάνει βιαστικά µε την αδερφή του πάνω σε άρµα που σύρουν ελάφια, µε τα 
χέρια του τεντωµένα «σε προστατευτήρια χειρονοµία»561.  
 

Ο L. Laurenzi γράφει συγκρίνοντας τις κεντρικές µορφές των δύο εναετίων 
του ναού ότι ο Ζευς (µορφή Η) του ανατολικού εναετίου αποκαλύπτει µε τη στάση 
και τη χειρονοµία του την καταδίκη ενός ήρωα, ενώ ο Απόλλων (µορφή L) του 
δυτικού εναετίου δεν επιβάλλει καταδίκη που θα ήταν ανώφελη λόγω της µέθης των 
εξαγριωµένων Κενταύρων, αλλά τους απωθεί µε άµεση και πιο εύγλωττη 
χειρονοµία. Ο ερευνητής  θεωρεί ότι ο Απόλλων είναι το πάρισο του ∆ία, επειδή, 
όπως ο Ζευς συµβολίζει την τάξη, δηλαδή τη θέληση που διευθύνει τον κόσµο, ο 
Απόλλων συµβολίζει τον πολιτισµό που υπερισχύει της βαρβαρότητας, τον ηθικό 
νόµο που συγκροτεί το δίκαιο και όπως ο Ζευς συµβολίζει την Ολυµπία, το 
µεγαλύτερο ιερό, έτσι και ο Απόλλων συµβολίζει τους ∆ελφούς, το ιερό µε το 
µαντείο που εγγυάται την ιερή ανακωχή των αγώνων562. Επίσης υποστηρίζει ότι τα 
ιµάτια που τυλίγονται στα πόδια των Λαπιθών έχουν δηλωτική σηµασία. ∆ηλώνουν 
ότι ήταν ηµέρα γλεντιού, κατά την οποία όλοι φορούσαν ιµάτια και ότι η µανία των 
Κενταύρων χάλασε τη χαρά του συµποσίου. Τέλος σηµειώνει ότι το προσκεφάλι, 
πάνω στο οποίο αναπαύεται η γηραιά γυναίκα U στη δεξιά γωνία δηλώνει ότι 
πρόκειται για συµπόσιο563.        
 

Ο G. Beckel αναγνωρίζει στο εναέτιο την τελευταία µεγάλη παράσταση 
συµπαράστασης θεού στην κλασική γλυπτική και παραπέµπει στην Οδύσσεια και 
στις οµοιότητες του φόνου των µνηστήρων µε το φόνο των Λαπιθών εδώ: ο 
Οδυσσεύς παρουσιάζεται ως εκδικητής τοξότης την ηµέρα του τοξότη θεού 
Απόλλωνα και µετά το φόνο των µνηστήρων βάζει τους υπηρέτες του να καθαρίσουν 
το σπίτι και να το απολυµάνουν564.  
 

Ο G. Neumann θεωρεί τη χειρονοµία του Απόλλωνα (µορφή L) συµβολική 
διαταγής. Πιστεύει ότι ο θεός συνδέεται ενεργά µε το γεγονός µέσω του τεντωµένου 
δεξιού χεριού και του βλέµµατος προς τα δεξιά. Είναι αυτός που επιβάλλει την 
πνευµατική-ηθική τάξη, που ζητάει επιτακτικά από τους προµάχους των Λαπιθών την 
εξιλέωση της ύβρεως των Κενταύρων και τη δηµιουργία ενός νέου κόσµου. Με το να 

                                                 
560 Weege (1935b), 473-476.  
561 Bulle (1939), 216.  
562 Laurenzi (1950), 20.  
563 Ό. π., 21.   
564 Βλ. πιο συγκεκριµένα Beckel (1961), 82-84.  
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αποδίδεται τεντωµένο το δεξί χέρι και να προβάλλει πίσω από το κεφάλι του ήρωα Κ, 
η χειρονοµία αποκτά παραστατικότητα και πειστικότητα, µεταφέρεται µέσω της 
πλαστικής µορφής σε άλλο µέσο και αποκτά άλλη γλώσσα έκφρασης565. Ο Neumann 
διατείνεται ότι είναι χαρακτηριστική για τον 5ο αιώνα π.Χ. στα δύο εναέτια της 
Ολυµπίας η σύνδεση της θεϊκής και της γήινης σφαίρας, που η µία έχει χωριστεί από 
την άλλη. Στο εν λόγω εναέτιο ο Απόλλων είναι ο θεός, ο οποίος καθορίζει την τάξη 
και κατευθύνει το ανθρώπινο γεγονός όπως στην τραγωδία566.  
 

Κατά τον Β. Ashmole το θέµα του εναετίου, που είναι η µάχη Λαπιθών-
Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου, είναι κατάλληλο για το ναό του ∆ία, αφού ο 
Πειρίθους ήταν εγγονός του ∆ία (sic)567. Βρίσκει ότι το βαθύτερο νόηµα έγκειται 
στην παρουσία του προστάτη των τεχνών, γιου του ∆ία, Απόλλωνα (µορφή L), που 
εγγυάται ότι θα υπερισχύσει ο πολιτισµένος άνθρωπος. Πιστεύει ότι όπως ο Ζευς 
(µορφή Η) του ανατολικού εναετίου, ο Απόλλων του δυτικού πρέπει να θεωρηθεί 
πνευµατική παρουσία αόρατη στους πολεµούντες: δε συµµετέχει στη σύγκρουση, 
αλλά την επηρεάζει αποφασιστικά µε την επιτακτική χειρονοµία, τη γαλήνια 
έκφραση και την ελαφρά κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω που τονίζει την 
κατεύθυνση των µατιών568.  
 

Ο Ν. Γιαλούρης γράφει ότι δεν υπάρχει τίποτα από την τραγική ακινησία των 
ηρώων, οι οποίοι προβλέπουν το κακό ή διαισθάνονται ότι πλησιάζει, αλλά το 
αποκορύφωµα µιας δραµατικής σύγκρουσης. Πιστεύει ότι είναι η πρώτη φορά που 
εικονίζεται Κενταυροµαχία σε εναέτια σύνθεση και που αυτή η εκδοχή της, όπου η 
µάχη ξεσπά στο σπίτι του Πειρίθου στο γλέντι του γάµου του µε τη ∆ηιδάµεια, 
αρχίζει να εµφανίζεται στην τέχνη. Θεωρεί ότι αυτός ο µύθος, ο οποίος συµβολίζει 
την πάλη του ανθρώπου ενάντια στη δύναµη της ανήµερης φύσης, εκφράζει 
θαυµάσια το σκοπό των αγώνων που γίνονταν στο ιερό της Ολυµπίας. Η παράστασή 
του σε µία κυρίαρχη θέση πάνω στο ναό ήταν υπό κάποια έννοια διακήρυξη των 
ιδανικών των ολυµπιακών αγώνων569.     
 

Η Ε. Simon βλέπει να εικονίζεται στο εναέτιο η θεσσαλική Κενταυροµαχία. 
Θεωρεί ότι τα στρώµατα υποδεικνύουν ότι οι γυναικείες µορφές B, U βρίσκονται στο 
εσωτερικό σπιτιού. Υποστηρίζει ότι το θέµα του εναετίου είναι η «εκδίκηση της 
ύβρεως» και ότι ως εκδικητής της ύβρεως µπορεί να εµφανίζεται ο Απόλλων, αν και 
ο Παυσανίας δεν τον βλέπει. Η ύβρις εδώ στρέφεται ενάντια στο δίκαιο της 
φιλοξενίας. Οι προσκεκληµένοι στο γάµο Κένταυροι επιτίθενται στις Λαπιθίδες και 
στα αγόρια προσβάλλοντας έτσι τους νόµους του Ξένιου ∆ία, ο οποίος προστατεύει 
τόσο τον οικοδεσπότη όσο και το φιλοξενούµενο. Η µελετήτρια τονίζει ότι οι αρχαίοι 
έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στην τήρηση των νόµων του θεού, ότι ο Πίνδαρος εξυµνεί 
στους επινίκιους ύµνους του την Αίγινα για τη φιλοξενία της (όγδοος ολυµπιόνικος, 
20-22), όπως και τη Θεσσαλία (δέκατος πυθιόνικος, 64). Στο εναέτιο η ύβρις των 
Κενταύρων γίνεται µεγαλύτερη λόγω της γενναιόδωρης φιλοξενίας των Λαπιθών και 
ο Ζευς αφήνει το γιο του Απόλλωνα (µορφή L) να δράσει αµείλικτα εναντίον τους. Η 
Simon παραθέτει έναν locus classicus από την Ιλιάδα: στη µάχη στα πλοία ο 

                                                 
565 Βλ. Neumann (1965), εικ. 14.  
566 Ό. π., 32-33. 
567 Βλ. παραπάνω, 180, σηµ. 511.     
568 Αshmole, Yalouris (1967), 17.  
569 Ό. π., 180-181.  
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Μενέλαος σκοτώνει τον Τρώα Πείσανδρο και τα λόγια του δηλώνουν το µίσος του 
για την Τροία και ταυτόχρονα τις αιτίες για αυτό (Ν, 622 - 627)570:  

«¥llhj m�n lèbhj te kaˆ a‡sceoj oÙk ™pideue‹j 
¿n ™m� lwb»sasqe kakaˆ kÚnej, oÙdš ti qumù 

                ZhnÕj ™ribremštew calep¾n ™de…sate mÁnin 
xein…ou, Ój tš pot' Ümmi diafqšrsei pÒlin a„p»n· 

               o† meu kourid…hn ¥locon kaˆ kt»mata poll¦ 
m¦y o‡cesq' ¢n£gontej, ™peˆ filšesqe par' aÙtÍ» 

 
Ο W. Fuchs σηµειώνει ότι, σε αντίθεση µε τη φορτωµένη από την απόφαση 

του ∆ία ηρεµία του ανατολικού εναετίου, στην παράσταση του δυτικού εικονίζεται το 
ξέσπασµα συσσωρευµένης δύναµης. Όλα συγκεντρώνονται στη ροή της κίνησης. Το 
παλαιότερο θέµα, η απαγωγή των Λαπιθίδων από τους Κενταύρους, έχει αποδοθεί µε 
ιδιαίτερο τρόπο. Αν και η µάχη είναι άγρια, ο Θησεύς και ο Πειρίθους571 νικούν˙ ο 
Απόλλων στο µέσο, αόρατος για τους συµµετέχοντες στη µάχη, βοηθάει˙ η νικηφόρα 
χειρονοµία του δεξιού χεριού του επιβάλλει γαλήνη και σιωπή572.      
 

Ο G. Becatti πιστεύει ότι η επιλογή της Κενταυροµαχίας πρέπει να 
κατανοηθεί σε σχέση µε το γενικό διακοσµητικό ρυθµό του ναού. Στην ανατολική 
εναέτια σύνθεση ο τοπικός µύθος είναι σύµβολο του ολυµπιακού αγώνα, στον οποίο 
ο Ζευς, ο θεός του ναού, είναι ο ανώτερος δικαστής. Η Κενταυροµαχία της δυτικής 
εναέτιας σύνθεσης συµβολίζει τη θεϊκή δικαιοσύνη που αναφέρεται στον Απόλλωνα, 
ο οποίος επεµβαίνει για να τιµωρήσει την ύβρι που πρέπει να απουσιάζει από τους 
πανελλήνιους αγώνες. Οι µετόπες µε τους άθλους του Ηρακλή πάνε πιο πέρα από τα 
βάσανα του ανθρώπου στον αγώνα της ζωής, του οποίου η προσπάθεια, αν είναι 
αγνή, χωρίς δόλο και ύβρι, θα ανταµειφθεί573.  

 
Ο Ρ. Grunauer σηµειώνει ότι είναι σε εξέλιξη το γλέντι του γάµου και ότι ο 

Απόλλων θα πρέπει να στρέφει στη νύφη και σε εκείνον που την προστατεύει574.  
 
Η Χρ. Καρδαρά υποστηρίζει ότι το κύριο θέµα της εναέτιας σύνθεσης 

εξυπηρετεί θρησκευτικο-πολιτικούς σκοπούς. Θεωρεί ότι η απεικόνιση της επίθεσης 
των Κενταύρων εναντίον των Λαπιθών και η προβαλλόµενη από αυτήν την 
απεικόνιση θεοδικία ή τιµωρία των Κενταύρων χρησιµοποιείται για τους Μηδικούς 
πολέµους, κατά τους οποίους οι Πέρσες επιτέθηκαν απρόσκλητα στους Έλληνες 
χρησιµοποιώντας ωµή βία, αλλά οι τελευταίοι, όπως οι Λαπίθες, υπερίσχυσαν 
έχοντας και τη βοήθεια του ∆ία. Στο εναέτιο αποδιδόταν η ύβρη που διέπραξαν οι 
επιτιθέµενοι εισβολείς απέναντι στο θείο και η παρέµβαση του θεού υπέρ των 
αµυνόµενων. Η σύνθεση θύµιζε τον αγώνα Ελλήνων-Περσών, στον οποίο οι Έλληνες 
υπερίσχυσαν. Στους πρώτους επισκέπτες της Άλτης θύµιζε πιθανότατα τη µάχη των 
Πλαταιών για τους ακόλουθους λόγους: 1) Οι Κένταυροι αποτελούσαν αρχέτυπη 
εικόνα ιππέων και σε εκείνη τη µάχη αποδεκατίστηκε το υπό την ηγεσία του 
Μακίστιου περσικό ιππικό που θεωρούνταν αήττητο. 2) Απεικονίζονταν να 
συµµετέχουν στην Κενταυροµαχία και νεαροί γόνοι Λαπιθών, µέσω των οποίων και 
της προβολής βίας εναντίον τους από τους Κενταύρους στόχος ήταν η περαιτέρω 
έξαρση του αγώνα των Ελλήνων από τους Σπαρτιάτες στις Πλαταιές. 3) Η µακριά 

                                                 
570 Simon (1968), 165-166. 
571 Fuchs (1969), 391.   
572 Ό. π., 392.   
573 Becatti (1971), 81.  
574 Grunauer (1974), 45.   
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κόµη και το γένι των Περσών που µοιάζει µε το γένι και την κόµµωση των 
Κενταύρων. 4) Άλλη συνήθεια των Κενταύρων αντίστοιχη µε εκείνη των Περσών 
είναι ότι οι πρώτοι επιχείρησαν την απαγωγή των Λαπιθίδων, ενώ οι δεύτεροι, αφού 
απαίτησαν την παρουσίαση των συζύγων των Μακεδόνων ευγενών µπροστά τους 
στην αυλή του βασιλιά των Μακεδόνων Αµύντα επί ∆αρείου, όταν εκείνες 
εµφανίστηκαν mastîn te ¤ptonto oŒa pleÒnwj o„nwmšnoi ka… koÚ tij kaˆ 
filšein ™peir©to, όπως γράφει ο Ηρόδοτος (`Istor…a, 5,18,23-19,1). Η παράσταση 
της Λαπιθίδας, της οποίας το µαστό πιάνει ο Κένταυρος, είναι συµβολική για τη 
συµπεριφορά των Περσών κατά τα Μηδικά, συµπεριφορά που ήταν γνωστή στην 
Ολυµπία, καθώς ο Αλέξανδρος Α΄, γιος του Αµύντα, επισκέφτηκε την Άλτη και 
έλαβε µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες (Ηρόδ.,`Istor…a; 5,22). Έτσι η πεποίθηση 
ότι οι Κένταυροι (FÁrej) αποτελούσαν την ενσάρκωση κατώτερων όντων 
µεταφερόταν νοερά και στους Πέρσες.      

Κατά την Καρδαρά η επιλογή του θέµατος της µάχης Λαπιθών-Κενταύρων 
είχε και άλλο στόχο. Κοιτίδα των πρώτων θεωρούνταν η περιοχή της Θεσσαλίας που 
κατείχαν οι Αλευάδες. Με την προβολή αυτού του επεισοδίου προβαλλόταν η 
φιλοπατρία και η γενναιότητα των µυθικών Λαπιθών και αντιπαραβαλόταν νοερά 
προς τη δουλικότητα και τη δειλία που επέδειξαν οι Θεσσαλοί που µήδισαν, παλιοί 
εχθροί της Σπάρτης. Η Σπάρτη και η Ήλιδα ήταν οι κατεξοχήν ελληνικές πόλεις που 
είχαν τιµήσει τον Αχιλλέα, επειδή διέσωζαν ευρύ αιολικό, προ-θεσσαλικό, 
υπόστρωµα και γιατί οι τιµές προς αυτόν έρχονταν σε συµφωνία µε τη σχετική µε την 
αγωγή των νέων αριστοκρατική παράδοση που είχε ως κύριο πρότυπό της τον 
Αχιλλέα, αλλά και επειδή εξυπηρετούσαν ταυτόχρονα µε τον καλύτερο τρόπο την 
επίσηµη πολιτική της Πελοποννησιακής Συµµαχίας και το πρόγραµµα των 
Ολυµπιακών Αγώνων. Άρα η απεικόνιση ενός προθεσσαλικού µύθου στο ναό του ∆ία 
στην Ολυµπία σχετιζόταν πιθανότατα και µε την αποτυχία της Σπάρτης το 478 π.Χ. 
να τιµωρήσει τους Αλευάδες της Λάρισας που µήδισαν και άλλους Θεσσαλούς. Ο 
µύθος επιλέχθηκε µετά από κοινή απόφαση των Σπαρτιατών και των Ηλείων, για να 
εξυπηρετηθεί η επίσηµη πολιτική της Πελοποννησιακής Συµµαχίας575.  

Η Καρδαρά υποστηρίζει ότι η σύνθεση του εναετίου επιδίωκε επιπλέον την 
προβολή των δύο ηγετίδων δυνάµεων των Περσικών πολέµων, της Σπάρτης και της 
Αθήνας. Η απόφαση για την ίδρυση ναού του ∆ία στην Άλτη, η οποία ελήφθη µετά 
την καταστολή της επανάστασης των Τριφυλίων και των Πισατών, συµπίπτει χρονικά 
µε την επικράτηση στην Αθήνα της συντηρητικής µερίδας, η πολιτική της οποίας 
συνίστατο στην ειρηνική σύµπραξη Σπάρτης και Αθήνας και µέσω αυτής στην 
ευόδωση του προγράµµατος του αντι-περσικού συνασπισµού. Την αθηναϊκή πολιτική 
εξέφραζε ο Αριστείδης ο γιος του Λυσιµάχου που ηγήθηκε των Αθηναίων στις 
Πλαταιές και την εφάρµοσε έπειτα ο γιος του νικητή της µάχης του Μαραθώνα, ο 
Φιλαΐδης Κίµων. Άρα η επιλογή των δύο εναέτιων µορφών Κ (Πειρίθους) και Μ 
(Θησεύς) δεν είναι τυχαία, αλλά αποφασίστηκε για να υποδηλώσει τον αγώνα των 
δύο ηγετίδων ελληνικών δυνάµεων Σπάρτης και Αθήνας για την από κοινού 
απόκρουση των Περσών σε ξηρά και θάλασσα. Η Σπάρτη (και η σύµµαχός της 
Ήλιδα) προβαλλόταν ως κληρονόµος της αιολικής (προ-θεσσαλικής) παράδοσης, 
αφού υπήρχε ακµαία προ-θεσσαλική αιολική παράδοση στη Σπάρτη και την Ηλεία 
για τους Κενταύρους και τους Λαπίθες. Η Αθήνα προβαλλόταν ως κληρονόµος του 
αντίστοιχου παρελθόντος της Αττικής, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η 
παλιά θαλασσοκρατία της πόλης, εκφραστής της οποίας ο ήρωας Θησεύς. Η Αττική 
διέθετε µικρή προ-θεσσαλική, σχετική µε τους Λαπίθες παράδοση, π.χ. ο πολιτικός 

                                                 
575 Καρδαρά (1978), 69-83.  
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του δήµου των Φιλαϊδών της Αιγηίδας φυλής καταγόταν εν µέρει από τον Λαπίθη 
Κόρωνο και εξ αγχιστείας από τον Θησέα. ∆ηλαδή οι δύο ήρωες εικόνιζαν τον κοινό 
αγώνα του Πειρίθου και του Θησέα, αλλά συµβόλιζαν και τον κοινό αγώνα των δύο 
ηγετίδων ελληνικών δυνάµεων κατά τα Μηδικά, ιδίως κατά τη µάχη των Πλαταιών, 
κατά την οποία των Πελοποννησίων ηγούνταν ο Αγιάδης (αντι-) βασιλιάς Παυσανίας 
και των Αθηναίων ο Αριστείδης ο γιος του Λυσίµαχου, αρχηγός της αθηναϊκής 
συντηρητικής µερίδας, τον οποίο διαδέχθηκε στη συνέχεια και κατά την εποχή 
ίδρυσης του ναού στην Ολυµπία ο Φιλαΐδης Κίµων, ο οποίος ανέλαβε τη συνέχιση 
του αντι-περσικού αγώνα, σε ένα πανελλήνιο πρόγραµµα, έχοντας πίστη στη 
δυνατότητα συνύπαρξης των δύο µεγάλων Συµµαχιών. Αυτό το πρόγραµµα 
στηριζόταν στην αριστοκρατική παράδοση576. Έτσι η παράσταση των δύο ηρώων στο 
εναέτιο συµβόλιζε κατά πρώτον τον αντι-περσικό συνασπισµό, όπως διαµορφώθηκε 
το 481 π.Χ., αλλά και µια δεκαετία µετά, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση του ναού του 
∆ία, οπότε ο Κίµων ήταν αρχηγός των αριστοκρατικών στην Αθήνα και η σχέση της 
Αθήνας µε τη Σπάρτη χαρακτηριζόταν από αµοιβαίες παραχωρήσεις.  

Ωστόσο κατά τα τελευταία χρόνια αυτής της περιόδου εκδηλώθηκε πνεύµα 
δυσπιστίας µεταξύ των δύο Συµµαχιών που ξεκίνησε το 466/5 π.Χ. από την υπόσχεση 
βοήθειας των Σπαρτιατών προς τους Θασίους, οι οποίοι αποστάτησαν από την 
Αθηναϊκή Συµµαχία και εξελίχθηκε σε απροκάλυπτη ρήξη µετά το 462 π.Χ. 
Επισφράγισµα αυτής της ρήξης υπήρξε η αποποµπή από τους Σπαρτιάτες του Κίµωνα 
µε τον αθηναϊκό στρατό από την Ιθώµη, η εξορία του το 461 π.Χ. και η σύναψη 
συµµαχίας των Αθηναίων µε τους εχθρούς της Σπάρτης Αργείους και Θεσσαλούς. 
Αυτή η ενέργεια των Αθηναίων υποδηλώνεται στο εναέτιο και συγκεκριµένα µε την 
αποστροφή του θεού προς τον Θησέα, δηλαδή µε την εκδήλωση δυσαρέσκειας προς 
τον ήρωα και εύνοιας προς τον Πειρίθου. Στη συµπεριφορά του θεού απέναντι στο 
Θησέα συντελεί και η στάση του πρώτου, δηλαδή το ότι το άνετο σκέλος του θεού 
είναι προς την πλευρά, όπου στέκει ο Πειρίθους, προς τον οποίο και στρέφει εκείνος 
το πρόσωπό του. ∆ηλαδή ο Πειρίθους (µορφή Κ) και ο θεός (µορφή L) γυρίζουν το 
κεφάλι τους προς την αριστερή γωνία, ενώ αντίθετα ο Θησεύς (µορφή Μ) προς τη 
δεξιά. Η έκταση του δεξιού χεριού του θεού εκφράζει την παροχή θείας ευδοκίας 
στον Πειρίθου. Έτσι µε την εναέτια σύνθεση υποδηλώνεται η από κοινού από τη 
Σπάρτη και την Αθήνα αντιµετώπιση των Περσών και τονίζεται παράλληλα η 
εγκατάλειψη από το θεό των Αθηναίων που εκπροσωπούνται από τον Θησέα και η 
παροχή προστασίας και υποστήριξης προς τη Σπάρτη που εκπροσωπείται από τον 
Πειρίθου και τους συµµάχους της577.    

Η Καρδαρά καταλήγει ότι µέσω της θεοδικίας που ο θεός ασκεί στα 
ανθρώπινα οι εναέτιες συνθέσεις της Ολυµπίας ξεφεύγουν από τον τοπικό και 
προσλαµβάνουν πανελλήνιο χαρακτήρα, δεδοµένου ότι αποτελούν εκδήλωση 
ανώτερης πίστης που είναι ο ουσιώδης συνδετικός κρίκος των ποικίλης καταγωγής 
επισκεπτών του ιερού της Άλτης. Έτσι οι παραστάσεις τέρπουν και συγχρόνως 
διδάσκουν τους επισκέπτες. Πρωταρχική σηµασία έχει το πρόσωπο - η κλίση του - 
και το δεξί χέρι του θεού (µορφή L), γιατί µε αυτό δηλώνεται η κύρια υπόστασή του, 
η κύρια συµβολή του στην έκβαση του απεικονιζόµενου, διαδραµατιζόµενου ή 
µελλούµενου επεισοδίου, ενώ µε το αριστερό χέρι δηλώνεται η δευτερεύουσα φύση 
του. Έτσι µε το δεξί χέρι δηλώνεται η υπόσταση του θεού ως SwtÁra, υπόσταση που 
κυριαρχεί σε όλη τη σύνθεση, ενώ µε το αριστερό χέρι που κρατούσε το σύµβολο, µε 
το οποίο αναγνωριζόταν, η φύση του ως πολεµικού ('Ag»toroj) θεού. Από τις δύο 
                                                 
576 Καρδαρά (1978), 83-87. Οι δύο γιοι αυτού του Φιλαΐδη πολιτικού ονοµάζονταν LakedaimÒnioj 
και 'Hle‹oj (Πλούτ., Κίµων, 16,1). 
577 Ό. π., 89-93.  
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υποστάσεις του προβάλλεται εδώ εντονότερα η πρώτη που δηλώνεται από τη 
χειρονοµία του δεξιού χεριού και κυριαρχεί στη σύνθεση578.           
 

Ο H. v. Einem κρίνει ότι η χειρονοµία του δεξιού χεριού του Απόλλωνα 
(µορφή L) πρέπει να νοηθεί στο πλαίσιο των συνθηκών της µάχης. Όµως υπερβαίνει 
την απλή δράση και µεταφέρεται στο σηµασιολογικό επίπεδο. Αυτή η εντύπωση 
αυξάνεται µέσω του απλώµατος του βραχίονα και από απλή χειρονοµία δράσης έχει 
µετατραπεί σε συµβολική579.  

 
Ο U. Sinn βλέπει να εικονίζεται στο εναέτιο η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο 

γάµο του Πειρίθου. Σηµειώνει ότι στο µύθο ο Πειρίθους και ο Θησεύς επεµβαίνουν 
ως πρόµαχοι και εµποδίζουν την ασέβεια, ενώ στο εναέτιο δέχονται, µε απόκλιση από 
το µύθο, τη συµπαράσταση του Απόλλωνα που µε αποφασιστική χειρονοµία στέκει 
ανάµεσα στους µαχόµενους. Επισηµαίνει ως διαφορά µεταξύ των δύο εναετίων το ότι 
δε µπορεί να αναγνωριστεί στην παράσταση του δυτικού εσωτερική δήλωση, δηλαδή 
σχέση του Απόλλωνα µε την Ολυµπία τόσο σηµαντική, για να του δοθεί θέση τιµής 
στο διάκοσµο του ναού580. Παρόλα αυτά προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα 
«γιατί δόθηκε αυτή η θέση τιµής στον Απόλλωνα και ποια η σχέση του µε την 
Ολυµπία;» και παρουσιάζει διάφορα επιχειρήµατα. Αναφέρεται στην πανελλήνια 
ακτινοβολία του ιερού που είναι από τον πρώιµο 6ο αι. π.Χ. ο σηµαντικός ιερός 
χώρος των Ηλείων. Υπογραµµίζει ότι ο χώρος µπροστά από την πίσω πλευρά του 
ναού έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη λατρεία και στην ολοήµερη κίνηση του ιερού, γιατί 
στο χώρο της ιερής ελιάς γίνονταν σηµαντικές τελετουργίες. Σηµειώνει ότι από το 
476 π.Χ., όταν έγινε η πρώτη ολυµπιάδα µετά τα Περσικά (Πλούταρχ., QemistoklÁj, 
17) ως την επόµενη ολυµπιάδα το 472 π.Χ. το ιερό άλλαξε µορφή, οι αγώνες 
απέκτησαν λάµψη, κάτι που πρέπει να σχετιστεί µε την απόφαση των Ηλείων για 
ανέγερση προς τιµήν του ∆ία ενός τεράστιου ναού, του µεγαλύτερου ναού στην 
Πελοπόννησο581. Κάνει την παρατήρηση ότι η ανέγερση του ναού συµπίπτει χρονικά 
µε την εποχή, κατά την οποία ο Πίνδαρος συνέθετε τις ωδές και τους επινίκιους 
ύµνους του: στις ωδές αναφέρεται στην επίσηµη παρουσίαση των τόπων των αγώνων 
που εξυµνεί, ενώ από τους ™pin…kiouj ύµνους πληροφορούµαστε ότι η µεγαλοπρεπής 
εµφάνιση του ιερού δε σχετιζόταν µόνο µε τον ∆ία. Στον έκτο 'OlumpiÒniko, τον 
οποίο ο Πίνδαρος συνέγραψε κατά την οικοδόµηση του ναού του ∆ία, υµνεί τα 
σχετικά µε την ίδρυση και ανάπτυξη του ιερού κατορθώµατα του Απόλλωνα, στον 
οποίο αποδίδει, λόγω της σχέσης του µε το γιο του Ίαµο, την πρωτοβουλία ίδρυσης 
µαζί µε τον Ηρακλή λατρείας του ∆ία στους πρόποδες του Κρονίου (ο Μεγάλος 
Βωµός του ∆ία ορίστηκε ως ο τόπος για το µαντείο των Ιαµιδών). Ο λυρικός ποιητής 
εξηγεί την αιτία του εξαιρετικού κύρους του Απόλλωνα στην Ολυµπία: οι µάντεις, 
που διόρισε ο θεός εκεί, συµµετείχαν µέσω της συµβουλής τους σε σηµαντικά 
γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, π.χ. στη µετανάστευση των Αχαιών στην Κάτω 
Ιταλία, που αποδεικνύεται αρχαιολογικά από τα ευρήµατα και τα κτίρια στο ιερό582. 
Ο Sinn πιστεύει ότι η αναφορά του Πινδάρου στη συµβολή των Ιαµιδών στην 
επιτυχία του αποικισµού λύνει το αίνιγµα: µε την αφιέρωση των λαφύρων οι 
εγκατεστηµένοι µόνιµα στην Κάτω Ιταλία Έλληνες ευχαρίστησαν το ιερό, του οποίου 
                                                 
578 Καρδαρά (1978), 120-121.  
579 Einem (1980), 4-5.   
580 Sinn (1994), 587.  
581 Ό. π., 587-592.  
582 Ο H.-V. Herrmann θεώρησε αυτό το αναθηµατικό σύνολο αφιέρωση λείας από τους κατακτητικούς 
πολέµους των Αχαιών αποίκων και άφησε ανοιχτό το ερώτηµα γιατί αυτά τα τρόπαια αφιερώθηκαν 
ειδικά στην Ολυµπία. Βλ. Herrmann (1983), 271 κ.ε.  
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το µαντείο τους βοήθησε πολύ. Υποστηρίζει ότι µία µεγάλη οµάδα αναθηµάτων 
(πολυάριθµα ανατολίτικα και ανατολίζοντα έργα τέχνης που είχαν φτάσει στην 
Ολυµπία από τις ελληνικές αποικίες της ∆ύσης) αποδεικνύουν το σηµαντικό, από το 
700 π.Χ., ρόλο της Ολυµπίας ως µητροπολιτικού ιερού τόπου που προτιµήθηκε από 
τους Έλληνες αποίκους της ∆ύσης. Καταλήγει ότι ως τον 5ο αιώνα π.Χ. η Ολυµπία 
επωφελήθηκε από το ρόλο του µεσολαβητή ανάµεσα στους Έλληνες αποίκους της 
∆ύσης και την ελληνική µητρόπολη, µε πυρήνα αυτής της γόνιµης σχέσης το µαντείο 
και µυθικό ιδρυτή του και γενάρχη των µάντεων της Ολυµπίας τον Απόλλωνα. Από 
αυτά συµπεραίνει ότι υπήρχαν λόγοι να αποδίδονται στην Ολυµπία οι ανώτερες τιµές 
στον Απόλλωνα και ότι αυτός δε µπορούσε να λείπει από µία παραστατική 
αυτοπαρουσίαση των ίδιων των Ηλείων που συµπεριελάµβανε την ευχαριστία στους 
θεούς, στους οποίους η Ήλις χρωστούσε την ευηµερία της. Με βάση όλα τα 
παραπάνω ο Sinn θεωρεί αυτονόητο ότι ο θεός συµπεριλαµβάνεται στο γλυπτό 
διάκοσµο του ναού του ∆ία583.  
 

                                                 
583 Sinn (1994), 596-598.  
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ii. Παρατηρήσεις - Ερµηνευτική προσέγγιση 
 
     

Στη φιλολογική παράδοση τρεις είναι οι µύθοι, στους οποίους παρεµβαίνουν  
Κένταυροι:  

α) Το επεισόδιο της µάχης Λαπιθών-Κενταύρων στο τραπέζι του γάµου στο 
θεσσαλικό µύθο του γάµου του Πειρίθου (θεσσαλική Κενταυροµαχία)584,  

β) Η µονοµαχία του Ηρακλή µε τους Κενταύρους στη Φολόη, όταν κατά τη 
φιλοξενία του στη σπηλιά του Κένταυρου Φόλου δοκίµασε µαζί µε το µαγειρεµένο 
κρέας το κρασί που προοριζόταν για όλους τους Κενταύρους (περιπέτεια της Φολόης 
από τα «πάρεργα» του Ηρακλή) 585 και  

γ) Η σύγκρουση του Ηρακλή µε τον Ευρυτίωνα586. Ανάλογο ήταν και το τέλος 
του Νέσσου, στον Εύηνο ποταµό, όταν προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα του 
Ηρακλή ∆ηιάνειρα587.  

Ως προς την εικονογραφία αυτών των τριών µύθων, οι δύο πρώτοι συνιστούν 
τα σηµαντικότερα µυθολογικά επεισόδια, στα οποία οι Κένταυροι εµφανίζονται ως 
πλήθος µε προκλητική και επιθετική 
στάση, ιδιότητες που διοχετεύονται σε 
γενική µάχη, η οποία όµως λήγει µε την 
ήττα και το διωγµό τους588.   

Η λεγόµενη θεσσαλική 
Κενταυροµαχία, δηλαδή η µάχη 
Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του 
Πειρίθου απεικονίζεται σε πληθώρα 
αγγείων και µνηµείων.  

Η απαγωγή της Ιπποδάµειας, η 
δράση του Κένταυρου Ευρυτίωνα και η 
µάχη Λαπιθών-Κενταύρων - όσοι κι αν 
είναι αυτοί - παριστάνονται σε αθηναϊκά                               Εικ. 258 
κλασικά αγγεία (µεταξύ 470/460 και 400 π.Χ.), δηλαδή στον κιονωτό κρατήρα της 
Φλωρεντίας (470/460 π.Χ.) (εικ. 250), στον καλυκωτό κρατήρα της Βιέννης (450 
π.Χ.) (εικ. 112), στον ελικωτό κρατήρα της Νέας Υόρκης (400 π.Χ. περίπου) (εικ. 

                                                 
584 Βλ. καλύτερα σελ. 22-23 εδώ.  
585 Βλ. Kerényi (1979), τόµ. 2ος, 122-123 (ο Ερυµάνθιος κάπρος). Ο µύθος παραδίδεται στον ∆ιόδωρο 
Σικελιώτη (`Istorik¾ biblioq»kh, 4,12,3,1-4,12,7,1), στον Απολλόδωρο (Biblioq»kh, 2,83,1-2,85,2) 
και στον Ευρυπίδη (`HraklÁj, 364-374).   
586 Υπάρχουν τρεις παραλλαγές αυτού του πάρεργου του ήρωα µε τον Ευρυτίωνα. Η πρώτη 
παραδίδεται στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη (`Istorik¾ biblioq»kh, 4, 33, 1-2) και στον Βακχυλίδη (απόσπ. 
48), η δεύτερη στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 91, 1-8). Στην τρίτη ο Κένταυρος προσπάθησε µε τη 
βία να παντρευτεί τη ∆ηιάνειρα, την κόρη του ∆εξαµενού, βασιλιά στην Ώλενο της Ηλείας, που την 
είχε τάξει γυναίκα στον Ηρακλή. Ο Ευρυτίων εξανάγκασε τον ∆εξαµενό να δώσει τη συγκατάθεσή 
του, αλλά τη στιγµή που ήταν όλα έτοιµα για το γάµο, εµφανίστηκε ο Ηρακλής που γύριζε από τους 
στάβλους του Αυγεία, τους οποίους είχε καθαρίσει και οργισµένος σκότωσε τον Ευρυτίωνα και πήρε 
γυναίκα του τη ∆ηιάνειρα.   
587 Πρόκειται για µία από τις «πράξεις» του Ηρακλή. ∆ιαβάζουµε το µύθο στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη 
(`Istorik¾ biblioq»kh, 4, 36, 3,4 - 5,11), στον Παυσανία (`Ell£doj Peri»ghsij, 3, 18, 12, 6 - 8 και  
10, 38, 2, 1 - 6), στον Απολλόδωρο (Biblioq»kh, 2, 150, 6 - 152, 3), στον Ευσέβιο (Proparaskeu¾  
EÙaggelik¾, 2, 2, 28, 1- 2, 2, 29, 1), στα Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο ('Argonautik¦ -σχόλια 
vetera- σελ. 110, στ. 10-15), στον Στράβωνα (Gewgrafik£, 10, 2, 5, 9 - 5, 12), στον ∆ίωνα 
Χρυσόστοµο (60, 4,1 - 6,1) και στον Φιλόστρατο (`EikÒnej, σελ. 888 της έκδοσης του Gottfried 
Olearius, στ. 22-889, στ. 1). 
588 Βλ. Λεβεντοπούλου (1997α).  
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258), σε κατωιταλιωτικά αγγεία (π.χ. σε κρατήρα των µέσων του 4ου αι. π.Χ. - βλ. εικ. 
259)589.                                                                                                                                                           

 

 
Εικ. 259  

 
Κένταυροι και Λαπίθες µε το επεισόδιο του Καινέα παριστάνονται σε 

αθηναϊκά και κατωιταλιωτικά αγγεία που τοποθετούνται χρονικά στα 480-430 π.Χ. τα 
πρώτα και στον 4ο αι. π.Χ. τα 
δεύτερα590, σε έντεκα µετόπες 
της πρόσοψης του µακεδονικού 
τάφου των Λευκαδίων της 
Νάουσας (γύρω στο 300 π.Χ.) 
και σε ψηφιδωτό µπροστά από 
την πόρτα του ανδρώνα της 
οικίας Γ 10 της Ερέτριας (τρίτο 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. - βλ. 
εικ. 260). Επίσης στις Ν 
µετόπες του Παρθενώνα (446-
440 π.Χ.) - δίχως όµως το                                                 
επεισόδιο του Καινέα - στη ∆                                          
ζωφόρο του Ηφαιστείου (περίπου                                  Εικ. 260 
440 π.Χ.) (εικ. 248), στη ζωφόρο της Φιγάλειας (ύστερος 5ος αι. π.Χ.) (βλ. εικ. 253, 
246), σε πλάκες της ζωφόρου του ηρώου στο Gölbaşi-Trysa (380/370 π.Χ.) (εικ. 
249)591.  
                                                 
589 Παλαιοκρασσά (1997α), 685-686.  
590 Ό. π., 688.    
591 Πετρόχειλος (1997α), 689-690, εικ. 212-215. Για τις αποσπασµατικά σωζόµενες παραστάσεις στην 
πλαστική, την αγγειογραφία µε ανάγλυφη διακόσµηση, τη µεγάλη πλαστική, την κατωιταλιωτική και 
σικελική αγγειογραφία µε ανάγλυφη διακόσµηση βλ. Πετρόχειλος (1997β), ∆ρούγου (1997α), van der 
Meijden (1997α), 690-691. Βλ. και Tulunay (1986), 18-47, όπου αναλυτικότατος κατάλογος των 
µνηµείων, στα οποία παριστάνεται η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου. Ο Τούρκος 
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Η περιπέτεια της Φολόης παριστάνεται σε αγγεία µελανόµορφα και 
ερυθρόµορφα, κορινθιακά (εικ. 261), αθηναϊκά (εικ. 262, 263), κατωιταλιωτικά, 
βοιωτικά, ψηφιδωτά, αγγεία µε ανάγλυφη διακόσµηση, κ.λ.π.592.                                                                 
 

 
Εικ. 261 

 

 
 Εικ. 262 

                                                                                                                                            
µελετητής σηµειώνει ότι οι παραστάσεις της αγγειογραφίας χρονολογούνται µεταξύ των ετών 570-330 
π.Χ., µε µία µόνο από αυτές να είναι σε αθηναϊκό µελανόµορφο αγγείο (το αγγείο François). Οι 
περισσότερες κοσµούν αθηναϊκά ερυθρόµορφα αγγεία. Οι σκηνές µάχης δεν περιορίζονται σε ένα 
συγκεκριµένο σχήµα αγγείων, κοσµούν όµως κυρίως τους κωδωνόσχηµους κρατήρες. Η πρωιµότερη 
παράσταση στην αρχιτεκτονική πλαστική είναι αυτή του εναετίου της Ολυµπίας, ενώ η υστερότερη 
χρονολογείται γύρω στο 350 π.Χ. (Αλικαρνασσός). Σε σύγκριση µε την αγγειογραφία το θέµα υπήρξε 
δηµοφιλές και εκτός Αττικής (Πελοπόννησος-Φιγάλεια, Ανατολή-Gölbaşı-Trysa και Μαυσωλείο της 
Αλικαρνασσού). 
592 Βλ. Μαραγκού (1997α), Λεβεντοπούλου (1997β), Παλαιοκρασσά (1997β), ∆ρούγου (1997β), 
Μαραγκού (1997β), van der Meijden (1997β), Μαραγκού (1997γ), Πετρόχειλος (1997γ). 
Περιγράφονται αναλυτικά τα επεισόδια του µύθου του Φόλου: α) Άνοιγµα του βαρελιού µε το κρασί, 
β) Μάχη, γ) Καταδίωξη, δ) Μνηµεία που αναφέρονται λογοτεχνικά. Επίσης: Α) Ο Ηρακλής που 
παλεύει µε Κένταυρο, Β) Περιπέτεια της Φολόης: 1. Κένταυροι - Ηρακλής - Φόλος (πριν τη µάχη), 2. 
Η µάχη, α) Ο Ηρακλής στη µάχη µε δύο Κενταύρους, β) Ο Ηρακλής και ένας πολεµιστής (Ιόλαος) στη 
µάχη µε Κενταύρους, γ) Ο Ηρακλής στη µάχη µε περισσότερους Κενταύρους. 
Για τις παραστάσεις της µάχης Ηρακλή-Νέσσου, ο οποίος επιχείρησε να βιάσει τη ∆ηιάνειρα, βλ. 
Παλαιοκρασσά (1997γ).  
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Εποµένως στο εναέτιο εικονίζεται η µάχη Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του 
Πειρίθου, αφού µόνο σε αυτό το µύθο - και στην εικονογραφία του - έχουµε 
ταυτόχρονη παρουσία Κενταύρων, ανδρών και γυναικών που προφανώς ανήκουν 
στους Λαπίθες. Αποκλείεται να εικονίζεται ο Ηρακλής µε τους Κενταύρους από το  

 

 
 Εικ. 263 

 
µύθο της Φολόης, αφού οι Κένταυροι δεν αρπάζουν γυναίκες. Όµως σε καµία από τις 
παραστάσεις δεν υπάρχει ένα βασικό εικονογραφικό χαρακτηριστικό του εναετίου 
που, όπως φαίνεται, το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες: στο εναέτιο οι Κένταυροι 
αρπάζουν εκτός από τις γυναίκες και ένα αγόρι - άρα αρπάζουν και παιδιά. Ένα άλλο 
εικονογραφικό στοιχείο είναι ότι οι άνθρωποι πολεµούν τους Κενταύρους 
χρησιµοποιώντας κανονικά όπλα, δηλαδή πέλεκυ, σπαθί, µαχαίρι, όπως όταν 
αντιµετωπίζουν ανθρώπινο αντίπαλο. Εκτός από τη συµπλοκή ανάµεσα στον 
Κένταυρο G και το παιδί F οι Λαπίθες νικούν σε κάθε ξεχωριστή συµπλοκή. Η νίκη 
τους τοποθετείται σε άλλο, συµβολικό επίπεδο. Οι Κένταυροι παραβιάζουν εδώ δύο 
βασικούς θεσµούς της ανθρώπινης κοινωνίας: το θεσµό του γάµου και της 
φιλοξενίας. Ο πρώτος έχει την έννοια της σεξουαλικής πράξης δίχως τη χρήση βίας - 
και όχι την έννοια της εξωγαµίας που προσλαµβάνει αναφορικά µε την παράσταση 
του ανατολικού εναετίου. Ο δεύτερος είναι µορφή συµµαχίας ανθρώπων που δεν 
είναι συγγενείς, δεν έχουν δηλαδή συγγένεια αίµατος593. Εδώ οι Κένταυροι 
«αθετούν» αυτή την «άτυπη» συµφωνία ανάµεσα σε αυτόν που φιλοξενεί και αυτόν 
που φιλοξενείται: επιχειρούν να βιάσουν τις παντρεµένες γυναίκες, αλλά και το παιδί 
F594.  

Η βία που χρησιµοποιούν οι Κένταυροι είναι ένα από τα στοιχεία που τους 
κάνουν να διαφέρουν από τους ανθρώπους - χωρίς όµως η αντιδιαστολή να έχει 
χαρακτήρα αξιολογικό595. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν κανονικά όπλα, τα οποία 
                                                 
593 Για τη φιλοξενία βλ. Vernant (2005), 36, σηµ. 32.  
594 Η απόπειρα του Κενταύρου G να βιάσει τον pa‹da F παραπέµπει στην παιδοφιλία των αρχαίων. 
Είναι συχνή στην τέχνη η παράσταση ενός ώριµου άνδρα µε ένα παιδί. Βλ. και το σχετικό χωρίο του 
Εφόρου «perˆ toÝj œrwtaj» (Jacoby, F 2a,70, F fragment 149, 96-125 - TLG), όπου γίνεται αναφορά 
σε έθιµο των Κρητών άµεσα συνδεδεµένο µε τη διάβαση, δηλαδή τη µετάβαση των αγοριών από την 
εφηβεία στην ενηλικίωση, την ωρίµανση και την κατάσταση του οπλίτη-πολίτη. Ο µεγαλύτερος 
άνδρας (Ð ™rast¾j) άρπαζε τον pa‹da (tÕn ™rèmeno) και τον οδηγούσε δύο µήνες στην ύπαιθρο για 
να ζήσουν ζωή κυνηγιού και ανάπαυσης· µε την επιστροφή στην πόλη ο νέος άνδρας έπαιρνε τα όπλα 
που θα τον έκαναν οπλίτη. Σηµαντικό είναι το ότι, αν ο ™rast¾j ασκούσε βία στον ™rèmeno, η όλη 
διαδικασία, που ήταν αναγκαία για την ένταξη των νέων στην κοινωνία, ακυρωνόταν. Βλ. επίσης 
Vidal-Naquet (1983), 160-185, 202-203, 212, 214-215, 218, Polignac (2000), 92.   
595 Όπως επισηµαίνουν οι Βελιδάκη, Φαράκλας (2001), 83 η συνολική αντιδιαστολή «Κένταυρος»-
«άνθρωπος» στην τέχνη και τη φιλολογική παράδοση είναι κατά βάσιν ουδέτερη, «αµερόληπτη», 
περιγραφική, µε στόχο να συγκροτήσει συνολικά την έννοια του τι είναι «(πολιτισµένος) άνθρωπος» 
και τι δεν είναι.  



 207

επινόησαν µέσω της «M»tidoj»596 -της τεχνικής γνώσης (σοφίας)- µαγειρεύουν το 
φαγητό τους, ελέγχουν τη σεξουαλικότητά τους - η αναπαραγωγή συνδέεται µε το 
γάµο - και δηµιουργούν συµµαχίες µέσω της φιλοξενίας, θεσµό που σέβονται και των 
γάµων τους. Οι Κένταυροι χρησιµοποιούν φυσικά, άσοφα όπλα π.χ. πέτρες, κλαδιά, 
τρώνε ωµό το φαγητό τους και δε µπορούν να ελέγξουν τα ένστικτά τους, για αυτό 
και παρεκτρέπονται. Ενώ οι άνθρωποι πίνουν κρασί µε µέτρο, οι Κένταυροι δε 
ξέρουν να ελέγχουν τη χρήση του597, για αυτό και στο γάµο του Πειρίθου µεθούν και 
ρίχνονται στις Λαπιθίδες και στον pa‹da tÕn æra‹on (µορφή F)598.  

 
 
 

                                                 
596 Για τα όπλα σε σχέση µε την Αθηνά και τη Μήτιδα βλ. Vernant, Detienne (1993), 208-210. Για τη 
M»tida, µητέρα της Αθηνάς, βλ. Vernant, Detienne (1993), 203-213, Vernant (2003), 347 και (20078), 
41. Γενικά για τη µήτιδα ως panto…h (πολλαπλή), poik…lh (πολύχρωµη), a„Òlh (ευκίνητη) ιδιότητα, 
που παίρνει µορφή σε θεούς, ανθρώπους και ζώα βλ. Vernant, Detienne (1993). 
597 Βλ. Βελιδάκη, Φαράκλας (2001), 18-19, 53-54, 78-83, 101-102.  
598 Ό. π., 17, 52, 81. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: 
ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

 
 

A. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ  
i) Η Γαλλική επιστηµονική αποστολή (Expédition scientifique de Morée) (1829) 

 
 

Η Γαλλική επιστηµονική αποστολή αναφέρεται στο ναό του ∆ία στον πρώτο 
τόµο του έργου της Expédition scientifique de Morée. Section des 
science physiques599. Ο αρχιτέκτονάς της A. Blouet καταγράφει 
τα κοµµάτια των µετοπών που ανακάλυψε ο ίδιος και οι 
συνάδελφοί του. Πρόκειται για τα ακόλουθα600:  

Από τον πρόναο βρέθηκαν ένα κοµµάτι µετόπης που 
απεικονίζει πάλη µε τον ένα πολεµιστή να κρατάει µεγάλη 
ασπίδα601, τµήµατα ωµοπλάτης και κορµού από την ίδια µετόπη 
µε το προαναφερθέν κοµµάτι602 (εικ. 264), τµήµατα αλογίσιου 
και ανθρώπινου κεφαλιού603, τµήµα του κεφαλιού του Κάπρου, 
πιθανόν του Ερύµανθου604 και ένα µη αναγνωρίσιµο θραύσµα605.            Εικ. 264                                       

Από τον οπισθόδοµο βρέθηκαν θραύσµατα ποδιών606, ένα               
τµήµα από µορφή φιδιού, πιθανότατα από τη Λερναία 
Ύδρα607 (εικ. 265), κοµµάτια µετόπης που απεικονίζουν τον 
Ηρακλή να παλεύει µε τον Ταύρο της Κνωσσού608, 
θραύσµατα κεφαλιών από άλλες µετόπες609, δύο τµήµατα                     Εικ. 265 
ποδιών και ένα τµήµα βραχίονα610 (εικ. 266), η άκρη µετόπης µε καθισµένη σε βράχο 
γυναικεία µορφή (Αθηνάς ή νύµφης)611, όψη κατενώπιον και κατατοµή ενός 
κεφαλιού του Ηρακλή που σώζεται σε καλή κατάσταση612 και τέλος 
κοµµάτια από άλλες  µετόπες613.                  

Τα παραπάνω είκοσι τέσσερα κοµµάτια µετοπών εκτέθηκαν στο 
Μουσείο του Λούβρου614, καθώς επετράπη στους Γάλλους ανασκαφείς η     Εικ. 266 
µεταφορά των ευρηµάτων στη Γαλλία.                                                                

                             
 
                                                                                                                                                                   

                                                 
599 Βλ. Expédition scientifique de Morée Ι, 61-72.  
600 Ό. π., 71-72, πίν. 74-77.  
601 Ό. π., πίν. 75,1.  
602 Ό. π., πίν. 75,2-3. 
603 Ό. π., πίν. 75,4-6. 
604 Ό. π., πίν. 75,7. 
605 Ό. π., πίν. 75,8.  
606 Ό. π., πίν. 74,6-7.  
607 Ό. π., πίν. 75,9. 
608 Ό. π., πίν. 76,1.  
609 Ό. π., πίν. 76,2-3.  
610 Ό. π., πίν. 76,4-6.  
611 Ό. π., πίν. 77,1. 
612 Ό. π., πίν. 77,2-3.  
613 Ό. π., πίν. 77,4-5. 
614 Ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο ότι στο Olympia III, 142-143 αναφέρονται ως „verloren“ δώδεκα 
θραύσµατα µετοπών που βρήκαν οι Γάλλοι.  
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ii) Οι Γερµανοί ανασκαφείς (1875 και µετά) 
 
 

Στο Olympia ΙΙΙ ο G. Treu καταγράφει τα κοµµάτια των µετοπών του ναού 
που αποκάλυψαν οι Γερµανοί:  

1) Από τη µετόπη του Λιονταριού της Νεµέας (εικ. 270): ένα κοµµάτι από το 
πίσω µέρος του λιονταριού (βλ. εικ. 268), το κεφάλι και το δεξί χέρι του Ηρακλή, το 
κεφάλι και το δεξί χέρι της Αθηνάς (εικ. 269),   

2) Από τη µετόπη της Λερναίας Ύδρας (εικ. 283, 284): τον κορµό, το δεξιό 
ώµο και το δεξί χέρι του Ηρακλή (εικ. 280), την ουρά και το σώµα της Ύδρας (εικ. 
279), το µεσαίο φιδίσιο τµήµα (εικ. 282) και ένα φιδίσιο κεφάλι,  

3) Από τη µετόπη των Στυµφαλίδων (εικ. 298, 299): τον κορµό, το αριστερό 
κάτω πόδι, το αριστερό χέρι του Ηρακλή (εικ. 294) και κοµµάτια της πλάκας,  

4) Από τη µετόπη του Ταύρου της Κνωσού (εικ. 303, 304): το κάτω τρίτο, το 
κεφάλι (εικ. 300) και το αριστερό πρόσθιο µέρος του γονάτου του ταύρου, το δεξί 
χέρι (εικ. 301) και το δεξιό ώµο του Ηρακλή,  

5) Από τη µετόπη της Κερυνίτιδος Ελάφου (εικ. 312, 313): τον κορµό του 
ελαφιού και το δεξί πόδι του Ηρακλή,  

6) Από τη µετόπη της Αµαζόνας (εικ. 324, 325): το θραύσµα του κεφαλιού 
(εικ. 314), το πρόσωπο, το δεξί γόνατο (εικ. 320) και ένα κοµµάτι από την ασπίδα της 
Αµαζόνας, το δεξιό µηρό του Ηρακλή (εικ. 321) και κοµµάτι της πλάκας από τη δεξιά 
άκρη,  

7) Από τη µετόπη του Ερυµάνθιου Κάπρου (εικ. 327, 338): τον πίθο, τον 
αριστερό ώµο και το κεφάλι του Ευρυσθέα (εικ. 326),  

8) Από τη µετόπη των Αλόγων του ∆ιοµήδη (εικ. 348, 349): την άκρη της 
ουράς του αλόγου (εικ. 347), τον ένα µηρό και το λαιµό του Ηρακλή,  

9) Από τη µετόπη του Γηρυόνη (εικ. 357-358): ένα τµήµα του κράνους, το 
δεξί χέρι, το σαγόνι, το τρίτο σώµα του Γηρυόνη και ένα κοµµάτι της ασπίδας του 
(εικ. 359), το κεφάλι, το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι του Ηρακλή (εικ. 350), όπως 
και άλλα κοµµάτια της πλάκας,  

10) Όλη τη µετόπη του Άτλαντα (εικ. 368-370) εκτός από δύο µικρά κοµµάτια 
στα πλαϊνά µέρη της πλάκας, στο ύψος του δεξιού πήχη της Αθηνάς και των γλουτών 
του Άτλαντα,  

11) Από τη µετόπη του Κέρβερου (εικ. 380, 381): το ρύγχος του Κέρβερου, το 
κεφάλι και τα χέρια του Ηρακλή, την πλάκα της βάσης της δεξιάς κάτω γωνίας, 
κοµµάτια της πλάκας πίσω από το δεξί πόδι του Ηρακλή,  

12) Από τη µετόπη του καθαρισµού των στάβλων του Αυγεία (εικ. 392, 393): 
τη µορφή της Αθηνάς, το κεφάλι (εικ. 389), το δεξί χέρι και το δεξί κάτω πόδι του 
Ηρακλή, το δεξί άκρο πόδι της Αθηνάς, το αριστερό του Ηρακλή και κοµµάτια της 
πλάκας615.  

Όλα τα παραπάνω κοµµάτια των µετοπών που βρήκαν οι Γερµανοί 
ανασκαφείς εκτέθηκαν στο Παλιό και -µετά το 1972- στο Νέο Μουσείο της 
Ολυµπίας, όπου και εκτίθενται ακόµη. 

                                                 
615 Olympia III, 144-147.  
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B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΡΩΜΑ) 

 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µετοπών της Ολυµπίας είναι κοινά για όλες:  
Είναι σµιλευµένες όλες από το ίδιο παριανό µάρµαρο όπως οι εναέτιες 

µορφές. Η µετόπη του Άτλαντα, που σώζεται σχεδόν ολόκληρη, δίνει πληροφορίες 
για τις ακριβείς διαστάσεις των πλακών. Το ύψος της φτάνει τα 1,60 µ. και το πλάτος 
της τα 1,508 µ. Το συνολικό πάχος του µαρµάρου ήταν περίπου 0,35 µ. Οι µετόπες 
έχουν στο πλάι εγκοπές, από τις οποίες περνούσαν τα σχοινιά για την ανάρτηση. 
Αυτά τα σηµάδια κατασκευάστηκαν εκ των υστέρων616.  

 
Ο G. Treu θεωρεί ότι, όπως στις εναέτιες συνθέσεις, δεν υπήρχε προσχέδιο, το 

οποίο να λήφθηκε υπόψη για την κατασκευή των µετοπών617. Η εργασία βασίστηκε 
σε µικρά σχέδια (σκίτσα), στα οποία είχε σηµειωθεί το βασικό σχήµα και όχι οι 
λεπτοµέρειες. Ο ίδιος διαπιστώνει αλλαγές από το σχέδιο στην εκτέλεση στη µετόπη 
της Ύδρας (στην προσαρµογή ενός φιδίσιου κεφαλιού) και του Άτλαντα (στην 
προσθήκη του τµήµατος του ουρανού πάνω στις µορφές του Άτλαντα και του 
Ηρακλή) (βλ. εικ. 323)618.  

 
Τα χρώµατα, που χρησιµοποιήθηκαν, είναι το ερυθρό και το µαύρο για τον 

τονισµό λεπτοµερειών, όπως µάτια, χείλη, κ.ά. Ίχνη ερυθρού χρώµατος διατηρούνταν 
στα µαλλιά και στα µάτια του κεφαλιού του Ηρακλή από τη µετόπη του Λιονταριού. 
Ο Treu διαπίστωσε ίχνη ερυθρού χρώµατος στο θραύσµα του πίσω µέρους του 
Λιονταριού. Επίσης το ρόπαλο του Ηρακλή σε αυτή τη µετόπη είχε αποδοθεί µε 
ερυθρό χρώµα, ενώ η µορφή του Λιονταριού ίσως µε κίτρινο. Η µορφή του Ταύρου 
είχε αποδοθεί µε καστανό και ερυθρό χρώµα. Ίχνη ερυθρού χρώµατος βρέθηκαν στο 
κοµµάτι του κορµού του Ταύρου, που ήταν εύρηµα της Expédition scientifique de 
Morée και στο θραύσµα που εικονίζει τα πίσω πόδια του Ταύρου από το κάτω τρίτο 
της πλάκας, εύρηµα των Γερµανών. Στο έδαφος του ίδιου θραύσµατος υπήρχαν 
πολλά ίχνη ανοικτού κυανού χρώµατος. Η µορφή της Ύδρας είχε αποδοθεί µε 
κυανούς τόνους σε ερυθρό φόντο. Αβέβαιο είναι το χρώµα των µορφών των 
Στυµφαλίδων, της Ελάφου, του Κάπρου, του Αλόγου και του Κέρβερου. Με ερυθρό 
χρώµα είχε αποδοθεί το εσωτερικό τµήµα της ασπίδας, την οποία έφερε ο Ηρακλής 
στη µετόπη της Αµαζόνας. Ερυθρές σύµφωνα µε την πληροφορία του A. Michaelis, 
υποτρόφου του Γ.Α.Ι. που ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1860 και 1886 και πέρασε και 
από την Ολυµπία, ήταν και οι «πτέρυγες» του θώρακα619 του Γηρυόνη στο θραύσµα 
του Μουσείου του Λούβρου και η αιγίδα της Αθηνάς από τη µετόπη των 
Στυµφαλίδων. Το έδαφος των µετοπών πρέπει να ήταν ερυθρό και κυανό και να 
εναλλασσόταν δίχως συγκεκριµένη σειρά. Οι τρίγλυφοι ήταν κυανόµαυρες620.  

 
 

                                                 
616 Olympia III, 150-151.  
617 Ό. π., 151.  
618 Ό. π., 152. 
619 ∆ηλαδή η διπλή σειρά από λωρίδες µε επένδυση που επέτρεπαν την ελευθερία των κινήσεων στο 
κάτω µέρος του θώρακα. Σταϊνχάουερ (2000), 48. 
620 Olympia III, 152-153, Treu (1895), 25-26, Brinkmann (2003), εισαγωγή στις φωτογραφίες του 
„Katalog, no. 316-326: Die Skulpturen des Zeustempels in Olympia“ και „Katalog, no. 323-326“ για 
τις µετόπες των Αλόγων του ∆ιοµήδη, του Άτλαντα, του Λιονταριού και του Ταύρου.  
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Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
                        
 
             Ο G. Treu621 και ο Ν. Γιαλούρης622 παρουσίασαν τις µόνες µέχρι σήµερα 
προτάσεις αποκατάστασης των µετοπών. Ο πρώτος στηρίχτηκε στα κοµµάτια των 
µετοπών που βρήκε η Expédition scientifique de Morée και οι Γερµανοί ανασκαφείς, 
ενώ ο δεύτερος  παρουσίασε τις συµπληρώσεις και τροποποιήσεις που έκανε στις 
µετόπες η οµάδα αρχαιολόγων και τεχνικών της οποίας προΐστατο: σε άλλες 
προστέθηκαν µόνο νέα κοµµάτια ή κοµµάτια που ο Treu απέδωσε στις συγκεκριµένες 
αλλά δεν τα προσάρµοσε σε αυτές (µετόπη της Λερναίας Ύδρας, των Στυµφαλίδων, 
του Ταύρου, των Αλόγων του ∆ιοµήδη, του Άτλαντα, του Κέρβερου, της κόπρου του 
Αυγεία), ενώ από (σε) άλλες αφαιρέθηκαν ορισµένα ή/και προσαρµόστηκαν άλλα 
κοµµάτια, είτε νέα είτε προερχόµενα από άλλες µετόπες (µετόπη της Κερυνίτιδος 
Ελάφου, της Αµαζόνας, του Ερυµάνθιου κάπρου). Έτσι το σχέδιο του Γιαλούρη για 
την αποκατάσταση των τριών τελευταίων µετοπών διαφέρει από εκείνο του Treu. Στο 
Μουσείο Ολυµπίας αυτές οι τρεις µετόπες εκτίθενται βάσει των σχεδίων του 
Γιαλούρη.  

 
 
1) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ623 (εικ. 270, 

Μουσείο Ολυµπίας):  
 
Ο µύθος624:  
Ο πρώτος άθλος που ανέθεσε ο Ευρυσθεύς στον Ηρακλή ήταν να σκοτώσει 

και να γδάρει το λιοντάρι της Νεµέας ή των Κλεωνών, το οποίο, όπως γράφει ο 
Απολλόδωρος (180-109 π.Χ.) στη Βιβλιοθήκη του (2, 74, 4) ήταν ζώο άτρωτο και 
όπως προσθέτει ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (περ. 90-20 π.Χ.) στην Ιστορική Βιβλιοθήκη 
(4, 11, 3, 1-5) ήταν θηρίο τεράστιο, άτρωτο από το σίδερο, το χαλκό και την πέτρα. 
Κατοικούσε σε σπηλιά µε δύο εισόδους στην περιοχή της Νεµέας κοντά στα βουνά 
Τρητό και Απέσαντα και από εκεί κατέβαινε στην κοιλάδα και κατασπάραζε ζώα και 
ανθρώπους. Όταν έφτασε ο Ηρακλής στο βουνό Τρητό και το βρήκε, χρησιµοποίησε 
εναντίον του όσα όπλα είχε πάρει µαζί του (βέλη, σπαθί, ρόπαλο) δίχως αποτέλεσµα. 
Το λιοντάρι έφυγε και µπήκε µέσα στη σπηλιά του. Ο ήρωας µάζεψε µεγάλες πέτρες, 
έκλεισε τη µία είσοδο και µπήκε µέσα στη σπηλιά από την άλλη. Στην πάλη που 
επακολούθησε ανάµεσα σε αυτόν και το θηρίο, ο Ηρακλής χρησιµοποίησε τα χέρια 
του και τελικά κατόρθωσε να αρπάξει το λιοντάρι από το λαιµό και να το πνίξει. 
Αυτά παραδίδουν οι Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 75, 1-8), ∆ιόδωρος Σικελιώτης 
(Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 11, 3,5 - 4,5), Ευρυπίδης (`HraklÁj mainÒmenoj, 153-154), 
                                                 
621 Βλ. Olympia III (1897), 153-178. 
622 Αshmole, Yalouris (1967), 181-184. 
623 Η παρουσίαση των µετοπών θα έπρεπε, κανονικά, να ξεκινήσει από τον πρόναο (ανατολική 
πλευρά), όπως τις περιγράφει ο Παυσανίας. Επιλέχθηκε το αντίθετο, γιατί έτσι παρουσιάζονται, 
συνήθως, στη βιβλιογραφία και υπάρχει αντιστοιχία µε τη σειρά εκτέλεσης των άθλων από τον ήρωα.  
624 Για τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή βλ.: Graves (1955), τ. 2ος, 103-158, Kerényi (1979), τ. 2ος, 
116-147, Αναστασίου (1986), 28-74, Grimal (1991), 252-263, 271-273 (πηγές). Επίσης Gruppe 
(19752), 450-452, 462-473, Radermacher (19382), 93-95, Hunger (19597b), 164-166, 168-170, 172, 
Wilamowitz-Moellendorff (19593), 55-66, Prinz (1974), 168-177 („Die Taten“), Badian (1998), 388-
389, 392-393, Brommer (1953), Schefold (1964), 20-22, 63-66, Diener (1980), 18 κ.ε. Ειδικά για τη 
συνδροµή των θεών στους άθλους του ήρωα βάσει των µύθων και της εικονογραφίας βλ. Beckel 
(1961), 41-66. Επίσης για ένα σχόλιο στο δωδέκαθλο όπως παραδίδεται στις αρχαίες πηγές βλ. 
Wilamowitz-Moellendorff (19763), τόµ. 2ος, 20-26.    
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Σοφοκλής (Τραχίνιαι, 1091-1093), Ησίοδος (Θεογονία, 327-332), Θεόκριτος 
(E„dÚllia, 25, 204-281), και Υγίνος (Μύθος, 30, 2)625.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Ο συγκεκριµένος άθλος είναι άθλος διάβασης και εξυγίανσης του χώρου 

παράλληλα. Το ότι ο Ηρακλής µπαίνει στη σπηλιά δηλώνει την είσοδο, τη διείσδυσή 
του σε µη ανθρώπινο χώρο, σε χώρο πέρα από εκείνον του «πολιτισµού», στο 
«Αλλού»626: πρόκειται για το «άνδρον» του λιονταριού. Το τελευταίο διαφέρει κατά 
πολύ από τα «φυσιολογικά» λιοντάρια: είναι τεράστιο, άτρωτο από το σίδερο, το 
χαλκό και την πέτρα, άρα αθάνατο. Επειδή προκαλεί καταστροφές στην περιοχή που 
κατοικεί και κατασπαράζει κάθε ζωντανό οργανισµό, δε νοείται ως ζώο, αλλά ως 
δαιµονικό λιοντάρι, θηρίο. Ο Ηρακλής σκοτώνοντάς το απαλλάσσει την 
ανθρωπότητα από αυτό και τα δεινά που προκαλεί. ∆ρα δηλαδή σαν «¢lex…kakoj», 
«¢potrÒpaioj», «kall…nikoj», «swtÁr» - σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά επίθετα 
που του αποδίδονται627. 

 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Η αποκατάσταση του G. Treu (1897) είναι η γενικά αποδεκτή. Όπως γράφει ο 

ίδιος, είναι σηµαντικό το κοµµάτι που ανακάλυψαν οι Γάλλοι ερευνητές και εικονίζει 
το λιοντάρι που κείται σκοτωµένο στο έδαφος. Πίσω από το αριστερό πίσω πόδι του 
ζώου σώζεται η µία άκρη του ροπάλου του Ηρακλή 
που στηρίζεται πάνω στην ουρά του ζώου. Αριστερά, 
µπροστά από το ρόπαλο είναι το αριστερό πόδι του 
ήρωα. Το δεξί µπορεί να προστεθεί στο άκρο πόδι που 
βρίσκεται στην ωµοπλάτη του λιονταριού (βλ. και εικ. 
268). Η στάση του άνω κορµού δηλώνεται από το 
κεφάλι του που στηρίζεται στο δεξί χέρι. Λόγοι 
ισορροπίας της σύνθεσης υπέδειξαν ότι η σωστότερη 
αποκατάσταση της µετόπης είναι αυτή που 
παρουσιάζεται στην εικ. 267, γιατί ο Ηρακλής 
τοποθετείται στο κέντρο της µετόπης και εκατέρωθέν 
του τοποθετούνται δύο µορφές.                                                          Εικ. 267 

Η µορφή του λιονταριού πρέπει να είχε δουλευτεί από το ίδιο µάρµαρο µε τις 
διπλανές µορφές, αλλά από ξεχωριστό κοµµάτι και να τοποθετήθηκε εκ των υστέρων, 
ώστε οι δύο διπλανές µορφές να µην άφηναν ίχνη στο κεφάλι και το πίσω µέρος του. 
Αυτό αποδεικνύεται από συγκεκριµένα τεχνικά στοιχεία, όπως η άνω όψη του 
λιονταριού (το a στην εικ. 268) που δεν ακουµπάει στην πλάκα, η απολάξευση στην 
πίσω πλευρά στα τρία θραύσµατα του λιονταριού (το b στην εικ. 268), η κάτω πλευρά 
(εικ. 268c), η οποία δείχνει ακριβώς τον ίδιο τρόπο απολάξευσης, καθώς και η θέση 
του δεξιού άκρου ποδιού του Ηρακλή για την άνω όψη, αφού τα κάτω πόδια του 
ανήκουν στο ίδιο κοµµάτι της µετόπης µε το λιοντάρι (βλ. εικ. 269). Ως προς τη 

                                                 
625 Οι πηγές, στις οποίες παραδίδεται ο εκάστοτε µύθος, δεν κατατάσσονται πάντα χρονικά, αλλά 
παρουσιάζονται µε κριτήριο αυτήν που µεταφέρει µε περισσότερη πληρότητα το µύθο.  
626 Ο χώρος των ανθρώπων είναι το «Εδώ», είναι ο χώρος που έχουν διαχωρίσει από τον υπόλοιπο και 
έχουν δηµιουργήσει τις πόλεις τους. Η οργανωµένη κοινωνία τους διέπεται από συγκεκριµένους 
κανόνες-θεσµούς (π.χ. εξωγαµία, γάµο, αναπαραγωγή, φιλοξενία). Αυτοί ισχύουν µόνο µέσα στην 
πόλη, δηλαδή µέσα στον περιχαρακωµένο, χωρισµένο χώρο. Όταν οι άνθρωποι βγουν έξω από το 
«Εδώ» και περάσουν στο «Αλλού» (δηλαδή στο χώρο πέρα από τον δικό τους, σε: τεµένη, ιερά, 
νεκροταφεία, σπήλαια, λίµνες, ουρανό, θάλασσα, Κάτω Κόσµο) ισχύουν άλλοι κανόνες. Βλ. και 
Radermacher (1903), 41-44, 60-61. 
627 Βλ. καλύτερα Gruppe (19752), 453-454, Wilamowitz-Moellendorff (19763), 23-24. 
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µορφή, που στέκει αριστερά δίπλα στον Ηρακλή, το κεφάλι της συνδεόταν µε την 
πλάκα µέσω στηρίγµατος διαµέτρου 7 εκ. (βλ. εικ. 269). Με βάση τη µορφή της  
 

 
Εικ. 268 

 

 
                                                                    Εικ. 269 
 
Αθηνάς από τη µετόπη του Άτλαντα ο Treu υποστηρίζει ότι το εν λόγω κεφάλι, το 
οποίο ανήκει σε θεά, γυρίζει προς το πλάι και η θεά έχει το αριστερό σκέλος φέρον. 



 214

Με βάση την κλίση του κεφαλιού συµπληρώνει το δεξί χέρι της θεάς628 µε χειρονοµία 
που παροτρύνει τον ήρωα, ενώ θεωρεί ότι το αριστερό κρατούσε πιθανότατα δόρυ. 
Ταυτίζει τη µορφή µε την Αθηνά, γιατί ήταν η 
προστάτιδα θεά του Ηρακλή. Από την άλλη µορφή, 
που στέκει δεξιά δίπλα στον Ηρακλή, απέµεινε 
κοµµάτι από την αριστερή κάτω κνήµη (πρβλ. την 
εικ. 269g). Στην τοµή φαίνεται ότι η κνήµη 
προστέθηκε. Πρόκειται για ανδρική µορφή σε 
κατατοµή που στρέφει προς τα αριστερά. Μπορεί να 
ταυτιστεί είτε µε τον Ιόλαο είτε µε τον Ερµή. Επειδή 
ο Ιόλαος απουσιάζει από τη µετόπη της Ύδρας, όπου 
η παρουσία του θα απαιτούνταν µε βάση το µύθο, 
αλλά ο Ερµής εικονιζόταν σε εκείνη του Κέρβερου, ο 
Treu αναγνωρίζει στη µορφή τον Ερµή ως πάρισο της 
µορφής της Αθηνάς στην άλλη πλευρά της 
µετόπης629.                                                                    
                                                                                                                    Εικ. 270                                                      

                                                                                              
Η εικονογραφία του άθλου:  

            Το λιοντάρι της Νεµέας υπήρξε ίσως ο πιο 
αγαπητός άθλος του Ηρακλή στην αρχαία ελληνική 
τέχνη. Εικονίστηκε σε µία ατέλειωτη σειρά 
παραστάσεων στην αγγειογραφία -σε αθηναϊκά 
µελανόµορφα και ερυθρόµορφα αγγεία (βλ. 
ενδεικτικά τις εικ. 271, 274, 275), κατωιταλιωτικά 
αγγεία (εικ. 273), πήλινα αγγεία µε ανάγλυφη 
διακόσµηση, κ.ά.- στη νοµισµατική (βλ. εικ. 272) 
και τη µικροτεχνία από το 560-550 π.Χ. έως και 
τον 4ο-5ο αιώνα µ.Χ. Ως προς το εικονογραφικό 
σχήµα ο ήρωας παριστάνεται είτε να επιτίθεται µε 
τα όπλα του στο θηρίο, είτε να παλεύει µαζί του 
είτε να το πνίγει630.                                                                                Εικ. 271                                                        

Στη µνηµειακή γλυπτική ο άθλος εικονίστηκε σε µετόπη του Θησαυρού των 
Αθηναίων στους ∆ελφούς (εικ. 276), σε µετόπη του Ηφαιστείου (εικ. 277, 278) και 
σε µαρµάρινη ζωφόρο από το Θέατρο των ∆ελφών (εικ. 279). 

Στη µετόπη (500-490 π.Χ.) του Θησαυρού των Αθηναίων εικονίζεται η πάλη 
του θηρίου µε τον ήρωα, ο οποίος αναγνωρίζεται από επιγραφή (εικ. 276)631.     

 
                                                                                                            

                                                 
628 Ο G. Treu δεν αποκλείει να ανήκε στην Αθηνά της εν λόγω µετόπης το δεξί χέρι του πίν. 76,5 του 
Expédition scientifique de Morée Ι, που είχε αποδοθεί στο δεξί χέρι του Ηρακλή της µετόπης των 
Στυµφαλίδων (εικ. 266). Ωστόσο κάτι τέτοιο δε µπορεί να λεχθεί µε σιγουριά, γιατί το χέρι ανήκει στα 
θραύσµατα που έµειναν στην Ελλάδα και χάθηκαν. Βλ. Olympia III, 156-157. 
629 Ό. π., 153-157. 
630 Felten (1990a), Brommer (1953), 7-1, Fink (1960), 77-78, Diener (1980), 18-23, Beckel (1961), 54-
56, Schefold (1978), 90-95, Schefold (1993), 98-101, 235-237. Ο τελευταίος σηµειώνει (σελ. 99) την 
προτίµηση της ύστερης γεωµετρικής τέχνης στην απεικόνιση του αιµατηρού τραυµατισµού ή θανάτου 
του θηρίου.  
631 Βλ. FdD IV, 4 (1957), 104-108, πίν. XLIV-XLV, Dinsmoor (19753), 117, Boardman (1978), 159-
160, σχ. 213, Μαστραπάς (1994), 83, Ανδρόνικος (1996), 23-25, εικ. 31-32. Για τα θέµατα των 
αετωµατικών συνθέσεων βλ. Delivorrias (1974), 181-182.                                   
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                           Εικ. 272                                                           Εικ. 273        
 

   
                              Εικ. 274                                                              Εικ. 275 
 

Οι Α µετόπες632 του Ηφαιστείου633 έφεραν ανάγλυφες παραστάσεις µε θέµα 
εννέα άθλους του Ηρακλή -ο άθλος του Γηρυόνη καταλαµβάνει δύο µετόπες- ενώ η Β 
και η Ν πλευρά του ναού διακοσµείται ανά τέσσερις µετόπες µε άθλους του 
Θησέα634. Στη µετόπη που διακοσµείται µε τον άθλο του λιονταριού παριστάνεται ο 
Ηρακλής που αντιµετωπίζει το θηρίο µε τα χέρια και το σπαθί του (εικ. 277, 278).                            

                                                 
632 Οι µετόπες του ναού χρονολογούνται γύρω στο και πριν το 450 π.Χ. O Ch. Morgan (1962a) τις 
χρονολογεί γύρω στο 450 π.Χ. επειδή διατηρούν συγκεκριµένα στοιχεία και το πνεύµα των µετοπών 
της Ολυµπίας και επειδή προβλέπουν πολλές ιδιοµορφίες (εκζητήσεις) των µετοπών του Παρθενώνα. 
Βλ. Λαµπρινουδάκης (1983), 72-74 για τις διάφορες θεωρίες για τη χρονολόγηση των γλυπτών του 
ναού. Για τα θέµατα των αετωµατικών συνθέσεων βλ. Thompson (1949), 243-255, πίν. 63 
(υποστηρίζει ότι στο Α εναέτιο παριστανόταν η αποθέωση του Ηρακλή), Morgan (1963), 91-94 
(αντιπροτείνει για το Α τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του ∆ία), Λαµπρινουδάκης (1983), 73 
(µιλά για Κενταυροµαχία στο Α και την Ιλίου Πέρσιν στο ∆), Παπαχατζής (1994), 244-245. Για τα 
ακρωτήρια του ναού (ένα σύµπλεγµα δύο γυναικείων µορφών, «σύµπλεγµα εφεδρισµού» ή  
«Εσπερίδες» και µία «Νηρηίδα») βλ. Thompson (1949), 247-250, πίν. 63, Morgan (1963), 95, 97-98 
(“Appendix III: The ephedrismos Group”), όπου πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήµατα για την πιθανότητα 
να µην ταυτίζεται το σύµπλεγµα µε Εσπερίδες, Boardman (1985), 146, εικ. 115, 116. Για τις 
παραστάσεις της ζωφόρου (στην Α πλευρά µάχη Θησέα-Παλλαντιδών, στη ∆ Κενταυροµαχία) βλ. 
Koch (1955), 126-144, Morgan (1962b), Goette (1993), 74, 76-77 (αναφορά στην αρχιτεκτονική του 
ναού), 111, εικ. 20-22.  
633 O W. B. Dinsmoor βάσει νεότερων ευρηµάτων τοποθετεί την κατασκευή του ναού στο 449 π.Χ. Βλ. 
Dinsmoor (1941b), 128-160, ιδίως 153 (προτεινόµενη χρονολόγηση) και Dinsmoor (19753), 180, σηµ. 
1 (για τη χρονολόγηση στο 449 π.Χ). Ο Morgan (1963), 102 σηµειώνει ότι η έναρξη της ανέγερσης 
ήταν “about 450 B.C.” Για την αρχιτεκτονική του ναού βλ. Gruben (19803), 206-212. Για πληροφορίες 
σχετικά µε το εσωτερικό του βλ. Broneer (1945), Dinsmoor (1945), Dinsmoor (1968).                     
634 Βλ. Koch (1955), 117-125 και νύξη για την Κενταυροµαχία της ∆ πλευράς της ζωφόρου από τον 
Thompson (1949), 237, πίν. 60.   
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Η µαρµάρινη ζωφόρος, που ανακαλύφθηκε στο Θέατρο του ιερού του 
Απόλλωνα στους ∆ελφούς το 1894-1895, τοποθετείται χρονικά στον 2ο /1ο  αι. π.Χ. / 
µ.Χ. και κοσµείτο πιθανότατα από δώδεκα άθλους του Ηρακλή, από τους οποίους 
σώθηκαν οι έντεκα. Το Λιοντάρι της Νεµέας παριστάνεται στην ίδια πλάκα µε τον 
Κέρβερο και τον Κένταυρο635 (βλ. εικ. 279). 

 

 
               Εικ. 276 

 
Ο άθλος εικονιζόταν και στο «θρόνο» του Αµυκλαίου Απόλλωνα, έργο του 

Βαθυκλή από τη Μαγνησία, όπως πληροφορεί ο Παυσανίας (ΙΙΙ, 18, 9-16). Πρέπει να 
είχε κατασκευαστεί όχι πολύ πριν το 500 π.Χ. Περιέβαλε από τρεις πλευρές την από 
πριν στηµένη στο λόφο της ακρόπολης των Αµυκλών ξύλινη κιονόµορφη ανεικονική 
παράσταση του Υάκινθου, που είχε επενδυθεί (πριν από τον Βαθυκλή) µε χάλκινα 
ελάσµατα και είχε µετατραπεί σε εικόνα του Απόλλωνα µε την προσθήκη του 
κεφαλιού και των άκρων. Ως βάθρο του αγάλµατος χρησίµευε ο τάφος-βωµός του 
Υάκινθου µε πόρτα χάλκινη, από την οποία γίνονταν οι εναγισµοί για τον Υάκινθο 
κατά τα Υακίνθια636. Μία από τις εσωτερικές παραστάσεις κάτω από το θρόνο ήταν 
το πνίξιµο του λιονταριού από τον Ηρακλή637.  

Ο άθλος παριστανόταν και σε µία από τις εικόνες του Παναίνου, που είχαν 
διακοσµήσει τις τρεις επίπεδες επιφάνειες, που ο Παυσανίας ονοµάζει «ερύµατα» ή 
«φράγµατα», ανάµεσα στα πόδια του θρόνου του χρυσελεφάντινου αγάλµατος του 
∆ία638 της Ολυµπίας639.                              

 
 

                                                 
635 Lévêque (1951), Sturgeon (1978), η οποία τοποθετεί την πλάκα χρονικά στον 2ο/1ο αι. π.Χ, 
Jacquemin (1985), η οποία εσκεµµένα δεν εστιάζει στη χρονολόγηση της ζωφόρου, αν και διατυπώνει 
τις επιφυλάξεις της για τη χρονολόγηση που προτείνει η Μ. Sturgeon.  
636 Παπαχατζής (1976), 383-386.  
637 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 15,6-16,1: «…ØpelqÒnti d� ØpÕ tÕn qrÒnon t¦ œndon… kaˆ ¥gcwn `HraklÁj 
tÕn lšonta…» 
638 Οι απόψεις για τη χρονολόγηση της κατασκευής του χρυσελεφάντινου αγάλµατος του ∆ία, ενός από 
τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου, διίστανται. Bλ. Liegle (1952), 318-332 (ισχυρίζεται ότι ο 
Φειδίας φιλοτέχνησε τον ∆ία της Ολυµπίας πριν το άγαλµα της Αθηνάς Παρθένου του Παρθενώνα), 
Richter (1966) (διατείνεται ότι το άγαλµα του ∆ία κατασκευάστηκε µετά το άγαλµα της Παρθένου), 
Fink (1967), 65-77 (υποστηρίζει ότι το άγαλµα είναι σύγχρονο του ναού). Σύµφωνα µε την 
επικρατούσα άποψη οι εργασίες για το άγαλµα άρχισαν µετά το 435 π.Χ., δηλαδή τουλάχιστον είκοσι 
χρόνια µετά την οικοδόµηση του ναού. 
639 Παυσ., V, 11, 5, 9-6, 1: «..(™n 'Olump…v d� ™rÚmata trÒpon to…cwn pepoihmšna t¦ [d�] 
¢pe…rgont£ ™sti. toÚtwn tîn ™rum£twn Óson m�n ¢pantikrÝ tîn qurîn ™stin, ¢l»liptai 
kuanù mÒnon, t¦ d� loip¦ aÙtîn paršcetai Pana…nou graf£j. ™n d� aÙta‹j 
œsti)…`Hraklšouj te tîn ¢gwnism£twn tÕ ™j tÕn lšonta tÕn ™n Nemšv……» 
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Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
            Σε αντίθεση µε όλες τις υπόλοιπες παραστάσεις του άθλου στην τέχνη, στη 
µετόπη της Ολυµπίας συναντάµε µία εικονογραφική πρωτοπορία: εικονίζεται η 
στιγµή µετά την πάλη και τη νίκη του Ηρακλή: ο ήρωας έχει πια καταβάλει το 
λιοντάρι και εξαντληµένος ακουµπά το πόδι του πάνω στο νεκρό ζώο.                                                        

 

 
Εικ. 277 

 
 

           
                        Εικ. 278                                                       Εικ. 279           

 
Ενδιαφέρουσες είναι οι σχετικές παρατηρήσεις του Fr. Brommer (1953). 

Σηµειώνει ότι το θέµα της µετόπης δεν είναι η πάλη, η δράση και το γεγονός - 
δηλαδή δεν απεικονίστηκε άµεσα αυτός καθαυτός ο άθλος - αλλά η ηρεµία µετά την 
πάλη και η στοχαστική διάθεση του ήρωα - δηλαδή το αποτέλεσµα της πάλης του 
ήρωα µε το θηρίο. Η µορφή του Ηρακλή δεν εµφανίζει πάνω της κανένα ίχνος 
θριάµβου. Η δυσκολία στην εκτέλεση του άθλου, η οποία στην αρχαϊκή τέχνη 
εκφραζόταν µε την πάλη και το πιάσιµο του θηρίου από το λαιµό ή τις ζωηρές 
χειρονοµίες των θεατών, αποτυπώνεται εδώ στο κεφάλι του νικητή, το οποίο 
στηρίζεται κουρασµένο και γεµάτο σκέψεις στο χέρι του. Ο καλλιτέχνης απεικόνισε, 
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αντίθετα µε τους προγενέστερούς του, όχι το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό γεγονός, 
όχι τη σωµατική πάλη αλλά το ψυχικό βίωµα - αντίληψη που κατανοείται και 
διαµορφώνεται για πρώτη φορά στη µετόπη της Ολυµπίας. Ο ήρωας είναι εδώ, στον 
πρώτο του άθλο αγένειος, νεανικός. Σε όλους τους επόµενους άθλους των υπόλοιπων 
µετοπών της Ολυµπίας αναγνωρίζεται ως γενειοφόρος και ώριµος άνδρας640.  

Το ότι εικονίζεται στη µετόπη η Αθηνά και -µάλλον και- ο Ερµής, οι βοηθοί 
θεοί του Ηρακλή, δηλώνει ότι εκείνος εκτέλεσε τον άθλο µε θεϊκή και όχι ανθρώπινη 
βοήθεια641.       

 
 

                                                 
640 Brommer (1953), 10-11.  
641 Βλ. σχετικά στην επόµενη µετόπη, της Λερναίας Ύδρας.  
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2) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ∆ΡΑΣ (εικ. 283 -αποκατάσταση της 
µετόπης από τον Treu και τον Γιαλούρη- και εικ. 284, Μουσείο Ολυµπίας):  

 
Ο µύθος:  
Ο δεύτερος άθλος του Ηρακλή κατά διαταγή του Ευρυσθέα ήταν να σκοτώσει 

τη Λερναία Ύδρα, τέρας της περιοχής µε σκυλόµορφο, τεράστιο σώµα, οκτώ ή εννέα 
ή πενήντα ή εκατό φιδοκέφαλα, µεταξύ των οποίων το ένα αθάνατο642. Τα κεφάλιά 
της ξερνούσαν φωτιά, ώστε κατάκαιγε και αφάνιζε ό,τι έβρισκε στο πέρασµά της, 
σπαρτά, δένδρα, κήπους, ζώα, ανθρώπους. Ο Ηρακλής κατόρθωσε να την σκοτώσει 
κόβοντας το αθάνατο κεφάλι µε χρυσό δρεπάνι643 ή σπαθί644. Ξεκοίλιασε το σώµα της 
και βούτηξε τα βέλη του στη χολή της. Όµως ο Ευρυσθεύς δεν ήθελε να περιλάβει 
αυτό το κατόρθωµα στους άθλους του ήρωα, επειδή εκείνος βοηθήθηκε από τον 
Ιόλαο, ο οποίος έκαψε µε αναµµένα κλαδιά τα σηµεία όπου ο Ηρακλής ακρωτηρίαζε 
τα κεφάλια της Ύδρας, για να µη βγαίνουν καινούρια στη θέση τους645.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Ο άθλος βασίζεται σε µύθο διάβασης, δηλαδή ως κεντρικό θέµα έχει τη 

διάβαση, το πέρασµα που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο Ηρακλής µεταφερόµενος από 
το χώρο των ανθρώπων σε τόπο εκτός του γνωστού κόσµου, στο «Αλλού», στον 
Κάτω Κόσµο. Ο µύθος είναι σχετικός µε την πορεία του ήρωα προς την κατάκτηση 
της αθανασίας. Η Ύδρα είναι φίδι που φέρνει γενικότερες καταστροφές και έχει 
συνδεθεί µε τη λίµνη Λέρνα. Πιστευόταν γενικά ότι οι λίµνες αποτελούσαν εισόδους 
για τον Κάτω Κόσµο (πρβλ. Αχερουσία Λίµνη). Βασικό στοιχείο λοιπόν του µύθου 
είναι ότι µε την εξόντωση της Ύδρας, που σχετίζεται µε τον Κάτω Κόσµο, 
συµβολίζεται η υπερνίκηση του θανάτου646.  

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Ο G. Treu µπόρεσε να συναρµολογήσει ένα µεγάλο κοµµάτι της µετόπης, το 

οποίο αποτελείται σχεδόν από 30 θραύσµατα. Σε αυτά προστίθενται τέσσερα, τα 
οποία προσαρµόζονται στον κορµό του δένδρου της δεξιάς γωνίας της µετόπης. Από 
τις γαλλικές ανασκαφές προέρχεται το γωνιακό κοµµάτι µε τον κορµό του δένδρου, 
την ουρά της Ύδρας και δύο κοµµάτια από το κεφάλι και το λαιµό της (βλ. εικ. 265).  
                                                 
642 Βλ. σχετικά Ευρυπίδης,`HraklÁj mainÒmenoj, 419-421. Ο Αλκαίος (7ος αι. π.Χ.) γράφει ότι η 
Ύδρα είχε εννέα κεφάλια, ενώ ο Σιµωνίδης (7ος αι. π.Χ.) της αποδίδει πενήντα. Βλ. Σχόλια στη 
Θεογονία του Ησίοδου, 313, 6-8 (εκδ. Heinsius). Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 77, 5) και ο Υγίνος 
(Μύθος 30, 3) µιλάνε για εννέα κεφάλια. Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.) κάνει την Ύδρα 
εκατοντακέφαλη (βλ. Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 11, 5,1-3), ενώ ο Παυσανίας είναι ο µόνος, που 
εκλογικεύοντας το µύθο, της αποδίδει ένα µόνο κεφάλι (’Ηλιακά, ΙΙ, 37, 4, 7-8). 
643 Ησίοδος, Θεογονία, 313-318 και Ευρυπίδης,”Iwn, 192.  
644 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 80, 2.   
645 Για τον τρόπο αφανισµού της τέρατος και εκτέλεσης του άθλου βλ. γενικά: Απολλόδωρος 
(Βιβλιοθήκη, 2, 77-80), ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 11, 5,1 -6,7), Υγίνος, Μύθος 30, 
3, Κόιντος Σµυρναίος (Έλληνας επικός ποιητής του 4ου αι. µ.Χ.), Τα µεθ’ Όµηρον, 6, 212-219. Επίσης 
Ησίοδος, Θεογονία, 313-318, Ευρυπίδης,”Iwn 184-200 -όπου αναφέρεται σε µετόπη (;) από το ναό του 
Απόλλωνα στους ∆ελφούς που εικόνιζε τον Ηρακλή να σκοτώνει την Ύδρα µε το χρυσό δρεπάνι και 
τον Ιόλαο µε δαυλό να βοηθάει τον ήρωα˙ βλ. και Müller (1975), 29. Ο Ελλάνικος, Λέσβιος ιστορικός 
του 5ου αι. π.Χ., γράφει πολύ σύντοµα και συνοπτικά για τον άθλο (FGrHist 4 F 103), δίχως να 
αναφέρεται σε λεπτοµέρειες όπως στον τρόπο εξόντωσης του τέρατος. Στα Σχόλια στον Λουκιανό, 1, 8, 
2-5 γίνεται λόγος για τη συµβολή του Ιόλαου στην εκτέλεση του άθλου και στην Αστρονοµία ΙΙ, 23, 
951-956 του Υγίνου για το ρόλο του καρκίνου, ο οποίος σταλµένος από την  Ήρα δάγκωσε το πόδι του 
Ηρακλή.  
646 Radermacher (1903), 42.  
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Ως προς την παράσταση ο Ηρακλής στέκει σε κατατοµή στην αριστερή άκρη 
της µετόπης. Είναι γυµνός και στηρίζεται στο δεξί πόδι. Το βλέµµα του κατευθύνεται 
προς τα κάτω, στα χέρια του, τα οποία κρατούσαν δαυλό (αριστερό) και δρεπάνι 
(δεξί) ενώ η θέση και η στροφή τους δηλώνεται από τα ίχνη µίας οπής για στερέωση 
(εικ. 280). Το σώµα της Ύδρας και τα εννέα φιδίσια κεφάλια της (εικ. 265, 281, 282) 
γεµίζουν περισσότερα από τα δύο τρίτα της υπόλοιπης µετόπης.  

Ο Treu δε µπόρεσε να τοποθετήσει ορισµένα θραύσµατα της Ύδρας (βλ. εικ. 
265), τα οποία ίσως ανήκαν στα χαµένα κεφάλια της που στρέφονται ενάντια στον 
Ηρακλή. Τα κοµµάτια από το ήµισυ της Ύδρας, τα οποία αποκάλυψαν οι Γερµανοί 
(βλ. εικ. 282), δε βρήκαν, λόγω των κενών στο ανάγλυφο, κάποια συγκεκριµένη θέση 
στη µετόπη και ίσως φανέρωναν ότι µερικά τµήµατα του φιδιού δουλεύτηκαν 
ξεχωριστά647.                                                                           
            

                                     
           Εικ. 280                           Εικ. 281                                         Εικ. 282                
                                                                                                                                                          

 

                      
                       Εικ. 283                                                  Εικ. 284 
 
Η οµάδα του Ν. Γιαλούρη πρόσθεσε δύο µεγάλα κοµµάτια στο αριστερό µισό 

της πλάκας, πάνω από το κάτω τµήµα του σώµατος της Ύδρας. Η προσθήκη τους 
συνέβαλε στη σύνδεση δύο µεγάλων κοµµατιών της µετόπης και, κυρίως, στον 
καθορισµό της ακριβούς θέσης της Ύδρας648.   

 
 
 
 

                                                 
647 Olympia III, 158-160.  
648 Αshmole, Yalouris (1967), 181.  
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Η εικονογραφία του άθλου:  
Ο άθλος εικονίζεται από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 6ο-7ο αι. µ.Χ. Σε πολλές 

παραστάσεις στην αγγειογραφία (κορινθιακά, αθηναϊκά µελανόµορφα και 
ερυθρόµορφα αγγεία, ερετρικά µελανόµορφα αγγεία) παριστάνεται ο Ηρακλής, η 
Ύδρα, ο Ιόλαος, η Αθηνά και άλλες µορφές, όπως π.χ. ο Ερµής (βλ. εικ. 285-288). Σε 
παραστάσεις κορινθιακών, αθηναϊκών µελανόµορφων και ερυθρόµορφων αγγείων, 
λακωνικών µελανόµορφων αγγείων, από τον 7ο ως τον 4ο αι. π.Χ., εικονίζεται ο 
Ηρακλής, η Ύδρα και ο Ιόλαος (εικ. 289), ενώ σε άλλες σε αθηναϊκά µελανόµορφα 
αγγεία του 6ου αι. π.Χ. η Ύδρα και µία άλλη θεότητα ή µορφή. Συχνά βλέπουµε τον 
καρκίνο ανάµεσα στα ανοιχτά πόδια του ήρωα. Ο τελευταίος µόνος του µε την Ύδρα, 
ακόµη και σε παραστάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δε σώζονται ολόκληρες, 
απεικονίζεται σε µικρό αριθµό αγγείων (αθηναϊκών µελανόµορφων και 
ερυθρόµορφων, λακωνικών µελανόµορφων) από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. (εικ. 290), 
στη µικροτεχνία, σε ανάγλυφα και νοµίσµατα649.  

 

 
                                                                   Εικ. 285           

 

 
Εικ. 286            

 
Ο εν λόγω άθλος κόσµησε και τη φτιαγµένη από ξύλο κέδρου λάρνακα του 

Κύψελου που βρισκόταν µέσα στο Ηραίο της Ολυµπίας. Σύµφωνα µε το ∆ίωνα 
Χρυσόστοµο, ο οποίος πήγε στην Ολυµπία λίγο πριν το 100 µ.Χ., η λάρνακα ήταν 
στηµένη στον οπισθόδοµο του Ηραίου. Αν ήταν πράγµατι ανάθηµα των Κυψελίδων, 
τότε πρέπει να αφιερώθηκε ή από τον ίδιο τον Κύψελο, ο οποίος ήταν τύραννος της 
Κορίνθου τον 7ο-6ο αι. π.Χ., ή από το γιο του Περίανδρο, ο οποίος κυβέρνησε ως το  

                                                 
649 Κοκκορού-Αλευρά (1990α), Brommer (1953), 12-17, Fink (1960), 73, Diener (1980), 26-31, Beckel 
(1961), 41-43, Schefold (1978), 95-96, Schefold (1993), 101-102, 237-239.   
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                   Εικ. 287                                                        Εικ. 288           
 

         
                   Εικ. 289                                                            Εικ. 290           
                      

585 π.Χ. περίπου650. Τα θέµατα που έφερε ήταν µυθολογικά και πληροφορούµαστε 
για αυτά από την εκτενή περιγραφή του Παυσανία (V, 17, 5-19, 10), ο οποίος χωρίζει 
την εξέταση των παραστάσεων σε πέντε «χώρες» και ξεκινά την περιγραφή από κάτω 
προς τα πάνω651. Οι δύο µέχρι σήµερα προσπάθειες αναπαράστασης652 των θεµάτων 
της λάρνακας βασίζονται στην άποψη ότι οι «χώρες» είναι παράλληλες ζώνες, φρίζες 
όπως στο αγγείο François, που κατασκευάστηκε γύρω στο 570 π.Χ.653 Η παράσταση 
του Ηρακλή που τοξεύει ενάντια στην Ύδρα, µε την Αθηνά να παρευρίσκεται και τον 
Ιόλαο να περιµένει πάνω σε τέθριππο654, βρισκόταν στην πρώτη «χώρα» της 
λάρνακας655.   
                                                 
650 Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο (ƒstor…a, 5, 92, ζ, 1-3) ο Κύψελος µετά από τριάντα χρόνια 
διακυβέρνησης άφησε την εξουσία στο γιο του Περίανδρο. Βλ. και Andrewes (1974), 43-53 (“Chapter 
IV: The Overthrow of an Arictocracy at Corinth”), 107-109 (“Chapter IX: Peisistratus and the 
Consolidation of Attica”, “c: The maintenance of power”), Mossé (1989), 35-47, ιδίως 37 («Κεφάλαιο 
3. Οι τύραννοι της Πελοποννήσου και του Ισθµού. 2. Οι Κυψελίδες»), Massow (1916), 14-17.   
651 Stuart Jones (1894), 37-39.  
652 Βλ. Stuart Jones (1894) και Massow (1916), ο οποίος παρουσιάζει τη γενικά πιο αποδεκτή 
αναπαράσταση της λάρνακας. Κατά τον H. Stuart Jones (1894), 36 η λάρνακα ήταν πιθανότατα 
ορθογώνια.  
653 Cook (1997), 73-74, Boardman (1974), 33-34.           
654 Όπως έχει υποστηριχθεί, ο Ιόλαος που εικονιζόταν να κρατάει τα ηνία πάνω σε τέθριππο, ανήκε 
στην επόµενη παράσταση, δηλαδή αυτήν του άθλου του Ηρακλή ενάντια στη Λερναία Ύδρα. Ο 
Παυσανίας έσφαλε, µάλλον επειδή σε αυτήν τη «χώρα» της λάρνακας δεν υπήρχαν χωρίσµατα 
ανάµεσα στις παραστάσεις και θεώρησε ότι ο Ιόλαος συµπεριλαµβανόταν στα «qla ™pˆ Pel…v, 
επειδή παριστανόταν ως νικητής σε αρµατοδροµία.    
655 Παυσ., V, 17, 11: «…'IÒlaoj dš, Öj ™qelont¾j mete‹cen `Hrakle‹ tîn œrgwn, œstin †ppwn 
¤rmati ¢nVrhmšnoj n…khn. tÕ d� ¢pÕ toÚtou ¢gën m�n Ð ™pˆ Pel…v pšpautai, t¾n Ûdran dš, tÕ 
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Ανάµεσα στις πολλές ανάγλυφες παραστάσεις του «θρόνου» του Αµυκλαίου 
Απόλλωνα ο Παυσανίας αναφέρει και τον άθλο του Ηρακλή µε τη Λερναία Ύδρα656.   

Στην αρχιτεκτονική πλαστική ο άθλος εικονίστηκε στο αέτωµα «της Ύδρας» 
από την Ακρόπολη και σε µετόπη του Ηφαιστείου. Ακόµη και αν εικονίστηκε σε 
µετόπη του Θησαυρού των Αθηναίων στους ∆ελφούς, η κακή κατάστασή της δε µας 
επιτρέπει να βγάλουµε συµπεράσµατα για την παράσταση.  

Το πώρινο αέτωµα «της Ύδρας» βρέθηκε ΝΑ του Παρθενώνα και 
τοποθετείται χρονικά στο πρώτο ή δεύτερο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.657. Πιθανότατα 
κοσµούσε ένα πολύ µικρό οικοδόµηµα της Ακρόπολης, αφού το µήκος του είναι 5,80 
µ. Απεικονίζει τον άθλο του Ηρακλή µε τη Λερναία Ύδρα. Σύµφωνα µε την 
προταθείσα αποκατάσταση η Ύδρα καταλαµβάνει µε το τεράστιο κουλουριασµένο 
σώµα και τα τροµερά κεφάλια της όλο το δεξί µισό του αετώµατος. Στο αριστερό 
µισό εικονίζεται ο ήρωας που κραδαίνει το ρόπαλό του πάνω από το κεφάλι του 
τέρατος. Πίσω από αυτόν παριστάνεται ο Ιόλαος που τον περιµένει µε το άρµα, ενώ ο 
καρκίνος γεµίζει την αριστερή γωνία του αετώµατος (εικ. 291)658.      

                                                  

  
  Εικ. 291   

 
Στη µετόπη του Ηφαιστείου εικονίζεται ο Ηρακλής µαζί µε τον Ιόλαο. Είναι 

ξεκάθαρο ότι ο ήρωας κρατάει το δρεπάνι και είναι έτοιµος να κόψει ένα κεφάλι της 
Ύδρας, ενώ ο Ιόλαος που είναι δίπλα βαστάει το δαυλό για να κάψει τη ρίζα του 
κεφαλιού (βλ. εικ. 292).                                                                                             

 
 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Στην εν λόγω µετόπη ο καλλιτέχνης επέλεξε να απεικονίσει το βασικό θέµα 

του µύθου, το φόνο της Λερναίας Ύδρας, µε κεντρικά πρόσωπα τον ήρωα και το 
τέρας. Η Ύδρα εικονίζεται εδώ πολυκέφαλη, εννεακέφαλη κατά τον G. Treu, δηλαδή  
σύµφωνα µε το µύθο, όπως τον µεταφέρουν ο Αλκαίος, ο Απολλόδωρος και ο Υγίνος. 
Ο Ηρακλής εδώ εικονίζεται να κρατάει δαυλό στο αριστερό χέρι και δρεπάνι στο 
δεξί. Το δρεπάνι ως φονικό όπλο ανταποκρίνεται στο στοιχείο του µύθου όπως τον 

                                                                                                                                            
™n tù potamù tÍ 'AmumènV qhr…on, `Hrakle‹ toxeÚonti 'Aqhn© paršsthken·…» Βλ. Stuart Jones 
(1894), 67-68, Massow (1916), 44-48,  Schefold (1964), 68-70.  
656 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 13, 3-4: «…(ØpelqÒnti d� ØpÕ tÕn qrÒnon t¦ œndon)…™pˆ d� toÚtoij 
`Hraklšouj pepo…htai [t£xis] tîn œrgwn [tîn] <tÕ> ™j t¾n Ûdran...».  
657 Βλ. Μπρούσκαρη (1974), 29 (α΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.), Lapalus (1947), 431 (α΄ δεκαετία του 6ου 
αι. π.Χ.).        
658 Βλ. Wiegand (1904), 192-195, πίν. III, 4, Heberdey (1919), 10-12, Lapalus (1947), 431, pl. VIII A, 
Dinsmoor (1947), 126-127, σηµ. 86 (όταν κάνει λόγο για τους ναούς “B” και “C” που είχαν 
οικοδοµηθεί πίσω από το αρχικό Εκατόµπεδο και στους οποίους ανήκαν δύο αετώµατα, το 
“Introduction pediment” και το “Hydra pediment” αντίστοιχα), Schuchhardt (1963), 811-812, 
Μπρούσκαρη (1974), 29-30, εικ. 15-17, Νούτσου (2001), 75-82, Brinkmann (2003), 44-45 και 
„Katalog, no.6: Giebelrelief, Herakles und die Hydra, Kalkstein“.  
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µεταφέρει ο Ησίοδος και ο Ευρυπίδης. Συνεπώς ο καλλιτέχνης υπακούει στη 
φιλολογική παράδοση.  

                                                                                                                                       

 
                                                                   Εικ. 292 

 
Όµως το νεωτερικό, πρωτοποριακό στοιχείο που εισάγεται εδώ είναι ότι ο 

ήρωας κρατάει τον αναµµένο δαυλό, τον οποίο, σύµφωνα µε το µύθο, κρατούσε ο 
Ιόλαος. Ο Ιόλαος όµως δεν εικονίζεται στη µετόπη, άρα ο Ηρακλής εκτελεί µόνος του 
τον άθλο: µε το δρεπάνι κόβει τα κεφάλια της Ύδρας και µε το δαυλό τα καίει, για να 
µη ξεφυτρώσουν καινούρια. ∆ηλαδή ο βασικός πυρήνας του µύθου τροποποιείται. 
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί σύµφωνα µε τους µυθογράφους ο άθλος της 
Λερναίας Ύδρας ήταν ο ένας από τους δύο άθλους του Ηρακλή, τους οποίους 
«ακύρωσε», δηλαδή δε µέτρησε ο Ευρυσθεύς.  

Υπάρχει ασάφεια στις αρχαίες πηγές ως προς τον αριθµό των άθλων που 
ζήτησε ο Ευρυσθεύς από τον Ηρακλή. ∆ε µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι ήταν 
δώδεκα. Στην Ιλιάδα (Τ 118-133) γίνεται λόγος για τους άθλους που πραγµατοποίησε 
στην υπηρεσία του Ευρυσθέα, βασιλιά της Τίρυνθας, ο Ηρακλής, γιος της Αλκµήνης 
και του ∆ία, δίχως όµως να αναφέρεται ο αριθµός τους ή - ακόµη περισσότερο - ότι 
ήταν δώδεκα659. Άρα ο ήρωας εκτέλεσε κάποιους άθλους που τον 8ο αι. π.Χ. δεν ήταν 
δώδεκα. Ο Απολλόδωρος (180-109 π.Χ.) γράφοντας για το συγκεκριµένο άθλο, τον 
οποίο ο Ευρυσθεύς δεν ήθελε να υπολογίσει στους άθλους του Ηρακλή λόγω της 
συνδροµής του Ιόλαου, αναφέρει δέκα άθλους660. Τον ίδιο αριθµό δίνει όταν γράφει 
για τον άθλο το σχετικό µε τον καθαρισµό των στάβλων του Αυγεία661. Ο ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης (περ. 90-20 π.Χ.) στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του γράφει ότι ο Ζευς έπεισε 
την Ήρα να αποκτήσει την αθανασία ο Ηρακλής, εάν εκτελούσε δώδεκα άθλους, τους 
οποίους θα του ανέθετε ο Ευρυσθεύς662. Άραγε την εποχή του ∆ιόδωρου θεωρούνταν 

                                                 
659 'Ili£da, 132-133: t¾n a„eˆ sten£cesc' Óq' ˜Õn f…lon uƒÕn Ðrùto  

œrgon ¢eik�j œconta Øp' EÙrusqÁoj ¢šqlwn. 
660 Απολλόδ., Βιβλιοθήκη, 2, 80, 5-8:  

Ûdraj ¢nasc…saj tÍ colÍ toÝj ÑistoÝj œbayen. EÙ- 
rusqeÝj d� œfh m¾ de‹n katariqmÁsai toàton ™n to‹j  
dška tÕn «qlon· oÙ g¦r mÒnoj ¢ll¦ kaˆ met¦ 'Iol£ou  
tÁj Ûdraj periegšneto.   

661 Απολλόδ., Βιβλιοθήκη, 2, 91, 6-8:  
™lqÒnta ™pˆ t¾n nÚmfhn EÙrut…wna ¢pškteinen. EÙru- 
sqeÝj d� oÙd� toàton ™n to‹j dška prosedšxato tÕn  
«qlon, lšgwn ™pˆ misqù pepr©cqai.   

662 ∆ιόδ. Σικ., ƒstorik¾ biblioq»kh, 4, 9, 5,4 - 6,1:  
diÒ fasin aÙtÕn t¾n m�n “Hran pe‹sai sug- 
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ότι ο Ηρακλής εκτέλεσε δώδεκα άθλους, δηλαδή είχε ήδη καθιερωθεί το λεγόµενο 
«δωδέκαθλο» του ήρωα; Τι συνέβη µέσα σε έναν αιώνα, από τον Απολλόδωρο ως το 
∆ιόδωρο Σικελιώτη; Ή είναι µήπως πιθανότερο ο ∆ιόδωρος να παραλλάσσει το µύθο, 
αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι συχνά παρουσιάζει παραλλαγές των µύθων και 
όχι τους κανονικούς µύθους;   

Υπάρχει λοιπόν ένα κενό γνώσης που προέρχεται από ασάφεια, από 
ανακρίβεια, κάτι που ίσως σηµαίνει ότι δεν ήταν αυστηρά καθορισµένος ο αριθµός 
των άθλων του Ηρακλή.  

Ίσως η µετόπη της Ολυµπίας δίνει µία απάντηση σε αυτό το µυστήριο. Κατά 
τη γνώµη µου ο καλλιτέχνης απεικονίζοντας τον Ηρακλή µε δαυλό στο χέρι, σε 
αντίθεση µε το µύθο, «νοµιµοποιεί» τον άθλο, αφού ο ήρωας τον πραγµατοποιεί 
µόνος του, δίχως να παραβαίνει το βασικό κανόνα, δηλαδή δίχως ανθρώπινη βοήθεια. 
Έτσι ο άθλος είναι έγκυρος, αναγνωρίζεται, αφού εκτελέστηκε σωστά και εντάσσεται 
στους υπόλοιπους («κανονικούς») άθλους, δηλαδή στους άθλους που εκτελέστηκαν 
σύµφωνα µε τους κανόνες που έθεσε από την αρχή ο Ευρυσθεύς.   

Στη µεταγενέστερη µετόπη του Ηφαιστείου έχουµε επιστροφή στο µύθο, στον 
«κανονικό» µύθο και το εικονογραφικό άλµα, η εικονογραφική πρωτοπορία που 
πραγµατοποιήθηκε στην Ολυµπία και έχει και άλλες προεκτάσεις, δε συνεχίστηκε. Ο 
καλλιτέχνης του Ηφαιστείου δεν επηρεάστηκε από την πρωτοπορία του καλλιτέχνη 
της Ολυµπίας -ίσως γιατί υπηρετούσε άλλους (πολιτικούς, θρησκευτικούς κ.ά.) 
σκοπούς. Ως προς την απεικόνιση του άθλου της Λερναίας Ύδρας ο καλλιτέχνης της 
Ολυµπίας υπήρξε πρωτοπόρος και µοναδικός, δίχως «προγόνους» ή «απογόνους» 
του, δηλαδή καλλιτέχνες που προετοίµασαν το έδαφος για αυτόν ή που τον 
διαδέχθηκαν.  

 

                                                                                                                                            
cwrÁsai basilša m�n Øp£rxai kat¦ t¾n „d…an ØpÒ- 
scesin EÙrusqša, tÕn d' `Hraklša tetagmšnon ØpÕ   
tÕn EÙrusqša telšsai dèdeka ¥qlouj oÞj ¨n Ð  
EÙrusqeÝj prost£xV, kaˆ toàto pr£xanta tuce‹n  
tÁj ¢qanas…aj. 
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3) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙ∆ΩΝ (εικ. 298 -αποκατάσταση της 
µετόπης από τον Treu και τον Γιαλούρη- και εικ. 299, Μουσείο Ολυµπίας):  

 
Ο µύθος663:  
Ο Ευρυσθεύς ζήτησε από τον Ηρακλή να πάει στην Αρκαδία και να καθαρίσει 

τη Στυµφαλίδα λίµνη, είτε διώχνοντας είτε σκοτώνοντας τα πολυάριθµα φοβερά 
πουλιά που κατοικούσαν σε αυτήν664. Οι Στυµφαλίδες όρνιθες είχαν ψηλά πόδια όπως 
τα λελέκια και σιδερένιες φτερούγες που τις εκτόξευαν σα βέλη και µπορούσαν να 
σκοτώσουν. Τρέφονταν και µε ανθρώπινο κρέας και προκαλούσαν πολλές 
καταστροφές στους αγρούς και τα περιβόλια, ώστε είχαν γίνει η πληγή της περιοχής. 
Ο ήρωας για να κάνει τα πουλιά να βγουν από τη κρυψώνα τους, που ήταν το πυκνό 
δάσος, κατέφυγε σε χάλκινα κρόταλα που του έδωσε η Αθηνά και που ήταν έργο του 
Ηφαίστου665 ή που τα κατασκεύασε ο ίδιος666. Ο κρότος αυτών των οργάνων τρόµαξε 
τα πουλιά που σηκώθηκαν στον αέρα σε σµήνη. Ο Ηρακλής σκότωσε µε τα βέλη του 
όσο περισσότερα µπορούσε, ενώ χτυπούσε κάθε τόσο τα κρόταλα για να τα 
φοβίσει667. Τα περισσότερα πουλιά έφυγαν και πήγαν στο νησί του Άρη668.  
 

Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Οι λίµνες (όπως και εκείνη της Λέρνας) είναι ενδιάµεσος χώρος. Ο Ηρακλής 

καλείται να εγκαταλείψει το χώρο των ανθρώπων και να εισέλθει σε χώρο µη 
ανθρώπινο -κάτι που καθιστά τον άθλο άθλο διάβασης. Επιπλέον, όπως το Λιοντάρι 
της Νεµέας, οι Στυµφαλίδες όρνιθες διαφέρουν κατά πολύ από τα «φυσιολογικά» 
πουλιά: έχουν σιδερένιες φτερούγες µε τις οποίες µπορούν να σκοτώσουν και είναι 
σαρκοβόροι. Το ότι ο Ηρακλής απαλλάσσει τον τόπο από αυτά τα φοβερά «πουλιά» 
κατατάσσει τον άθλο σηµασιολογικά και στους άθλους εξυγίανσης.   

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης: 
Το αριστερό µισό της µετόπης µε όλη τη µορφή της Αθηνάς, το κεφάλι και το 

δεξί χέρι του Ηρακλή (ως τον πήχη) συγκαταλέγονται στα γαλλικά ευρήµατα, ενώ ο 
κορµός του Ηρακλή βρέθηκε Β∆ από τους Γερµανούς ανασκαφείς του ναού.   

Η αποκατάσταση που πρότεινε ο G. Treu είναι η γενικά αποδεκτή ως σήµερα. 
Εικονίζονται δύο µορφές, η Αθηνά και ο Ηρακλής. Η θεά κάθεται σε βράχο και 
στρέφει στον ήρωα. Φοράει ζωσµένο πέπλο µε απόπτυγµα, την αιγίδα -σύµβολό της- 
και είναι ξυπόλητη. ∆εξιά από το δεξί χέρι της σώζεται επιφάνεια θραύσης ύψους 
                                                 
663 Κατά τον Απολλόδωρο οι Στυµφαλίδες όρνιθες ήταν ο έκτος άθλος του Ηρακλή. Εδώ αναφέρεται 
τρίτος, γιατί ακολουθείται η σειρά παράθεσης των µετοπών. 
664 Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 92,3-93,1) αναφέρει ότι τα πουλιά είχαν καταφύγει στη 
Στυµφαλίδα λίµνη, γιατί φοβήθηκαν µήπως τα κατασπαράξουν οι λύκοι.  
665 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 93, 1-3 και Σχολιαστής στα 'Argonautik¦  του Απολλώνιου Ρόδιου 
(Β, 1052).    
666 Αυτό µεταφέρει ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 13, 2, 5-9) και ο Ελλάνικος 
(FGrHist 3 F 104 a).  
667 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 92-93 και Απολλώνιος Ρόδιος ('Argonautik¦, Β, 1052-1058). Ο 
Στράβων (1ος αι. π.Χ.) στο όγδοο κεφάλαιο των Γεωγραφικών του, που έχει ως θέµα την Πελοπόννησο, 
µε την ευκαιρία της αναφοράς στη βασιλεία του Στυµφάλου της Αρκαδίας, κάνει λόγο και για τη 
Στυµφαλίδα λίµνη, στην οποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο Ηρακλής τόξευσε και έδιωξε tump£noij 
τα πουλιά, τα οποία ονοµάζονταν Στυµφαλίδες όρνιθες (Γεωγραφικά, 8, 6, 8, 4-7).  
Ο Παυσανίας περιγράφοντας την πόλη Στύµφαλο (8, 22, 4, 1-6) µιλάει και για τον Στύµφαλο ποταµό, 
στον οποίο κατοικούσαν κάποτε Ôrniq£j ¢ndrof£gouj και «λέγεται», γράφει, ότι ο Ηρακλής τους 
έδιωξε µε το θόρυβο που παρήγαν τα κρόταλα που κρατούσε.  
668 Υγίνος, Μύθος, 30, 6.  
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περίπου 40 εκ. και πλάτους 12 εκ., που λόγω της ακανόνιστης ωοειδούς µορφής της 
πρέπει να προέρχεται από πουλί (εικ. 293). Άρα η θεά πρέπει να κρατούσε από το 
λαιµό έναν από τους σκοτωµένους όρνιθες, συµπέρασµα που επιβεβαιώνεται 
επιπλέον από την αδρή λάξευση δίπλα στο αριστερό χέρι της (πρβλ. εδώ εικ. 293) και 
στο σηµείο, πριν από το οποίο πρέπει να έφτανε το χέρι του Ηρακλή, καθώς και από 
τη χειρονοµία του δεξιού χεριού του ήρωα. Το ότι αυτές οι λαξεύσεις φτάνουν ως το 
βράχο αποδεικνύει ότι κάτι κρεµόταν από το δεξί χέρι του Ηρακλή (εικ. 294a). Αυτά 
τα τεχνικά στοιχεία οδηγούν τον Treu στην ερµηνεία ότι ο ήρωας έδινε στη θεά ένα ή 
µερικά πουλιά. Πρέπει να κρατούσε το τόξο του στο αριστερό χέρι, όπως συνάγεται 
από τη στάση και την εγκάρσια διαµπερή διάτρηση του τελευταίου (εικ. 294 b-d). Με 
βάση όλα αυτά ο Treu καταλήγει ότι στη µετόπη απεικονίζεται όχι η θανάτωση των 
Στυµφαλίδων ορνίθων, αλλά η παρουσίαση της θήρας στην Αθηνά669.                                                        

                                                                   

   
                                Εικ. 293                                                             Εικ. 294 

                                                                                              
Ο Ν. Γιαλούρης πρόσθεσε στη µετόπη δύο θραύσµατα: το ένα, που είναι 

µεγάλο, ολοκληρώνει το χαµηλό τµήµα του δεξιού µηρού του Ηρακλή και διορθώνει 
τη θέση του κάτω ποδιού του, ενώ το άλλο είναι µικρό τµήµα από την αριστερή 
κνήµη (εικ. 298)670.  

 
 
Η εικονογραφία του άθλου:  
Στην τέχνη παριστάνεται κυρίως αυτή καθ’ αυτή η στιγµή εκτέλεσης του 

άθλου, ο οποίος, κατά τα άλλα, εικονίζεται σπάνια, από τον 8ο αι. π.Χ. ως τα ρωµαϊκά 
χρόνια. Στη µελανόµορφη αγγειογραφία, στη µικροτεχνία, στη νοµισµατική, σε 

                                                 
669 Olympia III, 160-161. 
670 Αshmole, Yalouris (1967), 181.  
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ρωµαϊκά ανάγλυφα και σαρκοφάγους ο Ηρακλής εικονίζεται όρθιος ή γονατιστός να 
τοξεύει τα πολυάριθµα πουλιά (εικ. 295). Σε άλλες παραστάσεις κρατάει ένα πουλί 
από το λαιµό, ενώ σε ένα απουλικό ερυθρόµορφο κρατήρα του 380-360 π.Χ. 
εικονίζεται µαζί µε την Αθηνά (εικ. 296). Στις µετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων 
στους ∆ελφούς και σε εκείνες του Ηφαιστείου ο συγκεκριµένος άθλος δεν 
εικονίζεται671, παριστάνεται όµως στη µαρµάρινη ζωφόρο από το θέατρο των ∆ελφών 
(βλ. εικ. 297). 
 

    
                            Εικ. 295                                                             Εικ. 296 

 

    
Εικ. 297  

 
 

Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις: 
Η µετόπη της Ολυµπίας (εικ. 299) είναι το παλιότερο και το µοναδικό 

σωζόµενο παράδειγµα από γλυπτό διάκοσµο για τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. Βρίσκουµε 
ξανά µία πρωτοπορία: δεν εικονίζεται η στιγµή του άθλου, αλλά η στιγµή µετά από 
αυτόν και µάλιστα η στιγµή που ο ήρωας συναντά τη βοηθό του θεά και ως ένδειξη 
ευγνωµοσύνης της προσφέρει ως τρόπαιο κάποιους σκοτωµένους όρνιθες672. 

                                                 
671 Woodford (1990a), Brommer (1953), 25-27, Fink (1960),  77, Diener (1980), 33, 35, Beckel (1961), 
62, Schefold (1978), 102-103, Schefold (1993), 102-103. 
672 Σύµφωνα µε την S. Wegener στη µετόπη βρίσκουµε τον εξής νεωτερισµό: η φύση, που 
αντιπροσωπεύεται από το βράχο πάνω στον οποίο κάθεται η Αθηνά, χρησιµεύει ως φορέας της 
σύνθεσης. Λόγω της ασυνήθιστης µορφής του βράχου η στάση της θεάς είναι ιδιαίτερη. Στηρίζει τα 
πόδια και το αριστερό χέρι στο βράχο και στρέφει µε στοργή στον Ηρακλή. Το ότι πρόκειται για 
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Εποµένως ακολουθείται ο µύθος όπως τον µεταφέρει ο Απολλόδωρος, που χειρίζεται 
τους µύθους µε προσοχή, συνέπεια και αξιοπιστία και δεν τους αλλοιώνει ή 
παραλλάσσει (όπως π.χ. ο ∆ιόδωρος): η Αθηνά έδωσε στον Ηρακλή τα χάλκινα  

 

                                                                        
                   Εικ. 298                                                Εικ. 299 
 

κρόταλα που ήταν έργο του Ηφαίστου και χάρη σε αυτήν ο ήρωας µπόρεσε να διώξει 
τα τροµερά πουλιά και να εκτελέσει τον άθλο που του είχε ανατεθεί673.  

Με την παράσταση της θεάς ο καλλιτέχνης θέλησε να τονίσει το ρόλο της 
στον άθλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εικονίζεται και σε άλλες τρεις µετόπες της 
Ολυµπίας: σε εκείνην του Λιονταριού µαζί µε τον Ερµή, σε εκείνην του Άτλαντα 
(Μήλα των Εσπερίδων) και σε εκείνην της κόπρου του Αυγεία. Πέραν του ότι είναι η 
προστάτιδα θεά του Ηρακλή, εκείνη που του παραστέκεται στους συγκεκριµένους 
άθλους, είναι αξιοπρόσεκτη η παρουσία της σε αυτή τη µετόπη, η οποία είναι δίπλα 
σε εκείνην της Λερναίας Ύδρας, από την οποία απουσιάζει ο Ιόλαος. Μία ερµηνεία 
είναι ότι ο καλλιτέχνης θέλει να µεταφέρει το µήνυµα ότι ο ήρωας δε δέχτηκε 
ανθρώπινη βοήθεια στην εκτέλεση των άθλων του, αλλά µόνο τη συνδροµή των 
θεών.  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            
καλλιτεχνικό θέµα γίνεται φανερό, κατά τη µελετήτρια, από το ότι ο βράχος δεν αναφέρεται σε καµία 
φιλολογική πηγή. Βλ. σχετικά Wegener (1985), 13-14.   
673 Ο Brommer (1953), 26 σφάλλει όταν γράφει ότι η Αθηνά δεν εµφανίζεται πουθενά στο µύθο.  
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4) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ (εικ. 303 -αποκατάσταση 
της µετόπης από τον Treu και τον Γιαλούρη- και εικ. 304, Μουσείο Ολυµπίας):  

 
Ο µύθος674:  
Ο Ευρυσθεύς ζήτησε από τον Ηρακλή να του φέρει τον κρητικό ταύρο. 

∆ιίστανται οι απόψεις για την ταυτότητα 
αυτού του ταύρου675. Επειδή ο Ποσειδών 
του έστειλε τρέλα, ο ταύρος προξενούσε 
καταστροφές στη χώρα και ιδίως γύρω από 
τον ποταµό Τεθρίνα, κοντά στην Κνωσό676. 
Ο Ηρακλής πήγε στην Κρήτη, 
παρουσιάστηκε στον Μίνωα, του είπε πως 
τον έστειλε ο Ευρυσθεύς να πιάσει τον 
ταύρο και ζήτησε την άδεια του, την οποία ο 
βασιλιάς του έδωσε. Ο ήρωας κατόρθωσε να 
πιάσει το ζώο, το σήκωσε δεµένο στους 
ώµους του και γύρισε στην Κνωσό. 
Αποχαιρέτησε τον Μίνωα και έφυγε για την 
Πελοπόννησο. Πέρασε τη θάλασσα όπως η 
Ευρώπη, έχοντας καθίσει πάνω στη ράχη 
του ταύρου που κολύµπησε και βγήκαν στις 
ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου. Από 
εκεί ο Ηρακλής έβαλε τον ταύρο στους 
ώµους του, τον πήγε στις Μυκήνες και τον 
έδωσε στον Ευρυσθέα677.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου 

(µυθολογικού σχήµατος):  
Ο συγκεκριµένος άθλος είναι άθλος                              Εικ. 300 

διάβασης και εξυγίανσης παράλληλα, αφού ο ήρωας καλείται να περάσει τη θάλασσα 
και να πιάσει έναν ταύρο που έχει «τρελαθεί» και προξενεί καταστροφές στην 
περιοχή όπου κατοικεί.  
 
                                                 
674 Στον Απολλόδωρο ο ταύρος ήταν ο έβδοµος άθλος του Ηρακλή. Εδώ αναφέρεται τέταρτος, γιατί η 
µετόπη εκτίθεται τέταρτη ξεκινώντας από τα αριστερά πάνω από τον οπισθόδοµο του ναού.  
675 Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 94-95) µεταφέρει τις παραλλαγές για την ταυτότητα του ταύρου 
(2, 94, 2-8). Γράφει ότι για άλλους ήταν ο ταύρος που µετέφερε κατ’ εντολή του ∆ία την Ευρώπη από 
την πατρίδα της, τη Φοινίκη, στην Κρήτη και για άλλους ο ταύρος, τον οποίο ο Ποσειδών έβγαλε από 
τη θάλασσα και έστειλε στον Μίνωα για να του τον θυσιάσει, αλλά ο βασιλιάς, όταν είδε πόσο 
όµορφος ήταν, τον έστειλε στα κοπάδια του και στη θέση του θυσίασε έναν κοινό ταύρο. Αυτό όµως 
έκανε τον Ποσειδώνα να θυµώσει τόσο πολύ, ώστε να κάνει τον ταύρο να εξαγριωθεί και να προξενεί 
καταστροφές στην περιοχή. 
Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 13, 4) και ο Υγίνος (Μύθος, 30, 8) κάνουν λόγο για 
τον ταύρο που βρήκε η Πασιφάη. Ο Παυσανίας (1, 27, 9) µεταφέρει ότι αυτός ο ταύρος ήταν εκείνος 
που έστειλε ο Ποσειδών στον Μίνωα για να του τον θυσιάσει.     
676 Παυσ., 1, 27, 9. 
677 Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 94-95) και ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 13, 4) 
δεν αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο ο Ηρακλής κατέβαλε τον ταύρο. Ο Υγίνος (Μύθος, 30, 8) 
γράφει επιγραµµατικά για τον άθλο. Ο Παυσανίας (1, 27, 10) γράφει ότι αυτός ο ταύρος «λέγεται» ότι 
µεταφέρθηκε από την Κρήτη στην Πελοπόννησο και ότι η µεταφορά του υπήρξε ένας από τους 
λεγόµενους δώδεκα άθλους του Ηρακλή.  
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Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Τα δύο τρίτα της µετόπης προέρχονται από τις ανασκαφές της Expédition 

scientifique de Morée. Το κάτω τρίτο της πλάκας µε τα πίσω πόδια του ταύρου και το 
κεφάλι του, καθώς και ορισµένα κοµµάτια του δεξιού βραχίονα και του αριστερού 
ποδιού του Ηρακλή βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των γερµανικών ανασκαφών.    

Σύµφωνα µε τον G. Treu, από τις τρεις οπές a, b, c στο κεφάλι του ταύρου 
(εικ. 300) µόνο η c που είναι δίπλα στο αριστερό ρουθούνι µπορεί να χρησίµευσε στη 
στερέωση του σκοινιού που κρατούσε ο Ηρακλής µε το αριστερό του χέρι και 
τραβούσε το ζώο. Οι άλλες δύο a (πάνω στο δεξί κέρατο) και b (στον αυχένα) δε 
µπορεί να χρησίµευαν στη στερέωση αυτού του σκοινιού, όπως αποδεικνύεται µετά 
από προσεκτική παρατήρηση: η a δε βρίσκεται πίσω, αλλά µπροστά από το κέρατο 
και έχει βάθος µόνο 3 εκ., κάτι που ισχύει και για την b. Είναι αδύνατο να τραβιόταν 
το σκοινί πίσω από το αριστερό αυτί του ταύρου, γιατί το αυτί είναι επίπεδο και δεν 
έχει οπή. Επίσης η οπή d θα ήταν ακατάλληλη για στερέωση του σκοινιού, αφού 
βρίσκεται στην εξωτερική άκρη του δεξιού πρόσθιου γονάτου του ζώου.  

Ο Treu αποκαθιστά στο δεξί χέρι του Ηρακλή ρόπαλο από µάρµαρο (βλ. 
κάποια θραύσµατά του στην εικ. 302) βάσει της κίνησης του χεριού, των 
θραυσµάτων του βραχίονα και του πήχη, ο οποίος έχει οπή βάθους 2 εκ. (εικ. 301), 
αλλά και της εικονογραφίας, όπου ο Ηρακλής κρατάει ρόπαλο στην πάλη του µε τον 
ταύρο. Με βάση τα παραπάνω βλέπει στη µετόπη την εξηµέρωση του ταύρου: ο 
Ηρακλής τον τραβάει µε σκοινί από το στόµα και ετοιµάζεται να τον χτυπήσει µε το 
ρόπαλο, ενώ εκείνος προσπαθεί µε όλο του το βάρος να αντισταθεί678.  

                                                                                                                      

                                                      
                                     Εικ. 301                                            Εικ. 302 
 

Ο Ν. Γιαλούρης πρόσθεσε δύο µικρά θραύσµατα στη µετόπη: το ένα στην 
κοιλιά του ταύρου κοντά στο αριστερό ισχίο του Ηρακλή, το άλλο στα γεννητικά  

 

                               
                  Εικ. 303                                                      Εικ. 304 
 

                                                 
678 Olympia III, 162-164. 
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όργανα του ζώου (εικ. 303)679.  
 
 
Η εικονογραφία του άθλου:  
Ο άθλος εικονίζεται από τον ύστερο 6ο αι. π.Χ. ως τον 6ο αι. µ.Χ. σε αθηναϊκά 

µελανόµορφα και ερυθρόµορφα αγγεία, µελανόµορφα ιταλιωτικά αγγεία, αγγεία µε 
ανάγλυφη διακόσµηση, ανάγλυφα, νοµίσµατα, αγαλµάτια, σαρκοφάγους και 
ψηφιδωτά. Ο Ηρακλής εικονίζεται είτε να επιτίθεται µε όπλα στον ταύρο (εικ. 305, 
306), είτε να παλεύει µε αυτόν (εικ. 309, 310), είτε να τον αναχαιτίζει (εικ. 307), είτε 
να τον δένει µε σκοινί (εικ. 308)680. Στην αθηναϊκή αγγειογραφία παρουσιάζεται το 
κυνήγι του ταύρου, η υπερνίκηση και το δέσιµό του (βλ. π.χ. εικ. 308)681. Η 
αγγειογραφία φαίνεται να γεµίζει το κενό που διαπιστώνεται στις πηγές που 
παραδίδεται ο µύθος ως προς τον τρόπο αιχµαλώτισης του ζώου.  

 

 
Εικ. 305 

 

      
                                 Εικ. 306                                                              Εικ. 307  
 

                                                 
679 Αshmole, Yalouris (1967), 181.   
680 Todisco (1990), Brommer (1953), 30-32, Fink (1960), 77, Diener (1980), 37-39, Beckel (1961), 56-
57, Schefold (1978), 103-104.  
681 Brommer (1953), 30. 
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                                Εικ. 308                                                             Εικ. 309  
 

 
                                                                   Εικ. 310 
 
 

Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Στη µετόπη της Ολυµπίας βρίσκουµε την πρωιµότερη και µοναδική σωζόµενη 

παράσταση του άθλου στην αρχιτεκτονική πλαστική. Ο Fr. Brommer σηµειώνει ότι η 
απεικόνιση του άθλου στην Ολυµπία διαφέρει από τις προγενέστερες παραστάσεις 
της αγγειογραφίας ως προς το ότι επιλέχθηκε η στιγµή µετά την εκτέλεση του άθλου: 
ο ταύρος είναι ήδη δεµένος και προσπαθεί να ελευθερωθεί σηκώνοντας τα πρόσθια 
πόδια του. Υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε τη συγκεκριµένη σύνθεση, γιατί το 
αρχαϊκό συνθετικό σχήµα της αιχµαλώτισης του ταύρου θα ξεπερνούσε το πλαίσιο 
της µετόπης και η αρχαϊκή σύνθεση του δεσίµατος του ζώου δε θα ταίριαζε στη 
µετόπη εάν ο καλλιτέχνης δεν προσέθετε ένα δένδρο όπως στην αγγειογραφία, για να 
γεµίσει ο κενός χώρος πάνω από τον πεσµένο ταύρο. Η νέα συνθετική λύση που 
επιλέχθηκε παρουσιάζει τον Ηρακλή νικητή και διαµορφώνει µία ισορροπηµένη 
σύνθεση, παρά την πάλη του ήρωα µε το ζώο682.   

 

                                                 
682 Brommer (1953), 31-32.  
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5) H ΜΕΤΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΙΤΙ∆ΟΣ ΕΛΑΦΟΥ (εικ. 312, -
αποκατάσταση του Treu- εικ. 311 -αποκατάσταση του Γιαλούρη- εικ. 314, 
Μουσείο Ολυµπίας): 

 
Ο µύθος683:  
Ο επόµενος άθλος που ανατέθηκε στον Ηρακλή ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα 

ζωντανή την Κερυνίτιδα Έλαφο, ιερή ελαφίνα της Άρτεµης που κατοικούσε στο 
βουνό Κερύνεια της Αρκαδίας. Είχε χάλκινες οπλές, κέρατα -όπως ακριβώς τα 
αρσενικά ελάφια- που ήταν χρυσά και έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε δε µπορούσε 
κανείς να τη φτάσει. Ο ήρωας εκτέλεσε τον άθλο δίχως να ασκήσει την παραµικρή 
βία: για ένα χρόνο κυνηγούσε την ελαφίνα και όταν αυτή κουράστηκε και κατέφυγε 
στο όρος Αρτεµίσιο και από εκεί κατέβηκε στον ποταµό Λάδωνα, της έριξε ένα βέλος 
καρφώνοντας τα δύο µπροστινά πόδια της µεταξύ τους δίχως να την πληγώσει. 
Έπειτα την έβαλε στους ώµους του και έφτασε στις Μυκήνες διασχίζοντας την 
Αρκαδία. ∆ιαβάζουµε το µύθο στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 81-82), το ∆ιόδωρο 
Σικελιώτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 13,1), τον Υγίνο (Μύθος 30, 5), τον Κόιντο 
Σµυρναίο (Τα µεθ’ Όµηρον, 6, 223-226). Στον Καλλίµαχο (τρίτος ύµνος, 98-109) 
γίνεται αναφορά στην ελαφίνα από τον άθλο του Ηρακλή, η οποία ήταν µία από τις 
πέντε, µεγαλύτερες από ταύρους, ελαφίνες µε χρυσωµένα κέρατα που είχε βρει 
κάποτε η Άρτεµη να βόσκουν στο όρος Λύκαιο. Ο Ευρυπίδης684 και ο Πίνδαρος685 
µεταφέρουν δύο παραλλαγές του µύθου.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
∆ύο είναι τα «εξαιρετικά», «αφύσικα» χαρακτηριστικά της ελαφίνας: τα 

χρυσά κέρατα και το ότι είναι γοργοπόδαρη. Υπ’ αυτήν την έννοια η ελαφίνα είναι 
«ανωµαλία». Ο άθλος όπως τον συναντάµε στη vulgata -δηλαδή στο βασικό πυρήνα 
του µύθου- κατατάσσεται στους άθλους εξηµέρωσης του χώρου, γιατί ο ήρωας 
καλείται να πιάσει αυτό το «αφύσικο» ελάφι και να διορθώσει την «ανωµαλία», να το 
κάνει «φυσιολογικό» και έτσι να εγκαθιδρύσει, να εδραιώσει το «φυσιολογικό». Στην 
παραλλαγή του Ευρυπίδη το σηµασιολογικό περιεχόµενο του άθλου παραµένει το 
ίδιο αν και αλλάζουν τα «αφύσικα» χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην ελαφίνα: 
νοείται ως θηρίο που προκαλεί καταστροφές, άρα ο ήρωας επεµβαίνει για να 
απαλλάξει την ανθρώπινη κοινότητα από αυτό.  

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Ο G. Treu απέδωσε στη µετόπη το κοµµάτι µε τον κορµό της ελαφίνας, το 

κοµµάτι µε το αριστερό χέρι του Ηρακλή και τµήµα του λαιµού της ελαφίνας (εικ. 
311), το κοµµάτι µε το κεφάλι του ήρωα και τα θραύσµατα των ποδιών του. 
Αποκαθιστά τη µετόπη όπως φαίνεται στην εικ. 312: η ελαφίνα έχει γονατίσει στα 
πρόσθια πόδια της και ο Ηρακλής πιάνει µε το αριστερό χέρι του την κάτω σιαγόνα 
της (εικ. 311) και µε το δεξί χέρι τα κέρατά της. Για αυτόν το λόγο και σύµφωνα µε 
                                                 
683 Στον Απολλόδωρο αυτός ήταν ο τρίτος άθλος του Ηρακλή. 
684 Ο Ευρυπίδης (`HraklÁj mainÒmenoj, 375-379) εκφράζει µια άλλη µυθολογική γραµµή που 
αποµακρύνεται από τη vulgata: η ελαφίνα ήταν γιγαντιαίο ζώο που κατέστρεφε τις σοδειές -άρα 
αποτελούσε κίνδυνο για τη χώρα- και ο Ηρακλής έπρεπε να τη σκοτώσει, πράγµα που έκανε και 
αφιέρωσε τα κέρατά της στο ναό της Άρτεµης της Οινωάτιδας. 
685 Η παραλλαγή που διηγείται ο Πίνδαρος (τρίτος Ολυµπιόνικος, 25-30) είναι ενσωµατωµένη στο 
βασικό πυρήνα του µύθου: παρουσιάζεται µια µυστικιστική εκδοχή της καταδίωξης: ο Ηρακλής 
καταδίωξε την ελαφίνα προς το Βορρά, διασχίζοντας την Ιστρία µέσα στη χώρα των Υπερβορείων και 
έφτασε ως τους Μάκαρες, όπου η ΄Αρτεµη τον υποδέχτηκε µε ευµένεια.   
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τα ίχνη των κεράτων αποκαθιστά το κεφάλι του ζώου να κάµπτεται προς τα πίσω. 
Όπως προκύπτει από το θραύσµα του δεξιού ποδιού του ήρωα, αυτός έβαζε το δεξί 
του γόνατο στην πλάτη της ελαφίνας και προσπαθούσε, σε συνδυασµό µε την κίνηση 
των χεριών, να την καταβάλλει686.  

 

                                  
                  Εικ. 311                                             Εικ. 312                                                                    
                                                                                                                                                                                           
Ο Ν. Γιαλούρης πρόσθεσε δύο νέα κοµµάτια και αφαίρεσε δύο άλλα από τη 

µετόπη, έτσι ώστε η πρόταση αποκατάστασής του (βλ. εικ. 313) διαφέρει πολύ από 
αυτήν του G. Treu. Πιο συγκεκριµένα, πρόσθεσε στη δεξιά κάτω γωνία της πλάκας 
ένα µεγάλο κοµµάτι και ένα άλλο κοµµάτι που αναγνωρίστηκε από τον Treu και 
αποτελείται από την πλίνθο, τον ταρσό και τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού του 
Ηρακλή. Αναγνώρισε ίχνη από τον αγκώνα ενός δεξιού χεριού στη γωνία που 
σχηµατίζεται από το λαιµό και το σώµα του ζώου και υποστήριξε ότι το δεξί χέρι του 
ήρωα είχε διαφορετική κίνηση. Έτσι η στάση του αλλάζει: ο δεξιός αγκώνας του, που 
ακουµπά πάνω στην πλάτη της ελαφίνας, κάνει τον κορµό του να γέρνει περισσότερο 
προς τη µεριά της. Επίσης προστέθηκε µία µεγάλη πέτρα, πάνω στην οποία γονατίζει 
το ζώο. Λόγω της στάσης του δεξιού αγκώνα του ήρωα το αριστερό χέρι του πιάνει 
την ελαφίνα από το λαιµό, αλλά το κεφάλι της σηκώνεται ψηλότερα. Αφαιρέθηκε το 
κοµµάτι µε το κεφάλι του ήρωα, επειδή υπάρχουν σαφή ίχνη ενός άλλου δεξιού   
 

             
                               Εικ. 313                                                            Εικ. 314 

 
χεριού στη δεξιά πλευρά του προσώπου, καθώς και το κοµµάτι που αποδίδει το 
µεγαλύτερο µέρος του αριστερού ποδιού του, γιατί θα φαινόταν η λιγότερο καλά 
                                                 
686 Olympia III, 164-165. 
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δουλεµένη πλευρά, η οποία είχε σχεδιαστεί για να µην είναι ορατή. Τα κοµµάτια 
αυτά προστέθηκαν στη µετόπη της Αµαζόνας687.  

 
 
Η εικονογραφία του άθλου:  
Ο άθλος µαρτυρείται εικονογραφικά από το 560 π.Χ. έως τον 3ο- 4ο αι. µ.Χ. 

στην αθηναϊκή µελανόµορφη και ερυθρόµορφη αγγειογραφία, σε ανάγλυφα, 
νοµίσµατα, ψηφιδωτά, αγγεία, συµπλέγµατα (εικ. 317) και ρωµαϊκές σαρκοφάγους. 
Ως προς τις σκηνές που εικονίζονται, σε αθηναϊκά µελανόµορφα και ερυθρόµορφα 
αγγεία από το 560 ως τον 4ο αι. π.Χ. ο Ηρακλής παριστάνεται να πιάνει την ελαφίνα 
είτε τρέχοντας πίσω ή δίπλα της πιάνοντας το κέρατό της (εικ. 315) ή το ρύγχος ή 
ακόµη και το πόδι της (εικ. 316), είτε παλεύοντας µαζί της.  

 

 
Εικ. 315 

 

        
                    Εικ. 316                                                              Εικ. 317 

 
Ο άθλος εικονίστηκε και σε µία από τις µετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων 

στους ∆ελφούς (εικ. 318): ο Ηρακλής στηρίζει το αριστερό του πόδι πάνω στα 
καπούλια του ελαφιού και το πιάνει από το κέρατο. Η παράσταση είναι αρκετά 
εντυπωσιακή λόγω της στάσης του ήρωα µε το µυώδες αθλητικό σώµα688.  

 

                                                 
687 Αshmole, Yalouris (1967), 181-182. 
688 FdD IV, 4 (1957), 117-125, πίν. XLI.  
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Στη µετόπη του Ηφαιστείου (εικ. 319) ακολουθείται το ίδιο εικονογραφικό 
σχήµα όπως στη µετόπη του Θησαυρού των Αθηναίων και σε εκείνην της Ολυµπίας 
µε µόνη βασική διαφορά ότι ο ήρωας είναι αγένειος689.  

 
 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Η µετόπη της Ολυµπίας εικονίζει τη στιγµή που ο Ηρακλής πιάνει την 

ελαφίνα και προσπαθεί να την καταβάλλει (εικ. 312-314), αλλά η παράσταση δε 
διαθέτει από συνθετική πλευρά το δυναµισµό της µετόπης του Θησαυρού των 
Αθηναίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο άθλος, όπως καταγράφεται στις πηγές, δε µιλά 
για πάλη του ήρωα µε το ζώο ή για άσκηση βίας από τη µεριά του ήρωα απέναντι σε  

 

         
                                Εικ. 318                                                             Εικ. 319 
 
αυτό: ο Ηρακλής το κυνηγούσε αδιάκοπα για ένα χρόνο και όταν αυτό κουράστηκε, 
κατόρθωσε να το αιχµαλωτίσει ρίχνοντάς του ένα βέλος και καρφώνοντας τα 
µπροστινά πόδια του µεταξύ τους. Στην εικονογραφία όµως ο άθλος αποτυπώνεται 
διαφορετικά, αρχής γενοµένης από την αγγειογραφία.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
689 Felten (1990c), Brommer (1953), 20-24, Fink (1960), 73-75, Diener (1980), 31-33, Beckel (1961), 
53-54, Schefold (1978), 100-102, Schefold (1993), 103.   
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6) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΑΖΟΝΑΣ (εικ. 320 και 326 -αποκατάσταση της 
µετόπης από τον Treu και τον Γιαλούρη αντίστοιχα- εικ. 327, Μουσείο 
Ολυµπίας): 

 
Ο µύθος690:  
Ένας άλλος άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα τη χρυσή ζώνη 

του Άρη που φορούσε η βασίλισσα των Αµαζόνων Ιππολύτη691. Ο ήρωας ξεκίνησε µε 
πλοίο, µε αρκετούς εθελοντές692, για τον τόπο των Αµαζόνων, που ήταν η πόλη 
Θεµίσκυρα, δίπλα στις εκβολές του ποταµού Θερµώδοντα στον Εύξεινο Πόντο693. 
Όταν αγκυροβόλησαν στο λιµάνι της Θεµίσκυρας, η Ιππολύτη έφτασε µε την 
ακολουθία της για να µάθει γιατί είχε πάει ο Ηρακλής στη χώρα της. Εκείνος της είπε 
ότι είναι σταλµένος από τον Ευρυσθέα να πάρει τη ζώνη της και η Ιππολύτη 
υποσχέθηκε να του τη δώσει694. Αλλά η Ηρα µεταµορφώθηκε σε Αµαζόνα, µπήκε 
ανάµεσα στις άλλες Αµαζόνες και τους έλεγε ότι οι ξένοι που έφτασαν στη χώρα τους 
θέλουν να απαγάγουν τη βασίλισσα. Έτσι τις επηρέασε και οι Αµαζόνες ξεκίνησαν 
έφιππες για το πλοίο που ήταν στο λιµάνι. Όταν ο Ηρακλής τις είδε να πλησιάζουν 
οπλισµένες, υπέθεσε πως του έστησαν παγίδα. Σκότωσε την Ιππολύτη, πήρε τη ζώνη 
της και, αφού αυτός και οι σύντροφοί του νίκησαν τις υπόλοιπες Αµαζόνες695, 
απέπλευσαν. Τελικά ο ήρωας, µετά από πολυάριθµες περιπέτειες, έφτασε στις 
Μυκήνες και έδωσε τη ζώνη στον Ευρυσθέα696. 

 
 
 

                                                 
690 Ο εν λόγω άθλος υπολογίζεται ως ο ένατος του Ηρακλή από τον Απολλόδωρο και ως ο δέκατος από 
τον Υγίνο. 
691 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 98,8-99,1) ο Ευρυσθεύς ζήτησε από τον Ηρακλή να του φέρει 
για την κόρη του Αδµήτη το ζωστήρα της Ιππολύτης, τον οποίο της είχε δωρίσει ο πατέρας της Άρης 
ως σύµβολο «toà prwteÚein ¡pasîn». Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 16,1,1-2) δε 
γράφει ότι ο  Ευρυσθεύς ήθελε τη ζώνη της Ιππολύτης για την κόρη του. 
692 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 99, 3-4) ο Ηρακλής έπλευσε µαζί µε «™qelont¦j summ£couj» 
του για τη Θεµίσκυρα µε πλοίο. 
693 Βλ. Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 98, 3) και ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 16,1,3-
6). Ωστόσο στον `HraklÁ mainÒmeno του Ευρυπίδη (στ.408-418), όπου µία παραλλαγή του µύθου, η 
χώρα των Αµαζόνων τοποθετείται στη βόρεια πλευρά του Εύξεινου Πόντου, στη Σκυθία, στην πεδιάδα 
της Μαιώτιδας λίµνης. 
694 Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 16,1,1 - 4,7) γράφει ότι, όταν ο Ηρακλής ζήτησε 
τη ζώνη της Ιππολύτης, οι Αµαζόνες δε δέχτηκαν να του τη δώσουν, για αυτό και άρχισε πόλεµο 
εναντίον τους. Σκότωσε σε µονοµαχία τις ικανότερες (Άελλα, Φιλιππίδα, Προθόη, Ερίβοια, Κελαινώ, 
Ευρυβία, Φοίβη, ∆ηιάνειρα, Αστερία, Μάρπη, Τέκµησσα, Αλκίππη) και διέλυσε το στρατό τους. 
Αιχµαλώτισε την Αντιόπη και την έκανε δώρο στον Θησέα, ενώ ελευθέρωσε τη Μελανίππη, που ήταν 
η αρχηγός του στρατού των Αµαζόνων και πήρε ως αντάλλαγµα τη ζώνη.   
695 Ο Φιλόχορος θέλει τον Θησέα, τον οποίο ονοµάζει σύντροφο του Ηρακλή στο ταξίδι του για τη 
χώρα των Αµαζόνων, να λαµβάνει την Αντιόπη ως gšraj [¢riste‹on]. Βλ. Πλούταρχος, Θησεύς, 26. 
Το ίδιο διαβάζουµε και στον Υγίνο (Μύθος, 30, 10).  
Ο Απολλώνιος Ρόδιος (Αργοναυτικά Β, 966-69) παρουσιάζει µία παραλλαγή του µύθου : γράφει ότι, 
επειδή ο Ηρακλής έστησε ενέδρα στη Μελανίππη, την κόρη του Άρη, η Ιππολύτη του έδωσε τη ζώνη 
της ως λύτρα για την αδερφή της και εκείνος την άφησε ελεύθερη.   
696 Βλ. Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 98-99,4, 101-102, 105,9-10, Κόιντος Σµυρναίος, Τα µεθ’ 
Όµηρον, 6, 239-245. Ο Υγίνος αναφέρει την απόκτηση της ζώνης της Αµαζόνας Ιππολύτης, κόρης του 
Άρη και της Οτρηρής, ως δέκατο άθλο του Ηρακλή (Μύθος, 30, 10).  
Στον `HraklÁ mainÒmeno του Ευρυπίδη (στ.408-418) ο Ηρακλής δεν πήρε µόνο το ζωστήρα της 
Ιππολύτης, αλλά και άλλα λάφυρα από τις φορεσιές των Αµαζόνων. Στον ”Iwna (στ. 1143-1145) 
γίνεται µνεία στους πέπλους που ανέθεσε ο Ηρακλής στον Απόλλωνα και ήταν στην πραγµατικότητα 
'AmazÒnwn skuleÚmata.   
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Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Οι Αµαζόνες είναι µη «φυσιολογικές», µη «κανονικές» γυναίκες: κόβουν τον 

ένα µαστό τους, δηλαδή απαρνιούνται βασικό στοιχείο της θηλυκότητας, 
προκειµένου να µπορούν να πολεµήσουν, φροντίζουν να επικρατεί µητριαρχία στο 
σπιτικό τους και πολεµούν. Ο Ηρακλής αναλαµβάνει την αποστολή να κάνει 
«κανονική» µία µη «κανονική» γυναίκα, δηλαδή να την «εξηµερώσει» όπως ακριβώς 
τα άλλα φοβερά θηρία και τέρατα, τα µη «κανονικά» ζώα -για αυτό ο άθλος ανήκει 
στους άθλους εξηµέρωσης του χώρου. Το νόηµα της απόκτησης της ζώνης είναι 
ερωτικό όπως φανερώνει η αρχαία χρήση της γλώσσας: στην Οδύσσεια (λ 245) 
χρησιµοποιείται η φράση «làse d� parqen…hn zènhn» για να δηλωθεί ότι ο 
Ποσειδών, που πήρε τη µορφή του θεού-ποταµού Ενιπέα, έλυσε τη ζώνη της 
παρθενίας και έκανε γυναίκα την Τηρώ, η οποία έµεινε έγκυος και γέννησε τους 
δίδυµους Πελία και Νηρέα.  

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Ο G. Treu αποδίδει στη µετόπη ένα κοµµάτι µε το κεφάλι της Αµαζόνας (εικ. 

321), δύο θραύσµατα από τα πόδια της (εικ. 322), έξι θραύσµατα από τον Ηρακλή 
(π.χ. από τα πόδια του - βλ. εικ. 323) και δύο κοµµάτια από την ασπίδα του (βλ. εικ. 
320 για την αποκατάσταση που προτείνει). Ως προς την αποκατάσταση της Αµαζόνας 
σηµειώνει τα εξής: Η οπή στην αριστερή µεριά του δεξιού γονάτου (α α΄ στην εικ. 
322) αποδεικνύει ότι αυτό άνηκε µε βεβαιότητα σε µία ξαπλωµένη µορφή, κατά πάσα 
πιθανότητα στην Αµαζόνα. Το φούσκωµα του µυ στην κνήµη του αριστερού ποδιού 
(b b΄΄ στην εικ. 322) δηλώνει ότι το πόδι είχε κλίση προς τα εµπρός. Η Αµαζόνα 
στήριζε το βάρος του κορµού της στο δεξιό αγκώνα (εικ. 320). Από τη ζώνη της έχει 
αποµείνει ένα τµήµα (βλ. εικ. 325). ∆ύο θραύσµατα προέρχονται από τα πόδια του 
Ηρακλή (βλ. εικ. 323). Ο Treu αποκαθιστά το αριστερό χέρι του ήρωα να κρατάει 
ασπίδα, γιατί το κοµµάτι της µετόπης µε το τύµπανο ασπίδας (το Α στην εικ. 324) δε                                

 

         
                       Εικ. 320                                                    Εικ. 321 
 

µπορεί να προστεθεί σε καµία άλλη µετόπη και γιατί αυτή η ασπίδα θα ήταν πολύ 
µεγάλη για την Αµαζόνα της εν λόγω µετόπης. Στο θραύσµα Β της πλάκας στην εικ. 
324 αναγνωρίζει το κοµµάτι µίας άντυγας ασπίδας. Στην πίσω πλευρά του κοµµατιού 
Α της ασπίδας διαπιστώνει την ίδια σφυρηλάτηση όπως στην πίσω πλευρά του 
κοµµατιού Β (εικ. 324). Υποστηρίζει ότι αν συµπληρωθεί η καµπυλότητα της 
ασπίδας σύµφωνα µε την άκρη του θραύσµατος, η ασπίδα φτάνει στο ύψος του 
αριστερού ώµου του Ηρακλή. Επίσης ότι πρέπει να προέρχεται από ρόπαλο το ίχνος 
ενός τετράγωνου στηρίγµατος στο χώρο πάνω από την άντυγα της ασπίδας (εικ. 324), 
σύµφωνα µε το πάχος του και την απόστασή του από το αριστερό χέρι του ήρωα - 
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                                                  Εικ. 322 
                   

             
                                                   Εικ. 323 
 

                                         
                                 Εικ. 324                                                             Εικ. 325 



 241

απόσταση που προκύπτει από τη θέση της ασπίδας. Από αυτό ο Treu συµπεραίνει µία 
στροφή στον κορµό του Ηρακλή697.  

Η σύνθεση της µετόπης αλλάζει στον Ν. Γιαλούρη (εικ. 326) λόγω 
αποδόσεων, προσαρµογών ή προσθηκών εννέα κοµµατιών698. Τρία νέα κοµµάτια 
προστέθηκαν στο θραύσµα που είναι πιο κοντά στο δεξιό µηρό του Ηρακλή και στο 
οποίο σώζεται τµήµα της εσωτερικής όψης ασπίδας. Πάνω στο µεγαλύτερο θραύσµα 
υπάρχει ένα άλλο τµήµα από το τύµπανο ωοειδούς ασπίδας του κανονικού τύπου για 
Αµαζόνα και ίχνη από τρία δάχτυλα στην αριστερή του πλευρά. Αυτά τα τέσσερα 
θραύσµατα τοποθετήθηκαν στην άνω αριστερή πλευρά της µετόπης όπως 
αποδεικνύει η ύπαρξη σε δύο από αυτά µέρους της αριστερής ακµής της µετόπης µε 
την εγκοπή κάτω. Κάτω από αυτά τοποθετήθηκε άλλο ένα µεγάλο, πάνω στο οποίο 
υπάρχουν ίχνη από το χαµηλότερο µέρος του εσωτερικού της ίδιας ασπίδας, µε ίχνη 
από ένα αριστερό χέρι. Αυτά τα πέντε κοµµάτια είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, γιατί 
λόγω της θέσης τους προσδιορίζεται το περίγραµµα της ασπίδας. Ο Γιαλούρης 
αποδίδει αυτήν την ασπίδα, το αριστερό χέρι και τα δάχτυλα στην Αµαζόνα, γιατί η 
θέση τους και το κεφάλι της Αµαζόνας µε τα µισόκλειστα µάτια και τα µαλλιά, 
δείχνουν ότι είχε τραυµατιστεί θανάσιµα και είχε πέσει στο έδαφος, κρατώντας όµως  
 

                      
                   Εικ. 326                                                            Εικ. 327 
 

την ασπίδα πάνω από το κεφάλι της. Σχολιάζει ότι ο Ηρακλής κρατάει συνήθως 
ρόπαλο ή τόξο, ή και τα δύο, σπάνια όµως ασπίδα. Για αυτόν το λόγο προσαρµόζει 
ένα νέο θραύσµα που ταύτισε µε τµήµα από χέρι στο κοµµάτι που ο Treu θεώρησε 
ότι είναι η άντυγα της ασπίδας (βλ. εικ. 326, δεξιά ακµή της µετόπης). Πάνω στο ίδιο 
κοµµάτι υπάρχει τµήµα από το τελείωµα του ρόπαλου του ήρωα. Αποδίδει σε αυτήν 
τη µετόπη και το θραύσµα µε το κεφάλι του Ηρακλή που ο Treu απέδωσε στη µετόπη 
της Ελάφου699. Τα ίχνη από ένα δεξί χέρι που δε σώζεται στη δεξιά πλευρά του 
προσώπου δείχνουν ότι αυτό το χέρι λύγιζε πίσω από το κεφάλι και σηκωνόταν 
απειλητικό µαζί µε το ρόπαλο. Η θέση του χεριού και του ρόπαλου ανταποκρίνονται 
στην επιµήκη ακατέργαστη επιφάνεια αυτού του θραύσµατος. Επίσης αποδίδει στη 
µετόπη λόγω του πάχους της πλάκας και της επεξεργασίας στο πίσω µέρος της δύο 
                                                 
697 Olympia III, 166-168. 
698 Στο σχέδιο της µετόπης από τον Γιαλούρη στην εικ. 326 αυτά τα εννέα κοµµάτια σηµειώνονται µε 
«+». 
699 Βλ. παραπάνω όσα γράφει ο Γιαλούρης για την αποκατάσταση της µετόπης της Κερυνίτιδος 
Ελάφου. 
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άλλα µεγάλα σχετιζόµενα θραύσµατα που σώζουν τµήµα από τα νώτα του Ηρακλή 
και, λόγω της ποιότητας εργασίας και των αντίστοιχων του δεξιού ποδιού 
διαστάσεων, το θραύσµα µε το αριστερό πόδι του ήρωα, το οποίο ο Treu απέδωσε 
στη µετόπη της Ελάφου700.  

 
Παρατηρήσεις  στις προτάσεις αποκατάστασης της µετόπης:   
Στην αποκατάσταση του Treu (εικ. 320), πέρα από την τεχνική πλευρά, δεν 

είναι εύκολα κατανοητό πώς ο Ηρακλής µπορεί να κρατάει στο ίδιο χέρι το ρόπαλο 
και ταυτόχρονα να φέρει την ασπίδα. Ακόµη και αν οι τεχνικές ενδείξεις συνάδουν µε 
αυτήν την αποκατάσταση, είναι πρακτικά αδύνατο να φέρει κάποιος στο ίδιο χέρι και 
τα δύο αντικείµενα. Στην αποκατάσταση του Γιαλούρη (εικ. 326) γεννιέται το 
ερώτηµα πού είναι η ζώνη. Ο Treu την αποκαθιστά στο δεξί χέρι του Ηρακλή, οπότε 
ακολουθεί το µύθο όπως τον παραδίδουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Επίσης αναγνωρίζει 
ένα τµήµα της στο θραύσµα της εικ. 325. Στην αποκατάσταση όµως του Γιαλούρη η 
ζώνη απουσιάζει. Άρα για τι πολεµάει ο Ηρακλής και κατ’ επέκταση για τι µάχονται 
οι δύο µορφές; Εκτός βέβαια εάν θεωρήσουµε ότι ο Ηρακλής δεν έχει πάρει ακόµη τη 
ζώνη της Αµαζόνας, άρα η µάχη δεν έχει τελειώσει ακόµη και η Αµαζόνα δεν έχει 
νικηθεί ακόµη. Σε αυτήν την περίπτωση η Αµαζόνα πρέπει να έχει ακόµη επάνω της 
τη ζώνη. Ωστόσο ακόµη και έτσι δε φαίνεται να εικονίζεται στο σχέδιο του Γιαλούρη.  

Στην περιγραφή της µετόπης ο Παυσανίας λέει ότι είδε τον Ηρακλή «toà 
zwstÁroj t¾n 'AmazÒna ™stˆn ¢fairoÚmenoj», δηλαδή να αφαιρεί τη ζώνη από 
την Αµαζόνα, άρα πρέπει να εικονιζόταν στη µετόπη και η ζώνη. Εποµένως η 
αποκατάσταση της µετόπης από τον Γιαλούρη δε συµφωνεί µε τη µαρτυρία του 
Παυσανία, εκτός και αν θεωρηθεί ότι ίσχυε το -µάλλον σοβαρό- ενδεχόµενο να ήταν 
η ζώνη ζωγραφιστή -κάτι που όµως ο 
Γιαλούρης δε διευκρινίζει. 
 

 
Η εικονογραφία του άθλου701:           
Πρόκειται για το δεύτερο πιο 

αγαπητό άθλο του Ηρακλή στην 
ελληνική τέχνη µετά από εκείνον του 
Λιονταριού. Εικονίζεται από τον 6ο 
αι. π.Χ. ως τον 2ο αι. µ.Χ.  

Στα αθηναϊκά αγγεία η µάχη 
του Ηρακλή µε τις Αµαζόνες 
παριστάνεται ιδιαίτερα νωρίς και συχνά.                             Εικ. 328 

                                                 
700 Αshmole, Yalouris (1967), 182-183.  
701 Βλ. Boardman (1990b). Επίσης Kauffmann-Σαµαρά (1981), 586-597, εικ. 1-167 (“I. Amazones 
combattantes, A. Amazones et Héraklès”), 634 (“C. Amazones associées à d’autres figures, a. 
Amazone et Héraklès”), εικ. 777-783 αντίστοιχα, Brommer (1953), 35-38, Diener (1980), 41-45, 
Beckel (1961), 49, Schefold (1978), 105-113, Schefold (1993), 104-105, 241-243. Επίσης βλ. 
Schauenburg (1960), ο οποίος εξετάζει τη φιλολογική παράδοση για τη ζώνη της Ιππολύτης -στον 
HraklÁ mainÒmeno του Ευρυπίδη 408 κ.ε. αναφέρεται ότι η ζώνη της Ιππολύτης φυλάγεται στο Ηραίο 
του Άργους- και την εικονογραφία. ∆ιαπιστώνει αποκλίσεις σε δύο σηµεία, στο όνοµα της Αµαζόνας 
που εικονογραφικά δεν αναφέρεται ως Ιππολύτη και στο µοτίβο της ζώνης που δεν παίζει κανένα ρόλο 
στην εικονογραφία της µητρόπολης. Για να στηρίξει την επιχειρηµατολογία του παρουσιάζει 
συγκεκριµένα κατωιταλιωτικά αγγεία του 5ου-4ου αι. π.Χ. και καταπιάνεται και µε άλλα σχετικά 
θέµατα (π.χ. αν η απόκτηση της ζώνης έχει ερωτικό νόηµα, αν η ζώνη έχει µαγική-θρησκευτική 
δύναµη).     
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Είναι ήδη γνωστή από το πρώτο µισό του 6ου αι. π.Χ. Πάντα πρόκειται για µάχη, κατά 
την οποία η αντίπαλος του Ηρακλή είτε τρέπεται σε φυγή είτε είναι πεσµένη κάτω, 
έστω και αν οι υπόλοιπες Αµαζόνες περιστασιακά νικούν τον έναν ή τον άλλο 
αντίπαλό τους (βλ. ενδεικτικά εικ. 328). Στις περισσότερες παραστάσεις ο ήρωας 
πολεµάει µε ξίφος. Η µάχη είναι συχνά αιµατηρή και ο σκοπός φαίνεται να είναι ο 
φόνος της Αµαζόνας. Κανένα από τα περισσότερα από εκατό σωζόµενα 
µελανόµορφα αγγεία δεν παρουσιάζει την απόκτηση της ζώνης. Σύµφωνα µε τον Fr. 
Brommer αυτό το µοτίβο δηµιουργήθηκε σε εποχή, κατά την οποία η ζώνη 
θεωρούνταν σηµαντικότερο εξάρτηµα της ενδυµασίας των γυναικών από ό,τι στον 6ο 
αι. π.Χ. Τα ερυθρόµορφα αγγεία στα οποία εικονίζεται η Αµαζονοµαχία είναι πολύ 
λιγότερα από ό,τι τα µελανόµορφα. Και σε αυτά η αντίπαλος του Ηρακλή είναι τις 
περισσότερες φορές πεσµένη στο έδαφος (βλ. εικ. 329). Πάντα πρόκειται για µάχη 
ζωής και θανάτου, αλλά η ζώνη ως στόχος δε µπορεί να αναγνωριστεί. Αντίθετα σε  

 

 
                                                                    Εικ. 329  
 
έναν καµπανικό ερυθρόµορφο κωδωνόσχηµο κρατήρα του 4ου αι. π.Χ. απεικονίζεται 
η παράδοση της ζώνης αµαχητί από µία Αµαζόνα, πίσω από την οποία στέκει ένα 
άλογο (εικ. 330).  

Η µετόπη από το Θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς δε µπορεί να 
εκτιµηθεί λόγω της κακής κατάστασής της702, οπότε δεν είναι δυνατό να συναχθεί αν 
εικονιζόταν ο άθλος.       

                                                                                                         

       
                                 Εικ. 330                                                              Εικ. 331 

                                                 
702 Παρόλα αυτά βλ. FdD IV, 4 (1957), 135-137, όπου περιγράφεται η µετόπη που έχει θέµα 
“[Héraclès t l’] Amazone tombée”. 
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Το θέµα αποδόθηκε και σε ανάθηµα κάποιου Ευαγόρα, καταγόµενου από τη 
Ζάγκλη, έργο του Αριστοκλή από την Κυδωνία στο ιερό της Ολυµπίας. 
Χρονολογείται πιθανότατα στον πρώιµο 5ο αι. π.Χ. Ο Παυσανίας που το είδε το 2ο 
µεταχριστιανικό αιώνα γράφει ότι επρόκειτο για σύµπλεγµα του Ηρακλή, ο οποίος 
µαχόταν µε µία έφιππη Αµαζόνα για τη ζώνη της703. Ωστόσο δεν είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε εάν σε αυτό το σύµπλεγµα αποδιδόταν πράγµατι η ζώνη.  

Ο άθλος εικονίστηκε και σε µετόπη του ναού Ε του Σελινούντα, σε µετόπη 
του Ηφαιστείου και σε πλάκες από τις ζωφόρους του ναού του Απόλλωνα στις 
Βάσσες της Φιγάλειας, του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού, ενός ναΐσκου από 
ασβεστόλιθο, στολισµένου µε αρχιτεκτονικά µοτίβα από τον Τάραντα και του ναού 
της Λευκοφρυηνής Αρτέµιδος στη Μαγνησία της Μ. Ασίας κοντά στο Μαίανδρο 
ποταµό.                                                                                                              

Από το ναό Ε του Σελινούντα σώζεται ένα από τα πιο ολοκληρωµένα σύνολα 
αρχιτεκτονικής γλυπτικής της πρώιµης κλασικής εποχής. Οι πέντε µετόπες που 
σώζονται εικονίζουν τη συµπλοκή ανάµεσα σε έναν άνδρα και µία γυναίκα, σε 
διαφορετικά µυθολογικά συµφραζόµενα. Σε µία από αυτές εικονίζεται ο Ηρακλής µε 
τη λεοντή στην πλάτη να πιάνει µε το αριστερό χέρι από το σκούφο της µία Αµαζόνα 
που φοράει βαρβαρικό ένδυµα κάτω από ελληνικό χιτώνα (εικ. 331)704.  

Στη µετόπη του Ηφαιστείου (εικ. 277, 332) η έκβαση της µάχης δεν έχει 
ακόµη καθοριστεί.        

             

          
                Εικ. 332                                                           Εικ. 334 
 
Στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας οι είκοσι τρεις 

ανάγλυφες µαρµάρινες πλάκες της ιωνικής ζωφόρου στο εσωτερικό του σηκού, 
συνολικού µήκους 31 µ. και ύψους 63 εκ., εικόνιζαν την Αµαζονοµαχία (οι δώδεκα) 
και την Κενταυροµαχία (οι έντεκα)705. Η χρονολογία 415 π.Χ. θεωρείται η 
                                                 
703 Παυσ., V, 25, 11, 1-9: oÙ pÒ¸w d� toà 'Acaiîn ¢naq»matoj kaˆ `HraklÁj ™stin Øp�r toà 
zwstÁroj macÒmenoj prÕj t¾n 'AmazÒna œfippon guna‹ka· toàton EÙagÒraj m�n gšnoj 
Zagkla‹oj ¢nšqhken, ™po…hse d� Kudwni£thj 'AristoklÁs. ™n d� to‹j m£lista ¢rca…oij 
katariqm»sasqai kaˆ tÕn 'Aristoklša œsti· kaˆ safîj m�n ¹lik…an oÙk œcoi tij ¨n e„pe‹n 
aÙtoà, dÁla d� æj prÒteron œti ™gšneto prˆn À tÍ Z£gklV tÕ Ônoma genšsqai tÕ ™f' ¹mîn 
Mess»nhn.  
704 Βλ. Holloway (1975), 19-20, εικ. 126-128, Giuliani (1979), 78, πίν. 24, 2.  
705 Για την αρχιτεκτονική του ναού, τις αρχιτεκτονικές ιδιορρυθµίες και καινοτοµίες βλ. Τζώρτζη 
(2000), 17-35, Hofkes-Brukker (1975), Μαστραπάς (1994), 97-99.  
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υπαγορευµένη από τα πράγµατα για την τοποθέτησή τους στη θέση τους. Στο κέντρο 
της µεγαλύτερης και της πιο γεµάτης µε µορφές πλάκας της ζωφόρου, της πλάκας Η 
18-541 της βόρειας στενής πλευράς, εικονίζεται ο Ηρακλής που αναγνωρίζεται από 
τη λεοντή που πέφτει στο αριστερό χέρι και το ρόπαλο που κρατάει στο δεξί. Με το 
ρόπαλο ετοιµάζεται να χτυπήσει την Αµαζόνα που βρίσκεται δεξιά του, ενώ αριστερά 
του ένας Έλληνας επιτίθεται από πίσω σε έφιππη Αµαζόνα. Στην άλλη γωνία 
καταφθάνει για να βοηθήσει, έφιππη και αυτή, µία άλλη Αµαζόνα, ενώ ο Έλληνας 
πολεµιστής που έχει πέσει κάτω τραβάει το σπαθί του από το θηκάρι και τραβιέται   
στο πλάι για να αποφύγει τις οπλές του αλόγου (βλ. εικ. 333)706.  

Σε πλάκα της µίας από τις τρεις ζωφόρους του Μαυσωλείου της 
Αλικαρνασσού (353 π.Χ.) παριστάνεται ο Ηρακλής µε τη λεοντή να σηκώνει το 
ρόπαλο µε το δεξί χέρι για να χτυπήσει µία Αµαζόνα που είναι πεσµένη στα γόνατα 
και την οποία τραβάει µε το αριστερό του χέρι από τα µαλλιά (εικ. 334)707.     

 

 
Εικ. 333 

 
Σε πλάκα της ζωφόρου από µία µικρή ταφική κατασκευή, που ανήκει στα πιο 

χαρακτηριστικά έργα της τέχνης του Τάραντα και χρονολογείται στα µέσα του 4ου αι. 
π.Χ., εικονίζεται ο Ηρακλής µε λεοντή, τόξο και φαρέτρα, να χτυπάει µε το ρόπαλο 
τρεις Αµαζόνες που έχουν πέσει κάτω. Η µία είναι ήδη νεκρή, η άλλη πεθαίνει και η 
τρίτη τον ικετεύει να δείξει έλεος. Μία µορφή ντυµένη µόνο µε χιτώνα και πίλο - ο 
Ιόλαος; - έχει βάλει πέτρες στο διπλωµένο σα σακούλα χιτώνα της, για να τις ρίξει 
στις Αµαζόνες και να βοηθήσει τον Ηρακλή. Στα δεξιά µία Αµαζόνα το βάζει στα 
πόδια, ενώ µπροστά της κείται ένας νεκρός σκύλος, ο Όρθρος από τη µάχη του 
Ηρακλή µε τον Γηρυόνη. Στα αριστερά µία Αµαζόνα µεταφέρει µια νεκρή σύντροφό 
της. Πιο πέρα µια άλλη κρατάει δύο δόρατα και ένας άνδρας παίζει τη σάλπιγγα (εικ. 
335)708. 

Σε τρεις πλάκες της ζωφόρου του ναού της Λευκοφρυηνής Αρτέµιδος στη 
Μαγνησία της Μ. Ασίας κοντά στο Μαίανδρο ποταµό (170/160-130 π.Χ.) 
παριστάνεται ανάµεσα στους Έλληνες ο Ηρακλής µε ρόπαλο στο χέρι να µάχεται 
ενάντια στις Αµαζόνες (βλ. εικ. 336α-γ)709.  

               

                                                 
706 Βλ. Hofkes-Brukker (1975), 80-82. 
707 Γενικά για το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού βλ. Ashmole (1972), 174-177, εικ. 202, Süssenbach 
(1971), 13-15, Ι. Ε. Ε, τόµ. Γ2΄, 289, 306.     
708 Klumbach (1937), 11, αρ. 43, Langlotz (1963), 91, εικ. 137. 
709 Για τη ζωφόρο του ναού βλ. γενικά Yaylali (1976). Για τις συγκεκριµένες πλάκες βλ. Yaylali 
(1976), 20, 29-30, 46, πίν. 6.1, 11.3, 25.3.   
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Εικ. 335 

 

 
Εικ. 336α 

 

 
Εικ. 336β 

 

 
Εικ. 336γ 
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Ο σχετικός άθλος παριστάνεται και 
στη µαρµάρινη ζωφόρο από το θέατρο των 
∆ελφών710 (εικ. 337).                                                                                                                                     

Όπως είδαµε στην εικονογραφία 
διαµορφώθηκε µία άλλη εκδοχή του 
µύθου από αυτήν που επικρατούσε στη 
φιλολογική παράδοση. Στις παραστάσεις 
δεν εµφανίζεται ούτε το όνοµα Ιππολύτη, 
ούτε η απόκτηση της ζώνης. Αυτό είτε 
οφείλεται στην εποχή, από την οποία 
διαθέτουµε µόνο εικονογραφικές 
µαρτυρίες και καµία φιλολογική και το 
µοτίβο της ζώνης δεν ήταν ακόµη γνωστό                              Εικ. 337 
είτε η εικονογραφία ήταν εδώ γενικά ανεξάρτητη από τη φιλολογική παράδοση, όπως 
συνέβαινε πιθανόν µε τους άθλους της Κερυνίτιδος Ελάφου και των Στυµφαλίδων 
Ορνίθων.                                                                                                                                                                

 
 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Οι παρατηρήσεις του Fr. Brommer (1953) είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και 

συµβάλλουν να κατανοηθεί καλύτερα η φιλολογική παράδοση, η εικονογραφία και οι 
τυχόν διαφορές µεταξύ τους. Καθώς φαίνεται από αυτόν το µύθο και από τους άλλους 
δύο (Ελάφου και Στυµφαλίδων), η παράσταση του άθλου στην εικονογραφία 
µπορούσε να διαφέρει από την παρουσίασή του στις φιλολογικές πηγές.  

Για τη µετόπη της Ολυµπίας ο Fr. Brommer παρατηρεί ότι ο Παυσανίας την 
περιγράφει σα να αφαιρούσε ο Ηρακλής τη ζώνη της Αµαζόνας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 

                                                 
710 Βλ. αναλυτικότερα παραπάνω, «1. ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ».  
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7) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΥ ΚΑΠΡΟΥ (εικ. 338 και 340 - 
αποκαταστάσεις της µετόπης από τον Treu και τον Γιαλούρη αντίστοιχα- και 
εικ. 342, Μουσείο Ολυµπίας): 

 
Ο µύθος711:  
Ένας άλλος άθλος που ανατέθηκε στον Ηρακλή ήταν να πιάσει και να φέρει 

ζωντανό στον Ευρυσθέα τον Ερυµάνθιο κάπρο, το φοβερό αγριογούρουνο από τη 
Λάµπεια της Αρκαδίας που προκαλούσε καταστροφές στην περιοχή της Ψωφίδας και 
να το πάει ζωντανό στις Μυκήνες. Ο ήρωας φωνάζοντας δυνατά κατάφερε να κάνει 
τον κάπρο να βγει από την κρυψώνα του στον Ερύµανθο και να φύγει από το δάσος. 
Μετά τον οδήγησε σε µέρος χιονισµένο. Ο κάπρος κουράστηκε από την πορεία µέσα 
στο χιόνι και ο ήρωας τον έπιασε µε µια θηλιά, του έδεσε τα άκρα και τον κουβάλησε 
στους ώµους του ζωντανό ως τις Μυκήνες, για να τον δείξει στον Ευρυσθέα. Όταν ο 
τελευταίος είδε το άγριο ζώο, τρόµαξε τόσο πολύ που κρύφτηκε µέσα στο χάλκινο 
πιθάρι του. Ο µύθος παραδίδεται από τον Απολλώνιο Ρόδιο ('Argonautik¦, 1, 126-
131), τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 83, 1-3 και 2, 87, 2-5), τον ∆ιόδωρο 
Σικελιώτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 12, 1-2) και µνηµονεύεται από τον Υγίνο (Μύθος 
30,4) και τον Οβίδιο (Ηρωίδες, ΙΧ 87-88). Ο Παυσανίας (VIII, 24, 5,1-4) µεταφέρει 
την παράδοση ότι ο Ηρακλής µε πρόσταγµα του Ευρυσθέα κυνήγησε στον Ερύµανθο 
ένα αγριογούρουνο που ξεπερνούσε τα υπόλοιπα σε µέγεθος και σε δύναµη.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Ο σχετικός άθλος είναι κλασικός άθλος εξυγίανσης του χώρου: ο Ηρακλής 

καλείται να εξυγιάνει το χώρο από το θηρίο που καταστρέφει τα σπαρτά.  
 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Η Expédition scientifique de Morée το 1828 βρήκε ένα κοµµάτι από το κεφάλι 

του κάπρου. Το στόµιο του πιθαριού του Ευρυσθέα, το κεφάλι και ο αριστερός ώµος 
του βρέθηκε από τους Γερµανούς.  

Ο G. Treu βλέπει στο θραύσµα του πίν. 75,2 του Expédition scientifique de 
Morée Ι  ένα µικρό ίχνος από το κεφάλι και το δεξιό 
ώµο του Ηρακλή. Αποκαθιστά τη µετόπη όπως φαίνεται 
στην εικ. 338. Απεικονίζεται ο  Ηρακλής που κρατάει 
τον κάπρο στους ώµους του και τον επισείει στον 
τροµαγµένο Ευρυσθέα, ο οποίος έχει κρυφτεί µέσα στο 
πιθάρι του και βγαίνουν έξω από αυτό µόνο οι ώµοι, τα 
χέρια και το κεφάλι του (εικ. 338). Προσαρµόζει το 
πιθάρι του Ευρυσθέα, βάσει της µορφής του, στη δεξιά 
κάτω γωνία της µετόπης και αποκαθιστά τον κάπρο 
βάσει της στάσης των τεντωµένων πρόσθιων ποδιών 
του. Σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε το θραύσµα από το 
κεφάλι και το δεξιό ώµο του ήρωα, το σώµα του κάπρου                   Εικ. 338 
γέµιζε το χώρο πάνω και πίσω από το κεφάλι του Ηρακλή, άρα ο τελευταίος έφερε το 
ζώο πάνω στον αριστερό ώµο του. Παρατηρεί ότι το σωζόµενο κοµµάτι του βραχίονα 
του Ηρακλή διασαφηνίζει την κατεύθυνση του δεξιού χεριού και ότι από την 
κατεύθυνση της οπής µε τρυπάνι στην κορυφή του κεφαλιού δηλώνεται η κλίση του 
κεφαλιού προς τα εµπρός. Καταλήγει ότι ο κορµός του ήρωα ακολουθούσε αυτήν την 

                                                 
711 Ο Απολλόδωρος υπολογίζει τον άθλο ως τον τέταρτο του Ηρακλή. 
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κίνηση και υποστηρίζει ότι το ίχνος παρυφής στον αριστερό µηρό του υποδεικνύει ότι 
φορούσε χιτωνίσκο712. 

 

                                      
                                                                 Εικ. 339  

 
Ο N. Γιαλούρης πρόσθεσε πέντε κοµµάτια στη µετόπη. Το ένα από αυτά 

εικονίζει τµήµα από κορµό δένδρου και ανήκει στο χαµηλότερο αριστερό τµήµα της 
πλάκας. Υποστηρίζει ότι η ποιότητα της 
εργασίας, το πάχος της πλάκας και η 
επεξεργασία στην πίσω πλευρά της 
επιβεβαιώνουν την απόδοση που στηρίζεται 
επιπλέον από τη σύγκριση µε µία σχεδόν 
σύγχρονη παράσταση στην κύλικα του 
Ονήσιµου στο Βρετανικό Μουσείο (εικ. 341). 
Λόγω της µεγάλης οµοιότητας στη σύνθεση 
και στις µορφές των δύο πρωταγωνιστών στο 
αγγείο και στη µετόπη είναι πιθανή η αρχική 
απεικόνιση τουλάχιστον ενός δένδρου στη 
µετόπη. Ένα άλλο µεγάλο θραύσµα 
προσαρµόστηκε από τον Γιαλούρη πάνω στο 
θραύσµα, το οποίο έχει τον αριστερό µηρό του  
Ηρακλή. Στο ανώτερο µέρος αυτού του νέου                                  Εικ. 340 
θραύσµατος υπάρχουν ίχνη από το χιτωνίσκο του. Ένα τρίτο θραύσµα µε πτυχές από 
ένδυµα είναι από τα νώτα του ήρωα (βλ. εικ. 340). Προστέθηκε επίσης ο δεξιός 
µηρός του Ηρακλή, που είχε αναγνωριστεί από τον Treu, δεν είχε προσαρµοστεί και 
ξαναβρέθηκε στις αποθήκες του Μουσείου από το ελληνικό επιτελείο. Ένα µικρό  
 

 
Εικ. 341  

 

                                                 
712 Olympia III, 168-169.  
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θραύσµα, που προέρχεται από τη δεξιά κνήµη του Ηρακλή, αν και αναγνωρίστηκε 
από τον Treu, προσαρµόστηκε για πρώτη φορά από τον Γιαλούρη713.                                                          

                                                                                       

                                      
                                                       Εικ. 342                                                                               
 
 
Η εικονογραφία του άθλου:  
Ο άθλος εικονίζεται από τον 6ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. µ.Χ στην αγγειογραφία, 

τα ανάγλυφα, τα αγαλµάτια, τη 
µνηµειακή πλαστική και τις ρωµαϊκές 
σαρκοφάγους. Εικονίζονται διάφορες 
στιγµές: α) η στιγµή που ο Ηρακλής 
(υπερ)νικά τον κάπρο και τον δένει (εικ. 
343), β) που τον σπρώχνει για να τον 
παραδώσει στον Ευρυσθέα, γ) που τον 
µεταφέρει σε εκείνον (εικ. 344), δ) που 
τον επισείει στον τροµαγµένο 
Ευρυσθέα, ο οποίος έχει κρυφτεί µέσα στο                            Εικ. 343 
πιθάρι του και ξεπροβάλλουν από αυτό τα χέρια και το κεφάλι του (εικ. 345). Η 
τελευταία σκηνή συναντάται στην πλειονότητα των αγγείων714 και στη µετόπη της 
Ολυµπίας.          
                                                                              

                
                Εικ. 344                                                         Εικ. 345            

                                                 
713 Αshmole, Yalouris (1967), 183.  
714 Felten (1990b), Brommer (1953), 18-19, Fink (1960), 76, Diener (1980), 30-31, Beckel (1961), 56, 
Schefold (1978), 96-100, Schefold (1993), 103-104, 240-241.    
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Η στιγµή της µεταφοράς του κάπρου και της παράδοσής του στον Ευρυσθέα 
εικονίστηκε και σε µία από τις δέκα αφιερωµένες στον Ηρακλή µετόπες του 
Ηφαιστείου (εικ. 277, 346) µε τη µόνη διαφορά ότι ο Ευρυσθεύς έχει κρυφτεί σχεδόν 
ολόκληρος µέσα στο πιθάρι του - φαίνονται µόνο τα χέρια του - και ο κάπρος 
κρέµεται πολύ πιο κοντά του από ό,τι στη µετόπη της Ολυµπίας.  

Επίσης ο άθλος παραστάθηκε και σε ένα 
µαρµάρινο αναθηµατικό ανάγλυφο από το 
Ηράκλειο του Σουνίου (εικ. 347), το οποίο ο J. 
H. Young χρονολογεί στον 4ο αι. π.Χ. και το 
συνδέει µε τη λατρεία του Ηρακλή στη θέση 
«Πορθµός» του Σουνίου. Στην πρόσθια πλευρά 
παριστάνεται ένας αθλητής νικητής µε το 
στεφάνι του και πάνω από αυτόν οι τρίποδές 
του. Οι τρεις υπόλοιπες επιφάνειες γεµίζουν µε 
ανάγλυφα πλαίσια που παρουσιάζουν διάφορους 
άθλους του Ηρακλή που χωρίζονται µε 
οριζόντιες ταινίες: στην πίσω πλευρά (σε 
ζευγάρια) εικονίζεται ο ήρωας µε ένα άλογο του 
∆ιοµήδη και ο ίδιος µε τον τρισώµατο Γηρυόνη, 
από κάτω µε έναν γενειοφόρο Κένταυρο και να                            
πιάνει τα µήλα των Εσπερίδων και ακριβώς από                         Εικ. 346 
κάτω να οδηγεί τα βόδια του ∆ιοµήδη. 
Στη µία πλαϊνή πλευρά τον βλέπουµε 
µε τον Μινώταυρο, από κάτω 
εικονίζεται ο άθλος του µε την Έλαφο, 
ενώ στην άλλη πλαϊνή πλευρά 
παριστάνεται µε τον Ευρυσθέα που 
είναι µέσα στον πίθο715.   
    
                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
                                                                                           Εικ. 347 
 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Στην Ολυµπία παριστάνεται ο µύθος όπως παραδίδεται στις πηγές, δηλαδή 

εικονίζεται η στιγµή της µεταφοράς και παράδοσης του ζώου στον Ευρυσθέα (εικ. 
342).  

Οι διαφορές στις προτάσεις αποκατάστασης της µετόπης από τον G. Treu και 
τον Ν. Γιαλούρη είναι µικρές και δεν επηρεάζουν τη γενική σύνθεσή της.  

 
Πολύ εύστοχα ο Fr. Brommer επισηµαίνει ότι ο Κάπρος ανήκε αναµφίβολα 

στους άθλους του Ηρακλή, τους οποίους εκτέλεσε όταν ήταν στην υπηρεσία του 
Ευρυσθέα, αφού αυτός είναι ο µοναδικός άθλος, στον οποίο παριστάνεται ο 
βασιλιάς716.    

                                                 
715 Young (1941), 172-175, 186-189.   
716 Brommer (1953), 19.  
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8) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΜΗ∆Η (εικ. 352 -
αποκατάσταση του Γιαλούρη- εικ. 353, Μουσείο Ολυµπίας): 

 
Ο µύθος717:  
Η επόµενη εντολή που έδωσε ο Ευρυσθεύς στον Ηρακλή ήταν να του φέρει 

ζωντανά τα άλογα του ∆ιοµήδη, βασιλιά των πολεµοχαρών Βιστόνων της Θράκης. 
Επρόκειτο για τέσσερα άγρια θηλυκά ανθρωποφάγα άλογα µε παράξενα ονόµατα, τον 
Πόδαργο, τον Λάµπωνα, τον Ξάνθο και τον ∆είνο. Επειδή ήταν πολύ επικίνδυνα, τα 
είχαν δέσει µε χοντρές σιδερένιες αλυσίδες και τα είχαν αφήσει σε στάβλο που 
φύλαγε ισχυρή φρουρά από οπλισµένους άνδρες του ∆ιοµήδη. Ο Ηρακλής ή µε τη 
συντροφιά πολλών γενναίων ηρώων718 ή µόνος του719 µετά από ταξίδι πολλών 
ηµερών, έφτασε µπροστά από το στάβλο, σκότωσε όλους τους φρουρούς και πήρε τα 
άλογα, τα οποία πήγε στην παραλία και ζήτησε από τον Άβδηρο να φυλάει. Στη 
συνέχεια γύρισε πίσω µε τους σύντροφούς του και αντιµετώπισαν τον ∆ιοµήδη και 
τους Βίστονες. Στη συµπλοκή που ακολούθησε σκότωσε µε το ρόπαλο τον ∆ιοµήδη 
και πολλούς άνδρες του˙ οι υπόλοιποι Βίστονες το έβαλαν στα πόδια. Όταν όµως 
αυτός και οι σύντροφοί του γύρισαν στην παραλία για να µπουν στο πλοίο τους και 
να φύγουν αντίκρισαν ένα φρικτό θέαµα: τα άλογα είχαν κατασπαράξει τον 
Άβδηρο720. Ο Ηρακλής τον έθαψε στο µέρος, όπου πέθανε και ίδρυσε δίπλα στον 
τάφο του την πόλη Άβδηρα, έδεσε τα άλογα µε γερές αλυσίδες, τα έβαλε στο πλοίο 
και έπειτα έφυγε µαζί µε τους σύντροφούς του και γύρισαν στις Μυκήνες. Εκεί 
παρέδωσε τα άλογα στον Ευρυσθέα, ο οποίος τα άφησε ελεύθερα721. Αυτά 
περιπλανήθηκαν και έφτασαν ως τον Όλυµπο, όπου τα έφαγαν άλλα άγρια θηρία722. 

 

                                                 
717 Ο Απολλόδωρος υπολογίζει ως όγδοο, ενώ ο Υγίνος ως ένατο τον εν λόγω άθλο του Ηρακλή.  
718 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 96, 5.  
719 ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 15, 3- 4, 1. 
720 Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του ∆ιόδωρου Σικελιώτη (4, 15, 3- 4, 1), στην οποία διαβάζουµε µία 
παραλλαγή του µύθου, ο Ηρακλής κινείται βάσει σχεδίου, πιάνει και πετάει στη φάτνη των αλόγων τον 
ίδιο το ∆ιοµήδη, τον οποίο τα άλογά του κατασπαράζουν αµέσως. Μετά από αυτό ηµερεύουν και ο 
Ηρακλής τα οδηγεί δίχως κόπο στις Μυκήνες. 
721 Στην παραλλαγή του µύθου που µεταφέρει ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (ό.π.) ο Ευρυσθεύς αφιέρωσε τα 
άλογα στην Ήρα, η οποία δέχτηκε το δώρο, αν και προερχόταν από κατόρθωµα του Ηρακλή. Από τις 
φοράδες αυτές γεννήθηκαν και άλλα πολλά άλογα που οι απόγονοί τους έφτασαν ως τα χρόνια του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.  
Στην παραλλαγή του Φιλόστρατου (E„kÒnej, 2, 25) ο Ηρακλής δεν πήγε τα άλογα του ∆ιοµήδη στον 
Ευρυσθέα, αλλά τα σκότωσε µε το ρόπαλό του, ενώ στην παραλλαγή του Κόιντου Σµυρναίου (T¦ meq' 
“Omhron, 6, 245-248), ο ήρωας αφού σκότωσε το αφεντικό τους, σκότωσε και τα άλογα.   
722 Έτσι παραδίδει το µύθο ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 96-97), δίχως όµως να ονοµάζει τα 
τέσσερα άλογα. «Τα άλογα του ∆ιοµήδη» είναι ο όγδοος άθλος που εκτελεί ο Ηρακλής στην 
αναγκαστική θητεία του στον Ευρυσθέα.  
Στο πλαίσιο µίας δραστικής αλλοίωσης του µύθου ο ήρωας εισάγεται στο δράµα του Ευρυπίδη 
”Alkhstij για να παλέψει µε το θάνατο και να κερδίσει την Άλκηστη. Σε ένα διάλογο που έχει µε το 
Χορό (στ. 483-506) ο ήρωας δηλώνει ότι έφτασε στη γη των Θεσσαλών για να πραγµατοποιήσει το 
έργο που του ζήτησε ο Ευρυσθεύς, να πάρει τα τέσσερα άλογα του ∆ιοµήδη. Ο Χορός του τονίζει ότι 
δε µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο δίχως µάχη και του εφιστά την προσοχή στην αγριότητα των αλόγων.  
Στους στίχους 380-388 του έργου `HraklÁj mainÒmenoj του Ευρυπίδη ο ήρωας µιλά σύντοµα για το 
συγκεκριµένο άθλο που εκτέλεσε κατ’ εντολή του Ευρυσθέα. 
Στο έργο του Αιλιανού Περί ζώων, 15, 25, 5-7 γίνεται σύντοµη αναφορά στον άθλο του Ηρακλή που 
έπρεπε να πάει στον Ευρυσθέα τους ¢n»merouj †ppouj Diom»douj toà QrvkÒj.  
Ο Υγίνος, Μύθος, 30, 9 υπολογίζει ως ένατο το συγκεκριµένο άθλο του Ηρακλή και δίνει τα ονόµατα 
των αλόγων του ∆ιοµήδη : «Podargus, Lampon, Xanthus, Déinus».   
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Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος):  
Τα άλογα του µύθου δεν είναι κανονικά, «φυσιολογικά» άλογα, είναι 

ανθρωποφάγα. Το βαθύτερο νόηµα του άθλου είναι ότι ο Ηρακλής τα δαµάζει, τα 
εξηµερώνει και εξυγιαίνει το χώρο. Πρόκειται για άθλο εξηµέρωσης-εξυγίανσης του 
χώρου.  

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Η Expédition scientifique de Morée βρήκε τα τέσσερα θραύσµατα του 

κεφαλιού του αλόγου της µετόπης, ενώ οι Γερµανοί 
την άκρη της ουράς του αλόγου (εικ. 349), τον ένα 
µηρό και το λαιµό του Ηρακλή.  

Ο G. Treu παρουσιάζει την αποκατάσταση 
της µετόπης που προτείνει στον πίν. XLV του 
Olympia III. Σηµειώνει ότι η τοποθέτηση του 
κεφαλιού του αλόγου στη δεξιά άνω άκρη της 
µετόπης βεβαιώνεται από την επίπεδη αποκοπή 
στην κορυφή της χαίτης του (εικ. 348) και από το 
ίχνος της ακµής της µετόπης δίπλα στο δεξί 
πρόσθιο πόδι του. Συνάγει ότι το άλογο πρέπει να 
τοποθετηθεί πολύ κοντά στην άκρη της µετόπης. 
Αν και δε σώθηκε τίποτε από τον κορµό του, η 
διαγώνια θέση του βεβαιώνεται από µερικά µικρά 
θραύσµατα (δηλαδή από το λυγισµένο γόνατο του 
αριστερού πρόσθιου ποδιού και από κοµµάτι της ουράς               Εικ. 348 
- βλ. εικ. 349), τα οποία δηλώνουν ότι τα πόδια έκαναν κίνηση καλπασµού. Ως προς 
την αποκατάσταση της µορφής του Ηρακλή αποδίδει σε αυτόν δύο µηρούς που 
βρήκαν οι Γερµανοί ανασκαφείς. Η κατεύθυνση 
της κάτω παρυφής του ενδύµατος προς τα πλάγια 
δηλώνει κίνηση του κορµού που στρέφει προς το 
αριστερό σκέλος. Το αριστερό χέρι που σφίγγει σε 
γροθιά είχε τρυπηθεί για το χαλινάρι (εικ. 350) 
και το κεφάλι πρέπει να έστρεφε προς την πλευρά                        Εικ. 349 
αυτού του χεριού. Ο Treu αποδίδει µερικά θραύσµατα, λόγω της αµελούς 
επεξεργασίας της πίσω πλευράς τους, στη µορφή του ήρωα, πιστεύει ότι βεβαιώνουν 
πως το δεξί χέρι σηκωνόταν και υποστηρίζει, δίχως όµως επιχειρήµατα, ότι ο ήρωας 
κρατούσε µε αυτό το χέρι το ρόπαλο723.                   
 

                                          
                     Εικ. 350                                                      Εικ. 351 
 

                                                 
723 Olympia III, 169-170.  
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Ο N. Γιαλούρης πρόσθεσε στη µετόπη δεκατρία κοµµάτια, τα οποία 
σηµειώνονται µε την ένδειξη «+» στην εικ. 352 (όπου η αποκατάσταση που 
προτείνει). Τα δύο κοµµάτια ανήκουν στο δεξιό πήχυ του Ηρακλή και παρόλο που τα 
αναγνώρισε ο Treu, δεν τα προσάρµοσε στη µετόπη. Τρία άλλα συναπτώµενα 
κοµµάτια ανήκουν στο ανώτερο µέρος της δεξιάς κνήµης και δύο άλλα, επίσης 
συναπτώµενα, διαµορφώνουν µέρος από το δεξιό γοφό και µηρό του ήρωα. Το 
αριστερό χέρι του Ηρακλή, που κρατάει το χαλινάρι κοντά στο στόµα του αλόγου, αν 
και αναγνωρίστηκε από τον Treu, προστέθηκε από τον Γιαλούρη. Επίσης στο άλογο 
προστέθηκε κοµµάτι που περιλαµβάνει την κάτω σιαγόνα (γνάθο), τα χείλη, τη 
γλώσσα και τµήµα της άνω σιαγόνας (γνάθου) και δύο άλλα θραύσµατα που ανήκουν 
στο στήθος του αλόγου. Ακόµη προστέθηκε ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι από την κάτω                                

 

    
               Εικ. 352                                                             Εικ. 353 

 
αριστερή γωνία της µετόπης, επειδή ίχνη πάνω στην επιφάνεια ταιριάζουν στις 
διαστάσεις µε κοµµάτι από ουρά αλόγου που είχε αναγνωρίσει ο Treu724.  

                                                                                                                          
                                                                        
Η εικονογραφία του άθλου725: 
Οι σχετικές παραστάσεις είναι σπάνιες 

και σχεδόν τόσο λιγοστές όσο εκείνες του 
καθαρισµού των στάβλων του Αυγεία. Ο άθλος 
εικονίζεται από τα αρχαϊκά χρόνια ως τον 1ο αι. 
π.Χ. Πιο συγκεκριµένα, σε αθηναϊκά 
µελανόµορφα αγγεία του 6ου και 5ου αι. π.Χ. 
παριστάνεται ο ήρωας να κρατάει το ρόπαλο 
δίπλα σε ένα άλογο ή σε άλογα, κρατώντας το 
ένα (εικ. 354). Σε ερυθρόµορφα ιταλιωτικά 
αγγεία, στη µικροτεχνία και σε νοµίσµατα (6ος-
4ος αι. π.Χ.) παριστάνεται να επιτίθεται σε ένα 
άλογο από το πλάι κρατώντας το από τα ηνία. Σε 
ένα σκαραβαίο του 500 π.Χ.726, ένα απουλικό                             Εικ. 354 

                                                 
724 Αshmole, Yalouris (1967), 183.  
725 Boardman (1990a), Brommer (1953), 33-34, Diener (1980), 38-39, 41, Schefold (1978), 104-105.    
726 Βλ. Boardman (1968), αρ. 80. 
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ερυθρόµορφο αγγείο του 4ου αι. π.Χ. (εικ. 356) και σε αγγεία µε ανάγλυφη 
διακόσµηση του 3ου αι. π.Χ. τον βλέπουµε ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άλογα που 
σηκώνονται στα πισινά τους πόδια. Ο άθλος εικονίζεται και σε µετόπη του 
Ηφαιστείου µε το εικονογραφικό σχήµα της µετόπης της Ολυµπίας (εικ. 277, 355). 
Στο µαρµάρινο ανάγλυφο από το Σούνιο (4ος αι. π.Χ.)727 και στη ζωφόρο από το 
Θέατρο των ∆ελφών (2ος /1ος  αι. π.Χ.)728 (εικ. 357) ο Ηρακλής απεικονίζεται µαζί µε 
ένα άλογο που σηκώνεται στα πισινά του πόδια. Στο «θρόνο» του Αµυκλαίου 
Απόλλωνα εικονιζόταν να τιµωρεί τον ∆ιοµήδη729. Ανάλογες είναι οι σκηνές στη 
ρωµαϊκή τέχνη. 
                                                                        

 
Εικ. 355 

 

 
Εικ. 356 

 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Ο Fr. Brommer (1953) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος να αµφισβητηθεί η 

ταυτότητα του άθλου της µετόπης. Όπως στις άλλες µετόπες του ναού, έτσι και σε 

                                                 
727 Βλ. αναλυτικότερα παραπάνω, 251, εικ. 347 (προηγούµενη µετόπη).   
728 Βλ. αναλυτικά παραπάνω, 216 (µετόπη του Λιονταριού).     
729 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 12, 6-7: «…kaˆ 'Acillšwj monomac…a prÕj Mšmnona ™pe…rgastai, Diom»dhn te 
`HraklÁj tÕn Qr´ka kaˆ ™p' EÙ»nJ tù potamù Nšsson timwroÚmenoj…»  
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αυτήν η παράσταση περιορίζεται στο ουσιώδες. Στους περισσότερους άλλους άθλους 
πρόκειται ούτως ή άλλως για έναν αντίπαλο και αν υπήρχε πρόθεση να παραλειφθούν 
κάποιες µορφές, θα παραλείπονταν οι δευτερεύουσες, όπως ο Ιόλαος. Καταλήγει ότι 
δε µπορούσε για συνθετικούς λόγους να απεικονιστεί εδώ ούτε ο ∆ιοµήδης ούτε 
πλήθος αλόγων730. 

 

 
 Εικ. 357 

 
Όσα γράφει ο ερευνητής θέτουν προς συζήτηση ένα βασικό θέµα: γιατί 

εικονιζόταν µόνο το ένα άλογο στη µετόπη; Επίσης αποδίδεται µε κάποιον τρόπο η 
δαιµονικότητα αυτού του ενός από τα τέσσερα άγρια θηλυκά σαρκοφάγα άλογα;  

Εάν εικονιζόταν µόνο ο ∆ιοµήδης και όχι (και) το άλογο (ή τα άλογα), δε θα 
µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε τόσο εύκολα τον άθλο και ίσως η παράσταση 
παρέπεµπε σε ένα από τα «πάρεργα» του Ηρακλή. Επιπρόσθετα ο ήρωας και ένα ή 
περισσότερα άλογα παριστάνονται συχνά για να δηλώσουν τον άθλο. Εποµένως η 
παράσταση της Ολυµπίας συµφωνεί µε τις άλλες παραστάσεις του άθλου στην τέχνη. 
Είναι πιθανό ο καλλιτέχνης να επέλεξε για λόγους εξεύρεσης χώρου να εικονίσει ένα 
άλογο δίπλα στον ήρωα. Όχι πως δε µπορούσε να παραστήσει τέσσερα άλογα, απλά 
δεν ήθελε να «παραφορτώσει» µε µορφές τη µετόπη. Όσον αφορά το αν αποδίδεται η 
δαιµονικότητα των αλόγων του ∆ιοµήδη, µελετώντας την εικονογραφία 
διαπιστώνουµε ότι συχνά εικονίζονται ως κανονικά άλογα.      
 

                                                 
730 Brommer (1953), 54. 
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9) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΓΗΡΥΟΝΗ (εικ. 361 -αποκατάσταση της µετόπης 
από τον Treu- εικ. 362, Μουσείο Ολυµπίας):   

 
Ο µύθος731:  
Ένας άλλος περιπετειώδης άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα 

τα κοκκινότριχα βόδια του Γηρυόνη, ενός τροµερού τέρατος µε τρία κεφάλια και τρία 
σώµατα ενωµένα στη µέση, που κατοικούσε στο νησί Ερύθεια, στη µακρινή ∆ύση, 
πέρα από τον Ωκεανό. Ο ήρωας διέσχισε όλη την Ευρώπη ως την Ιβηρία, που ήταν η 
άκρη του κόσµου πριν το ρεύµα του Ωκεανού. Όταν, µετά από διάφορες περιπέτειες, 
έφτασε στην Ερύθεια πλέοντας στον Ωκεανό µέσα στο χρυσό κύπελλο του Ήλιου732, 
ανέβηκε στο βουνό Άβαντα. Εκεί τον αντιλήφθηκε ο σκύλος Όρθος και του χύµηξε. 
Ο Ηρακλής τον σκότωσε µε το ρόπαλο σπάζοντάς του και τα δύο κεφάλια. Το ίδιο 
έκανε και µε το βοσκό Ευρυτίωνα που ήρθε να βοηθήσει το σκύλο του. Ύστερα 
µάζεψε τα βόδια και προχώρησε προς τη θάλασσα. Όµως ο Μενοίτης, ο βοσκός του 
Άδη, ήταν µάρτυρας της σκηνής και πήγε να ειδοποιήσει τον Γηρυόνη, ο οποίος 
πρόλαβε τον Ηρακλή µε τα βόδια στις όχθες του ποταµού Ανθεµούντα. Στη 
µονοµαχία που ακολούθησε ο ήρωας επιτέθηκε στον Γηρυόνη από το πλάι και µε ένα 
βέλος διαπέρασε και τα τρία κορµιά του. Έπειτα µάζεψε το κοπάδι, έφτασε στην 
παραλία, επιβιβάστηκε στο χρυσό κύπελλο που τον έφερε πίσω στην Ταρτησσό και 
παρέδωσε το κύπελλο στον Ήλιο. Όταν τέλος έφτασε στις Μυκήνες µετά από µακρύ 
και δύσκολο ταξίδι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παρέδωσε τα βόδια του Γηρυόνη 
στον Ευρυσθέα, ο οποίος τα θυσίασε στην Ήρα733.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος): 
Ο άθλος του Γηρυόνη βασίζεται σε µύθο διάβασης, δηλαδή ως κεντρικό θέµα 

του έχει τη διάβαση, το πέρασµα που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο Ηρακλής 
µεταφερόµενος από το χώρο των ανθρώπων σε έναν άλλο χώρο, στο «Αλλού». Αυτό 
δηλώνεται και από τον τόπο, στον οποίο καλείται να πάει για να πραγµατοποιήσει τον 
άθλο. Το ίδιο το όνοµα του νησιού του Γηρυόνη (Ερύθεια) σηµαίνει «κόκκινη χώρα», 
από το χρώµα που σκορπίζει στον ορίζοντα ο ήλιος καθώς πηγαίνει να δύσει. 
Πιστευόταν ότι η κόκκινη γη αποτελούσε σηµάδι για την ύπαρξη εισόδου για τον 
Κάτω Κόσµο. Το τέρας που λέγεται Γηρυόνης ανήκει στις µορφές του Κάτω Κόσµου 
µαζί µε το σκύλο Όρθο που µπορεί να θεωρηθεί µία άλλη µορφή Κέρβερου και τον 
Μενοίτη που βόσκει στο νησί το κοπάδι του Άδη. Εποµένως ο πρώτος κύκλος αυτού 
του άθλου, το καθαυτό επεισόδιο της αρπαγής των βοδιών του Γηρυόνη, έχει 
συµβολικό νόηµα: αφού πολλά από τα στοιχεία που τον συνθέτουν έχουν σχέση µε 
τον Κάτω Κόσµο και το θάνατο, το ότι ο Ηρακλής υπερίσχυσε του Γηρυόνη, πήρε το 
κοπάδι του και το παρέδωσε στον Ευρυσθέα, σηµαίνει ότι νίκησε τα στοιχεία του 
Κάτω Κόσµου. Έτσι η αρπαγή των βοδιών του Γηρυόνη έχει νόηµα παραπλήσιο µε 

                                                 
731 Στον Απολλόδωρο τα βόδια του Γηρυόνη είναι ο δέκατος άθλος του Ηρακλή.  
732 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 108, 1) ο Ηρακλής πήγε στην Ερύθεια µε το χρυσό κύπελλο 
(crÚseon dšpaj) του Ήλιου. Το ίδιο γράφει και ο Φερεκύδης (παρατίθεται από τον Αθήναιο στο έργο 
του Deipnosofista… ΙΑ 39, 19-30). 
733 Βλ. Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 106-112,9, Κόιντος Σµυρναίος, Τα µεθ’ Όµηρον, 6, 249-255. 
Απλή µνεία για τον άθλο βρίσκουµε στον Παυσανία (4, 36, 3, 11 - 36, 4, 1). Στον Ησίοδο (Θεογονία 
981-983) διαβάζουµε για τον Γηρυόνη, γιο του Χρυσάορα και της Καλλιρόης που ήταν κόρη του 
Ωκεανού, τον οποίο σκότωσε ο Ηρακλής γιατί ήθελε να πάρει τα βόδια του. Ο Υγίνος (Μύθος 30, 11) 
γράφει ότι ο Ηρακλής σκότωσε τον τρισώµατο Γηρυόνη, γιο του Χρυσάορα, µε ένα µόνο βέλος. Ο 
Ευρυπίδης στον `HraklÁ mainÒmeno, 422-424 γράφει ότι ο ήρωας σκότωσε τον τρισώµατο Γηρυόνη 
µε τα βέλη του. Βλ. και Πίνδαρος, απόσπ. 169, 4-8.  
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το ανέβασµα του Κέρβερου από τον Άδη734, δηλαδή είναι ένας αναβαθµός προς την 
αθανασία του ήρωα735.     

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Το χαρακτηριστικό, βασικό κοµµάτι της µετόπης, η ασπίδα του Γηρυόνη,  

βρέθηκε από την Expédition scientifique de Morée. Οι Γερµανοί ανασκαφείς 
ανακάλυψαν πολλά άλλα κοµµάτια από τις µορφές του Ηρακλή και του Γηρυόνη736.  

Η αποκατάσταση της µετόπης από τον G. Treu είναι η µόνη προταθείσα και 
γενικά αποδεκτή. ∆εν έγιναν προσθήκες, συµπληρώσεις, 
αλλαγές ή άλλου είδους τροποποιήσεις.  

Σύµφωνα µε τον G. Treu απεικονίζεται ο Ηρακλής 
που σκοτώνει τον τρισώµατο Γηρυόνη. Ο ήρωας έχει ήδη 
καταβάλλει τα δύο σώµατα του Γηρυόνη και ετοιµάζεται να                 Εικ. 358 
καταφέρει µε το ρόπαλό του ορµητικό χτύπηµα στο τρίτο κεφάλι του τέρατος. Η 
ασπίδα του Γηρυόνη που ήταν κοντά στη δεξιά ακµή της µετόπης ανήκε στο πρόσθιο 
σώµα του, όπως γίνεται σαφές από την πρόσθεση των θραυσµάτων των δύο γυµνών 
ποδιών που γονατίζουν. Το τεντωµένο δεξί χέρι του Γηρυόνη συνδέεται µε τον κορµό 
του Ηρακλή (και τα δύο αναγνωρίζονται στο ίδιο θραύσµα). Από τη στάση και τη 
θέση του Γηρυόνη προκύπτει ότι το αριστερό χέρι του κρατούσε την ασπίδα. Στο 
σηκωµένο κεφάλι του ανήκει το θραύσµα κορινθιακού κράνους της εικ. 358. Όπως 
φαίνεται στην εικ. 359, συνεχίζεται η αυλακιά που χωρίζει την άντυγα της ασπίδας 
από το βάθος της µετόπης και στην κορυφή της ασπίδας σώζεται µία οπή που 
αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε κάποιο κεφάλι ή χέρι πάνω από την ασπίδα. Άρα στη 
δεξιά άνω γωνία της µετόπης δεν απεικονιζόταν καµία µορφή, οπότε το µόνο που 
αποµένει είναι να αναζητηθούν τα δύο άλλα κεφάλια και σώµατα του Γηρυόνη στο 
κάτω µισό της µετόπης. Οι δύο άλλες ασπίδες ήταν στο έδαφος. Η µία φαίνεται 
χαµηλά, κάτω από τη µπροστινή ασπίδα, η άλλη πίσω από το δεξί πόδι του Ηρακλή.                                 
 

                                                      
                    Εικ. 359                                                          Εικ. 360 
                                                 
734 Wilamowitz-Moellendorff (19763), τόµ. 2ος, 23.  
735 Radermacher (1903), 42-44, Αναστασίου (1986), 62-63.  
736 Βλ. καλύτερα την ενότητα «ii) Οι Γερµανοί ανασκαφείς (1875 και µετά)» στο «A. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ» στο παρόν κεφάλαιο.   
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Άρα και τα δύο άλλα αντίστοιχα σώµατα του Γηρυόνη ήταν πεσµένα στο έδαφος. 
Από αυτά σώζονται ορισµένα ασαφή ίχνη (βλ. εικ. 360 a, c). Ο κορµός του Ηρακλή 
πρέπει κατά τον Treu να είναι αυτός που βρήκε η Expédition scientifique de Morée 
δίπλα στην ασπίδα του Γηρυόνη (εικ. 264)737.      

 
 
Η εικονογραφία του άθλου:  
Ο άθλος εικονίστηκε από τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. ως τον 3ο αι. µ.Χ. σε 

πρωτοκορινθιακά, µεσοκορινθιακά, αθηναϊκά µελανόµορφα και ερυθρόµορφα 
αγγεία, σε «χαλκιδικά» µελανόµορφα αγγεία, βοιωτικά αγγεία, λευκανικά και 
απουλικά ερυθρόµορφα αγγεία, νοµίσµατα, ανάγλυφα, ρωµαϊκές σαρκοφάγους, κ.ά. 
Οι σκηνές από τον άθλο που εικονίζονται στην τέχνη είναι οι                              
εξής: α) Ο Ηρακλής µάχεται µε τον Γηρυόνη, µε τη µάχη να γίνεται από απόσταση ή 
από κοντά, µε τον Ηρακλή να επιτίθεται στον Γηρυόνη από τα αριστερά (εικ. 363, 
364, 365) και β) Ο Ηρακλής µε το κοπάδι του Γηρυόνη738. 

 

                                                              
                              Εικ. 361                                                          Εικ. 362  

 

        
                                                      Εικ. 363 
 

                                                 
737 Olympia III, 170-173.  
738 Brize (1990), Brommer (1953), 39-42, Fink (1960), 76, Diener (1980), 44-45, 47, Beckel (1961), 
48-49, Schefold (1978), 113-120, Schefold (1993), 105-108, 243-246. 
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                                                                    Εικ. 364 
 

Ο Παυσανίας, όταν περιγράφει τη λάρνακα του Κύψελου739, κάνει λόγο και 
για την παράσταση της µονοµαχίας του Ηρακλή µε τον Γηρυόνη στην τέταρτη 
«χώρα», ως δεύτερο θέµα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Σηµειώνει ότι ο Γηρυόνης 
εικονιζόταν σαν τρεις άνδρες ενωµένοι µεταξύ τους740.   

 

 
Εικ. 365  

 
Στο Θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς αφιερώθηκε στο συγκεκριµένο 

άθλο ένας αριθµός από µετόπες: σε τρεις µετόπες εικονίστηκαν τα βόδια του 
Γηρυόνη, σε µία ο Ηρακλής µε το νεκρό Όρθο ή το άρµα, µε το οποίο έφτασε και 
στις υπόλοιπες µετόπες ο ήρωας µε τον τρισώµατο Γηρυόνη (εικ. 366).  

Ο Ηρακλής που οδηγεί τα βόδια του Γηρυόνη είχε κοσµήσει ως θέµα το 
«θρόνο» του Αµυκλαίου Απόλλωνα741 .                                                       

Ο σχετικός άθλος εικονίζεται και σε δύο ανατολικές µετόπες του Ηφαιστείου. 
Στην ουσία ο άθλος έχει χωριστεί, αφού στη µία µετόπη παριστάνεται ο Ηρακλής που 

                                                 
739 Για τη λάρνακα του Κύψελου βλ. «2) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ∆ΡΑΣ».  
740 Παυσ., V, 19, 1, 3-5: «tštarta d� ™pˆ tÍ l£rnaki ™x ¢rister©j…kaˆ `Hraklšouj Ð prÕj 
GhruÒnhn ¢gèn· tre‹j d� ¥ndrej GhruÒnhj e„sˆn ¢ll»loij prosecÒmenoi». Βλ. και Stuart Jones 
(1894), 75, Massow (1916), 77-78. 
741 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 13, 8-14,1: «…(ØpelqÒnti d� ØpÕ tÕn qrÒnon t¦ œndon)… kaˆ `HraklÁj t¦j 
GhruÒnou boàj ™laÚnei.» 
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τοξεύει πάνω από το σώµα του νεκρού Ευρυτίωνα, ενώ στην άλλη παριστάνεται ο 
Γηρυόνης  (εικ. 277).                             

Τέλος, ο άθλος εικονίζεται στο µαρµάρινο ανάγλυφο από το Σούνιο (4ος αι. 
π.Χ.)742. 
 

 
  Εικ. 366 

 

      
                             Εικ. 367                                                            Εικ. 368  

 
 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις: 
Στη µετόπη της Ολυµπίας ο άθλος εικονίζεται σύµφωνα µε τη φιλολογική 

παράδοση. Παριστάνεται η στιγµή λίγο πριν την επιτυχή εκτέλεση του άθλου: ο 
Ηρακλής έχει πια καταβάλλει τα δύο σώµατα του Γηρυόνη και µε το δυνατό χτύπηµα 
που ετοιµάζεται να δώσει µε το ρόπαλό του στο τρίτο κεφάλι του αντίπαλού του, 
είναι σίγουρο ότι θα τον καταβάλλει την ακριβώς επόµενη στιγµή. Συνεπώς ο 
Ηρακλής εικονίζεται και εδώ νικητής ή καλύτερα µελλοντικός νικητής. Νικητή τον 
βλέπουµε και στις µετόπες του Λιονταριού, των Στυµφαλίδων, του Κάπρου. Υπάρχει 
                                                 
742 Βλ. αναλυτικότερα 251, εικ. 347.   
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ξανά εξέλιξη στην απεικόνιση του άθλου σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα µνηµεία. Π.χ. 
στο Ηφαιστείο βλέπουµε να εξελίσσεται η µάχη ανάµεσα στον Ηρακλή και τον 
Γηρυόνη, δίχως να είναι ακόµη ξεκάθαρο ποιος θα νικήσει. Στη µετόπη της Ολυµπίας 
όµως αυτό είναι κατάδηλο. 
 
 



 263

10) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ (εικ. 371 -αποκατάσταση της µετόπης 
µε προσθήκες από τον Γιαλούρη- εικ. 379 -Μουσείο Ολυµπίας)743:  

 
Ο µύθος744:  
Ένας άλλος άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα τα χρυσά µήλα 

από τον κήπο των Εσπερίδων που βρισκόταν στις πλαγιές του όρους Άτλαντα, στη 
χώρα των Υπερβορείων745 ή κάπου πέρα από τον Ωκεανό746 ή στη χώρα των 
Αιθιόπων747. Τα χρυσά µήλα ήταν τα µήλα της αιώνιας νεότητας και της αθανασίας 
και επειδή οι Εσπερίδες (η Αίγλη, η Ερύθεια, η Εσπερία, η Αρέθουσα) τα έκοβαν και 
τα έπαιρναν από τα δένδρα, η Ήρα έβαλε φύλακα στον κήπο τον Λάδωνα, ένα 
πελώριο εκατοντακέφαλο φίδι. 

Επειδή δεν ήξερε πού είναι ο κήπος των Εσπερίδων, ο Ηρακλής άρχισε ένα 
µακρινό ταξίδι, ώσπου έφτασε στον Ηριδανό ποταµό, όπου συνάντησε τις Νύµφες 
του ποταµού που τον έστειλαν στον Νηρέα, ο οποίος, µετά από πάλη, του είπε πώς να 
φτάσει στον προορισµό του. Μετά ο ήρωας πέρασε από την Αφρική, την Ασία, 
έφτασε ως τον Καύκασο, όπου βρήκε τον Προµηθέα και τέλος κίνησε για τον κήπο 
των Εσπερίδων. Εκεί βρήκε τον Άτλαντα και τον παρακάλεσε να του φέρει τα µήλα. 
Ο Άτλας δέχτηκε πρόθυµα, προκειµένου να ξεκουραστεί από το φορτίο που 
κρατούσε, τον ουράνιο θόλο, τον οποίο έβαλε στους ώµους του ο Ηρακλής. Ο Άτλας 
πήγε στις Εσπερίδες και ζήτησε τα τρία χρυσά µήλα. Αυτές ετοίµασαν ένα ποτό από 
µαγικά βότανα που έφερναν ύπνο και το έδωσαν στον Λάδωνα. Όταν το φίδι-
φύλακας του κήπου κοιµήθηκε, οι Εσπερίδες έκοψαν τα µήλα και τα έδωσαν στον 
Άτλαντα748. Εκείνος γύρισε στον Ηρακλή, του έδειξε τα χρυσά µήλα και 
προσφέρθηκε να τα πάει ο ίδιος στον Ευρυσθέα. Ο Ηρακλής προσποιήθηκε ότι 
συµφωνεί, επειδή όµως ο Προµηθεύς749 τον είχε προειδοποιήσει να µη δεχθεί τέτοια 
πρόταση, παρακάλεσε τον Άτλαντα να κρατήσει τον ουρανό για µία στιγµή, µέχρι να 
τοποθετήσει ένα µαξιλάρι στο κεφάλι του. Ο Άτλας δέχθηκε, άφησε κάτω τα µήλα 
και ανασήκωσε τον ουρανό, ενώ ο Ηρακλής έσπρωξε τον ουρανό, γλίστρησε από 
κάτω και ελευθερώθηκε από το βάρος. Έπειτα σήκωσε τα µήλα, αποχαιρέτησε τον 
Άτλαντα, ο οποίος είχε στο µεταξύ φορτωθεί τον ουρανό και έφυγε. Όταν έφτασε 
                                                 
743 Για την ανακάλυψη της µετόπης στις 19 Απρίλη 1876, τις αρχαίες πηγές, στις οποίες βρίσκουµε το 
συγκεκριµένο µύθο, σύντοµη περιγραφή της παράστασης της µετόπης, αναφορά σε εικονογραφικά 
παράλληλα και µελέτη της σύνθεσης και της τεχνοτροπίας της βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα, πλην όµως 
πολύ παλιά, δηµοσίευση του E. Curtius (1876), που αποτελεί και την πρώτη, σχετική µε τη µετόπη, 
δηµοσίευση στην ιστορία της έρευνας. O Ch. Waldstein (1884) συγκρίνει το κεφάλι της «Εσπερίδας», 
δηλαδή της γυναικείας µορφής που στέκει πίσω από τον Ηρακλή στη µετόπη, µε ένα µαρµάρινο 
γυναικείο κεφάλι, που τότε βρισκόταν στο Μουσείο της Μαδρίτης. Για µια πιο πρόσφατη ανάλυση της 
µετόπης, ιδίως από τεχνικής πλευράς, βλ. Curtius (1947).   
744 Ο σχετικός άθλος είναι ο ενδέκατος άθλος του Ηρακλή στον Απολλόδωρο, αλλά ο δωδέκατος και 
τελευταίος στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 26, 2, 1 - 4, 26, 4, 5). 
745 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 113, 5-6.  
746 Ησίοδος, Θεογονία, 215.  
747 Μίµνερµος (7ος αι. π.Χ.), απόσπ. 12, στ. 8-9.  
748 Ο Ευρυπίδης (`HraklÁς mainÒmenoj, 394-399) παρουσιάζει µία παραλλαγή του µύθου, βάζοντας 
τον ίδιο τον Ηρακλή να πηγαίνει να πάρει τα χρυσά µήλα και να σκοτώνει το δράκοντα, το φίδι που τα 
φυλάει. Το ίδιο διαβάζουµε και στον Απολλώνιο Ρόδιο (Αργοναυτικά, 4, 1396-1407): ο ήρωας 
σκοτώνει το φίδι χρησιµοποιώντας τα βέλη που είχε βουτήξει στο δηλητηριασµένο αίµα της Λερναίας 
Ύδρας. Βλ. και ∆ιόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 26, 4, 1-2). Η πρωταρχική µορφή του 
µύθου εκφράζεται σε αυτές τις παραλλαγές και ταιριάζει κυρίως στην προσωπικότητα του Ηρακλή και 
στο νόηµα της αποστολής του στον άθλο: ο ίδιος ο ήρωας κόβει τα µήλα που σηµαίνει συνάµα ότι 
αντιµετωπίζει και υπερνικάει τον Λάδωνα, είτε σκοτώνοντας είτε κοιµίζοντάς τον.  
749 Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 2, 120,1-4) γράφει ότι ο Προµηθεύς συµβούλεψε τον Ηρακλή να µην 
πάει ο ίδιος να πάρει τα µήλα, αλλά να στείλει τον Άτλαντα.  



 264

στις Μυκήνες, παρέδωσε τα µήλα στον Ευρυσθέα, ο οποίος του τα χάρισε και εκείνος 
τα έδωσε στην Αθηνά, η οποία τα επέστρεψε στις Εσπερίδες, επειδή ήταν 
ανοσιούργηµα να αφήσει κάποιος αυτά τα µήλα σε άλλο µέρος έξω από τον κήπο των 
Εσπερίδων750.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος): 
Ο µύθος των µήλων των Εσπερίδων είναι µύθος διάβασης, στην ουσία είναι η 

ίδια η Αποθέωση του Ηρακλή. Με αυτόν τον άθλο ολοκληρώνεται ο κύκλος των 
άθλων που έκανε ο ήρωας µε εντολή του Ευρυσθέα και ο οποίος έχει ορισµένη 
σηµασία για τον κύκλο της ζωής του, δηλαδή είναι µια σειρά αναβαθµών - που 
κατακτάει ο ίδιος µέσα από προσπάθειες, κινδύνους ή ηρωισµούς - προς την 
αθανασία και τη θεοποίηση. Ο συγκεκριµένος άθλος είναι στο τέλος του κύκλου, 
γιατί ο Ηρακλής µε την απόκτηση των µήλων, συµβόλων της αθανασίας και της 
αιώνιας νεότητας, κερδίζει την αθανασία και µπαίνει στον Όλυµπο751. 

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Η εν λόγω µετόπη είναι η µοναδική καλύτερα, σχεδόν πλήρως, σωζόµενη από 

τη στιγµή ανακάλυψής της από τους Γερµανούς ανασκαφείς. Έσπασε σε τρία 
κοµµάτια752. Από την κάτω δεξιά γωνία της πλάκας βρέθηκε από τους Γερµανούς το 
δεξί γόνατο και η αριστερή κνήµη του Άτλαντα. Αργότερα βρέθηκε το αριστερό χέρι 
του Άτλαντα, το οποίο κρατάει σύµφωνα µε τον G. Treu τρία µήλα, όπως ακριβώς το 
δεξί, τα οποία και προσφέρει στον Ηρακλή (βλ. εικ. 369). Ο Treu πιστεύει ότι ο 
καλλιτέχνης θέλησε να απεικονίσει τον Ηρακλή ως εκείνον που φέρει τον ουρανό και 
παρατηρεί ότι η στάση του θυµίζει τους Γίγαντες (Άτλαντες) που υποβάσταζαν το 
θριγκό του ναού του Ολυµπίου ∆ία στον Ακράγαντα. Υποστηρίζει ότι ένα διπλό 
προσκεφάλαιο ανακουφίζει τον ήρωα από το βάρος του ουράνιου θόλου. Τα φέροντα 
µέρη του προσκεφαλαίου και των χεριών δεν έφταναν ως την άνω άκρη της µετόπης, 
αλλά απέµενε ενδιάµεσα χώρος 3-6,5 εκ. (βλ. καλύτερα εικ. 370). Η µικρή οπή για 
τρυπάνι στην εσωτερική επιφάνεια του χεριού του Ηρακλή και η µεγαλύτερη στη 
δεξιά άκρη του προσκεφαλαίου δηλώνουν ότι οι επιφάνειες θα υποδέχονταν ένα 
κοµµάτι µαρµάρου, κάτι που επιβεβαιώνεται αριστερά από την κοιλότητα του 
γυναικείου χεριού. Έτσι και στα αριστερά, όπως και δεξιά, όπου το µαξιλάρι µοιάζει 
να πέφτει προς τα κάτω, µπορεί να συµπληρωθεί ένας κυρτός όγκος. Άρα ο ουρανός 
απεικονίστηκε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Treu, ως «ένας ακανόνιστα 
στρογγυλός όγκος (σφαιρικός µπόγος)» (εικ. 370). Ως προς τη γυναικεία µορφή, η 
οποία βοηθάει τον Ηρακλή να κρατήσει τον ουρανό, ο Treu τονίζει ότι η µισή 
διάτρηση στο δεξί της χέρι οδήγησε αρχικά στην αναζήτηση συµβόλου που κρέµεται 
προς τα κάτω. Η εκ των υστέρων προσθήκη του αντίχειρα έδειξε ότι εκείνη η κάτω 
οπή από τρυπάνι οδηγούσε σε µία δεύτερη από πάνω, έτσι ώστε όλο το δεξί χέρι είχε 
τρυπηθεί κάθετα από πάνω ως κάτω. Κατά τον Treu έτσι υποδεικνύεται η ύπαρξη 
συµβόλου µε µορφή ραβδιού. Οι προσπάθειες συµπλήρωσης που εκτελέστηκαν σε 
αντίγραφα απέδειξαν ότι προστίθεται καλύτερα ένα ραβδί ή δόρυ. Ο Treu ταυτίζει τη 

                                                 
750 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 113-121,6) διαβάζουµε αναλυτικά όλο τον άθλο. Στο Μύθο, 30, 
12 του Υγίνου γίνεται απλή µνεία στον άθλο, ενώ στη Θεογονία του Ησίοδου (στ. 215-216) στα χρυσά 
µήλα, τον καρπό των δένδρων του κήπου των Εσπερίδων.  
751 Radermacher (1903), 44, Αναστασίου (1986), 72-74. 
752 Olympia III, 147, εικ. 71. 
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µορφή µε την Αθηνά λαµβάνοντας υπόψη τις παραστάσεις της στις άλλες µετόπες της 
Ολυµπίας753.  
 

 
                                                       Εικ. 369 

 

 
Εικ. 370 

 
Ο N. Γιαλούρης πρόσθεσε τέσσερα θραύσµατα. 

Ένα µικρό επίµηκες κοµµάτι προστέθηκε στο πρόσθιο 
µέρος του χαµηλότερου τµήµατος του δεξιού µηρού του 
Άτλαντα πάνω από το γόνατο, δύο άλλα σχετιζόµενα 
κοµµάτια προσαρµόστηκαν πίσω από την αριστερή 
κνήµη του Άτλαντα και πίσω από το δεξί πόδι του, από 
το µηρό ως την κορυφή της κνήµης. Το τέταρτο κοµµάτι 
περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της αριστερής 
κνήµης. Ο Γιαλούρης βρίσκει οµοιότητες ανάµεσα στην 
παράσταση της µετόπης και στην παράσταση µίας 
αθηναϊκής µελανόµορφης ληκύθου του 480 π.Χ. περίπου                    Εικ. 371 
(βλ. εικ. 372) και υποστηρίζει ότι και οι δύο βασίστηκαν στο ίδιο πρότυπο754.                                                 

                                                 
753 Olympia III, 173-175.  
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             Η εικονογραφία του άθλου755:  
Ο άθλος εικονίζεται από τον 6ο αι. π.Χ. ως τον 4ο αι. µ.Χ. στην αθηναϊκή 

µελανόµορφη και ερυθρόµορφη αγγειογραφία, σε ερυθρόµορφα αγγεία της Ν. 
Ιταλίας, ελληνιστικά αγγεία και νοµίσµατα και σε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, 
νοµίσµατα και σαρκοφάγους της ρωµαϊκής εποχής.  

 

                               
                                                                    Εικ. 372               
                                  

Στην εικονογραφία αποδόθηκε και ο κανονικός µύθος και η παραλλαγή που 
µεταφέρουν ο Ευρυπίδης και ο Απολλώνιος Ρόδιος: 
σε άλλα έργα βλέπουµε τον Ηρακλή να είναι µε τον 
Άτλαντα (ορισµένες φορές και την Αθηνά, τις 
Εσπερίδες ή άλλες µορφές) (βλ. εικ. 373, 374) και σε 
άλλα ο ήρωας παριστάνεται στον κήπο των 
Εσπερίδων ή µόνος του (εικ. 375) ή µαζί µε τις 
Εσπερίδες (εικ. 376) (και ενίοτε και µε άλλες 
µορφές). Επίσης υπάρχουν παραστάσεις του µόνου µε 
τα µήλα (εικ. 377) και µε τα µήλα στον Όλυµπο.                                                                                                            

Στη δεύτερη ζώνη της λάρνακας του Κύψελου 
παριστανόταν ο Άτλας να κρατάει στους ώµους του 
τον ουρανό και τα µήλα. Ένας άνδρας τον πλησίαζε 
κρατώντας ξίφος και, όπως γράφει ο Παυσανίας, αν 
και δεν υπήρχε επιγραφή, γινόταν κατανοητό ότι 
επρόκειτο για τον Ηρακλή. Για την παράσταση 
υπήρχε η επιγραφή: «”Atlaj oÙranÕn oátoj œcei, t¦                    Εικ. 373 
d� m©la meq»sei», δηλαδή αυτός που φέρει τον ουρανό είναι ο Άτλας, αλλά τα µήλα 
θα τα αφήσει (εννοείται στον Ηρακλή). Εποµένως εδώ παρουσιάζεται µια παραλλαγή 
του µύθου που δεν είναι γνωστή από τη φιλολογική παράδοση και την εικονογραφία. 
Ίσως ήταν τοπική παραλλαγή: ο ίδιος ο Άτλας έχει τα µήλα, τα οποία πήρε ο 
Ηρακλής, απειλώντας τον µε ξίφος756.   
                                                                                                                                            
754 Αshmole, Yalouris (1967), 184.  
755 Κοκκορού-Αλευρά (1990β), Brommer (1953), 47-52, Diener (1980), 53-57, Beckel (1961), 57-59, 
Schefold (1978), 123-124, Schefold (1993), 243-244. 
756 Παυσ., V, 18, 4, 5-11: «”Atlaj d� ™pˆ m�n tîn êmwn kat¦ t¦ legÒmena oÙranÒn te ¢nšcei 
kaˆ gÁn, fšrei d� kaˆ t¦ `Esper…dwn mÁla. Óstij dš ™stin Ð ¢n¾r Ð œcwn tÕ x…foj kaˆ [Ð] ™pˆ 
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                                                                   Εικ. 374 

 

 
Εικ. 375 

 

          
                               Εικ. 376                                                              Εικ. 377                        

                                                                                                                                            
tÕn ”Atlanta ™rcÒmenoj, „d…v m�n ™p' aÙtù gegrammšnon ™stˆn oÙdšn, dÁla d� ™j ¤pantaj 
`Hraklša e�nai. gšgraptai d� kaˆ ™pˆ toÚtoij·”Atlaj oÙranÕn oátoj œcei, t¦ d� m©la 
meq»sei.» Βλ. και Stuart Jones (1894), 72, Massow (1916), 68-69. 
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Στο «θρόνο» του Αµυκλαίου Απόλλωνα υπήρχε παράσταση του Άτλαντα, την 
οποία όµως δεν περιγράφει αναλυτικά ο Παυσανίας, οπότε δε ξέρουµε αν εικονιζόταν 
ο άθλος757.  

Όταν ο Παυσανίας αναφέρεται στους Θησαυρούς του ιερού της Ολυµπίας, 
περιγράφει το Θησαυρό των Επιδαµνίων (α΄ µισό του 5ου αι. π.Χ.), στον οποίο 
αποδιδόταν ο Άτλας που κρατούσε τον ουρανό, ο Ηρακλής και το δένδρο των 
Εσπερίδων µε το φίδι τυλιγµένο γύρω του. Υπήρχαν και παραστάσεις των πέντε 
Εσπερίδων και της Αθηνάς που όµως είχαν µεταφερθεί από τους Ηλείους στο Ηραίο. 
Όλα ήταν έργα του Θεοκλή, γιου του 
Ηγύλου και φτιαγµένα από ξύλο κέδρου758.  

Ο εν λόγω άθλος παραστάθηκε και 
σε ανατολική µετόπη του Ηφαιστείου (εικ. 
277, 378). Εδώ ο άθλος έχει πια 
εκτελεστεί. Ο ήρωας µε το ρόπαλο στο 
αριστερό χέρι και τη λεοντή στον ώµο 
κρατάει τα µήλα στο δεξί χέρι και τα 
παραδίδει στην Αθηνά. Το εικονογραφικό 
σχήµα θυµίζει τη σύνθεση της µετόπης των 
Στυµφαλίδων της Ολυµπίας.  

Ο Άτλας και οι Εσπερίδες 
παριστάνονταν και σε µία από τις εικόνες       
του Παναίνου που είχαν κοσµήσει τις τρεις 
επίπεδες επιφάνειες - τα «ερύµατα» ή                            
«φράγµατα» του Παυσανία - ανάµεσα στα                                
πόδια του θρόνου του χρυσελεφάντινου 
αγάλµατος του ∆ία στο ναό του ∆ία στην                               Εικ. 378 
Ολυµπία759. Ο Γίγαντας εικονιζόταν να βαστάει τον ουρανό και τη γη, ενώ ο 
Ηρακλής έστεκε δίπλα του, έτοιµος να δεχθεί το φορτίο760. ∆ύο Εσπερίδες 
παριστάνονταν αλλού να φέρουν τα µήλα761.                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
757 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 10, 9-10: «…™pe…rgastai d� kaˆ ”Atlaj kaˆ `Hraklšouj monomac…a prÕj 
KÚknon kaˆ ¹ par¦ FÒlJ tîn KentaÚrwn m£ch…»  
758 Παυσ., VΙ, 19, 8: «Ð d� tr…toj tîn qhsaurîn kaˆ Ð tštartoj ¢n£qhm£ ™stin 'Epidamn…wn *** 
œcei m�n pÒlon ¢necÒmenon ØpÕ ”Atlantoj, œcei d� `Hraklša kaˆ dšndron tÕ par¦ `Esper…si, 
t¾n mhlšan, kaˆ peri[el]eiligmšnon tÍ mhlšv tÕn dr£konta, kšdrou m�n kaˆ taàta, Qeoklšous 
d� œrga toà `HgÚlou. poiÁsai d� aÙtÕn Ðmoà tù paid… fhsi t¦ ™pˆ toà pÒlou gr£mmata. aƒ d� 
`Esper…dej (metekin»qhsan g¦r ØpÕ 'Hle…wn) aátai m�n œti kaˆ ™j ™m� Ãsan ™n tù `Hra…J.  tÕn 
d� qhsaurÕn to‹j 'Epidamn…oij PÚrros kaˆ oƒ pa‹dej Lakr£ths te kaˆ “Ermwn ™po…hsan.» 
759 Βλ. σηµ. 638 (µετόπη του Λιονταριού).  
760 Παυσ., V, 11, 4-5: «...™n 'Olump…v d� ™rÚmata trÒpon to…cwn pepoihmšna t¦ [d�] ¢pe…rgont£ 
™sti. toÚtwn tîn ™rum£twn Óson m�n ¢pantikrÝ tîn qurîn ™stin, ¢l»liptai kuanù mÒnon, t¦ 
d� loip¦ aÙtîn paršcetai Pana…nou graf£j. ™n d� aÙta‹j œsti m�n oÙranÕn kaˆ gÁn ”Atlaj 
¢nšcwn, paršsthke d� kaˆ `HraklÁj ™kdšxasqai tÕ ¥cqoj ™qšlwn toà ”Atlantoj, …» 
761 Παυσ., V, 11, 6, 9-10: «..kaˆ `Esper…dej dÚo fšrousi t¦ mÁla ïn ™pitetr£fqai lšgontai t¾n 
frour£n…» 
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Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Πρόκειται για το παλαιότερο σωζόµενο έργο αρχιτεκτονικής γλυπτικής. Η 

σύνθεσή της είναι πρωτότυπη. Είναι η πρώτη φορά που εικονίζεται η συγκεκριµένη 
στιγµή του µύθου762. Παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο από τον κανονικό µύθο, η 
στιγµή που ο Άτλας φέρνει τα µήλα στον Ηρακλή, ο οποίος κρατάει τον ουρανό. Η 
Αθηνά, αόρατη, στηρίζει τον ήρωα. Ο Παυσανίας λέει ότι παριστάνεται ο Ηρακλής 
«kaˆ ”AtlantÒj te tÕ fÒrhma ™kdšcesqai mšllwn763», δηλαδή να ετοιµάζεται να 
δεχθεί το φορτίο του Γίγαντα, αλλά το πιθανότερο είναι να κάνει λάθος και να µην 
ταύτισε σωστά τις δύο ανδρικές µορφές. 
Πιθανότατα παρανόησε την κίνηση της ανδρικής 
µορφής που κρατάει στα χέρια της τα µήλα. Η 
τελευταία δεν ετοιµάζεται να πάρει στα χέρια της 
το φορτίο της άλλης ανδρικής µορφής, δεν 
προτείνει δηλαδή τα χέρια της για αυτό το λόγο, 
αλλά δίνει στην άλλη µορφή τα µήλα που 
κρατάει. Κατά συνέπεια ο Ηρακλής δεν 
αναγνωρίζεται στην ανδρική µορφή στη δεξιά 
γωνία της µετόπης που προτείνει τα χέρια της, 
αλλά σε εκείνην που ήδη κρατάει τον ουρανό. 

  
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                            Εικ. 379 

 
 
 

                                                 
762 Ο τρόπος που ο Ηρακλής σηκώνει το θόλο του ουρανού ίσως βρίσκει ένα µακρινό, µεταγενέστερο 
παράλληλο στην παράσταση του άθλου σε απουλικό κρατήρα του 4ου αι. π.Χ. Βλ. Trendall (19672), 38, 
45, πίν. 2.  
763 Ά. γ.: mšllon. 



 270

11) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΥ (εικ. 381 -αποκατάσταση της 
µετόπης από τον Γιαλούρη- εικ. 382 -Μουσείο Ολυµπίας):  

 
Ο µύθος:  
Ο δυσκολότερος ίσως άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα τον 

Κέρβερο, το τροµακτικό σκυλί-φύλακα του Κάτω Κόσµου που δεν άφηνε κανέναν να 
µπει ή να φύγει από εκεί. Είχε τρία ή πενήντα κεφάλια (τα τρία που ήταν µπροστά 
ήταν σκυλίσια και τα άλλα πάνω στη ράχη ήταν κεφάλια διάφορων ζώων) και ουρά 
που κατέληγε στο κεφάλι ενός φαρµακερού φιδιού764.   

Αφού πήγε στην Ελευσίνα, εξαγνίστηκε από το φόνο των Κενταύρων και 
µυήθηκε στα Ελευσίνια Μυστήρια, ο Ηρακλής ξεκίνησε για τον Άδη. Κατέβηκε από 
την είσοδο που ήταν στο ακρωτήριο Ταίναρο της Λακωνίας, στο οποίο βρισκόταν 
ναός του Ποσειδώνα και κάτω από αυτόν µια σπηλιά, ή από την Αχερουσία 
χερσόνησο κοντά στην Ηράκλεια της Μαύρης Θάλασσας765. Ο Πλούτων, από τον 
οποίο ζήτησε την άδεια να πάρει τον Κέρβερο πάνω στη γη για να τον δει ο 
Ευρυσθεύς, του έθεσε έναν όρο: να πιάσει τον Κέρβερο µε τα χέρια του, χωρίς να 
χρησιµοποιήσει ασπίδα ή όπλο. Ο Ηρακλής δέχτηκε, άφησε τα όπλα του, φόρεσε 
µόνο τη λεοντή για ασπίδα και πήρε µερικές πέτρες. Όταν βρήκε το σκυλί στην πύλη 
του Αχέροντα τύλιξε τα µπράτσα του γύρω από τα σκυλίσια κεφάλια του και το 
έπνιγε, ενώ ο Κέρβερος τον δάγκωνε µε την ουρά του. Στο τέλος το σκυλί 
παραδόθηκε και ο Ηρακλής το έδεσε γερά. Με τη βοήθεια της Αθηνάς πέρασαν το 
ποτάµι της Στυγός και έφτασαν στην έξοδο του Κάτω Κόσµου που βρισκόταν στην 
Τροιζήνα766 ή στο ακρωτήριο Ταίναρο767 ή αυτή που ήταν στη Βοιωτία768 ή στην 
Ερµιονίδα769. Όταν έφτασαν στις Μυκήνες και ο Ηρακλής έδειξε τον Κέρβερο στον 
Ευρυσθέα, ο βασιλιάς από τον τρόµο του κρύφτηκε µέσα στο πιθάρι του. Μετά ο 
ήρωας τον γύρισε πίσω στον Άδη, όπως είχε υποσχεθεί στον Πλούτωνα770. 

 

                                                 
764 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 122, 2-4) ο Κέρβερος είχε τρία σκυλίσια κεφάλια, ουρά 
δράκοντα και κεφάλια φιδιών στη ράχη του. Στον Ησίοδο (Θεογονία, 311-312) αναφέρεται ως 
«penthkontakšfaloj».  
765 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 123,1-2) η είσοδος στον Άδη, την οποία χρησιµοποίησε ο 
Ηρακλής, ήταν αυτή στο Ταίναρο της Λακωνίας. Ο Ξενοφών (KÚrou ¢n£basij ΣΤ 2, 2, 1-3) γράφει 
ότι η είσοδος βρισκόταν στην Αχερουσία χερσόνησο.  
766 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 126,5-7) η έξοδος του Κάτω Κόσµου, από την οποία ανέβηκε 
στη γη ο Ηρακλής, βρισκόταν στην Τροιζήνα. Το ίδιο µεταφέρει ο Παυσανίας για το ναό που 
βρισκόταν στην αγορά της πόλης (2, 31,2). Ο Όµηρος, βάζοντας την Αθηνά να µιλήσει για τη βοήθεια 
της στον Ηρακλή στη µεταφορά του Κέρβερου από τον Άδη, αναφέρεται στη Στύγα ('Ili¦da, Θ 369). 
767 Παυσ., 3, 25, 5.   
768 Όπως γράφει ο Παυσανίας, οι κάτοικοι της Βοιωτίας πίστευαν πως ο Ηρακλής ανέβηκε από τον 
Άδη µέσα από άνοιγµα που βρισκόταν στο βουνό Λαφύστιο, όπου υπήρχε και παράστασή του µε την 
επωνυµία `HraklÁj C£roy (9, 34, 5, 7-9).  
769 Και οι κάτοικοι της Ερµιονίδας διεκδικούσαν τον άθλο του Ηρακλή: ο Παυσανίας µεταφέρει ότι 
στην Ερµιονίδα, πίσω από το ναό της Χθονίας υπήρχαν τρεις χώροι που οι ντόπιοι τους ονόµαζαν 
χώρο του «Klumšnou», του «PloÚtwnoj» και «l…mnhn 'Acerous…an». Στο χώρο του Κλυµένου 
έδειχναν ένα χάσµα γης, από το οποίο έλεγαν ότι ο ήρωας ανέβασε τον Κέρβερο (Παυσ., 2, 35, 10,5-
11,1).  
770 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 122-126) διαβάζουµε όλο το µύθο. Βλ. και ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 25,1,1- 4, 26,2,2. Στην Οδύσσεια, στο διάλογο Ηρακλή-Οδυσσέα 
στον Κάτω Κόσµο, ο Ηρακλής µιλά για τους πολύ δύσκολους άθλους που του ζήτησε ο Ευρυσθεύς, 
για τη µεταφορά του Κέρβερου από τον Κάτω Κόσµο και για τη συµπαράσταση του Ερµή και της 
Αθηνάς (λ 621-626). Ο Υγίνος αναφέρει επιγραµµατικά τον άθλο (Μύθος, 30, 13). Βλ. και Ευρυπίδης, 
`HraklÁς mainÒmenoj, 425-441.  



 271

Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου (µυθολογικού σχήµατος): 
Ο µύθος του Κέρβερου είναι άλλος ένας µύθος διάβασης. Το κατέβασµα του 

ήρωα στον Άδη είναι η πορεία του προς το θάνατο και ο αγώνας του να τον 
αντιµετωπίσει και να τον νικήσει, για να αλλάξει τη δική του µοίρα κερδίζοντας την 
αθανασία. Η αρπαγή του Κέρβερου έχει αυτήν την έννοια, δηλαδή ότι ο Ηρακλής 
κυριαρχεί πάνω στο θάνατο. Η επιστροφή του από τον Άδη (και το θάνατο) του 
εξασφαλίζει το ανέβασµα στη ζωή, στην αθανασία και τη θεοποίηση. Το ότι κερδίζει 
µια νέα ζωή ανεβαίνοντας από τον Άδη δηλώνεται και από το γεγονός ότι φέρνει µαζί 
του τη λεύκη, που είναι σύµβολο της νέας γέννησης. Άρα τα βασικά στοιχεία του 
µύθου στρέφονται γύρω από αυτήν την ιδέα771.  

 
 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Όπως γράφει ο G. Treu, η αποκατάσταση της µετόπης παρουσίασε 

εξαιρετικές δυσκολίες, επειδή στη θέση πτώσης της βρέθηκε ένας σωρός από 
µικρότερα θραύσµατα, ανακατεµένα µε κοµµάτια άλλων µετοπών. Η µορφή στη 
δεξιά µεριά έχει χαθεί µαζί µε σχεδόν όλο το βάθος του ανάγλυφου. 
Μόνο η δεξιά κάτω γωνία της πλάκας βρέθηκε στα ερείπια µπροστά 
από τη Στοά της Ηχούς. Ένα από τα θραύσµατα του κεφαλιού του 
Κέρβερου είναι και αυτό που παρουσιάζεται στην εικ. 380 και 
εντάσσεται στα χαµένα ευρήµατα των Γάλλων. Ένα άλλο κοµµάτι που 
βρέθηκε από τους Γερµανούς οδήγησε τον Treu στο να υποστηρίξει 
ότι ο Κέρβερος είχε µόνο ένα κεφάλι. Ο ίδιος αποκαθιστά τη µετόπη          Εικ. 380 
στον πίνακα XLV, 11 του Olympia III. Θεωρεί ότι η θέση του Κέρβερου δίνει τη 
θέση και τη στάση του Ηρακλή. Για αυτό το λόγο αποκαθιστά τον ήρωα να βαδίζει, 
να γυρίζει το κεφάλι προς τα 
πίσω, να κοιτάζει προς τα κάτω 
και να τραβάει µε τα χέρια του το 
σκυλί. Σε σχέση µε το αριστερό 
πόδι του ήρωα σώθηκε το δεξί 
πόδι µίας δεύτερης µορφής, η 
οποία κατά τον Treu πρέπει να 
εικονίστηκε κατά µέτωπο, να 
στεκόταν δεξιά δίπλα στον 
Ηρακλή και να φορούσε ιµάτιο, 
αφού τα πόδια της ήταν γυµνά. 
Όλα τα παραπάνω τον οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι εικονίστηκε 
ο Ερµής, καθώς ο ήρωας τον 
χρειαζόταν περισσότερο στην 
Κάθοδό του στον Κάτω Κόσµο772.                                                

Ο N. Γιαλούρης πρόσθεσε 
δεκαεπτά κοµµάτια (βλ. εικ. 381, 
στην οποία σηµειώνονται µε την 
ένδειξη «+»). ∆εκατρία προστέθηκαν                               Εικ. 381 
στη µορφή του Ηρακλή, τρία στη µορφή του Κέρβερου και ένα στη µορφή του Ερµή. 
Ένα περιλαµβάνει τη δεξιά πλευρά του λαιµού του Ηρακλή µε το ανώτερο τµήµα του 

                                                 
771 Radermacher (1903), 67-68.  
772 Olympia III, 175-176. 
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στέρνου, τέσσερα σχετιζόµενα ολοκληρώνουν µεγάλο µέρος της δεξιάς πλευράς του 
ήρωα από τη µασχάλη ως το γοφό, ενώ ένα πολύ µικρό θραύσµα από ένδυµα 
προστέθηκε στην ίδια πλευρά, στο άνω µέρος του µηρού, λίγο χαµηλότερα από ό,τι 
τα τέσσερα προαναφερθέντα. Έξι άλλα 
µικρά συναπτώµενα θραύσµατα 
ολοκληρώνουν το µεγαλύτερο τµήµα από το 
εσωτερικό και τµήµα από την πίσω                                    
µεριά του δεξιού µηρού του Ηρακλή. Ένα 
άλλο µικρό κοµµάτι προστέθηκε στην 
αριστερή µασχάλη του. Στη µορφή του 
Κέρβερου προστέθηκαν τρία νέα 
θραύσµατα, µε τα δύο συναπτώµενα να 
διαµορφώνουν µέρος από τη δεξιά πλευρά 
του κεφαλιού και µέρος από τη δεξιά κόγχη 
του µατιού και το τρίτο να αποδίδει επίσης 
τη δεξιά πλευρά του κεφαλιού. Στη µορφή 
του Ερµή προστέθηκε ένα θραύσµα, το 
οποίο περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος 
του αριστερού ταρσού µε τµήµα της πλίνθου773.                      Εικ. 382 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                          

 
Η εικονογραφία του άθλου:  
O άθλος εικονίστηκε από τον πρώιµο 6ο αι. π.Χ. (βλ. το γνωστό µόνο από 

σχέδια κορινθιακό αγγείο στην εικ. 383) ως τον πρώιµο 4ο αι. µ.Χ. Βρίσκουµε 
παραστάσεις του στην κορινθιακή αγγειογραφία, την αθηναϊκή και απουλική 
µελανόµορφη και ερυθρόµορφη αγγειογραφία (της τελευταίας στα έτη 350-325 π.Χ.), 
σε ανάγλυφα του 4ου αι. π.Χ. και σε ρωµαϊκά µνηµεία (ανάγλυφα, αγάλµατα, 
νοµίσµατα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, σαρκοφάγους).  

  

 
Εικ. 383 

 
Οι πιο συνηθισµένες σκηνές που βλέπουµε στην τέχνη είναι η σύλληψη του 

Κέρβερου µε τον Ηρακλή να απειλεί τον Άδη και τον Κέρβερο να αποµακρύνεται και 
ο Ηρακλής που αντιµετωπίζει τον Κέρβερο (εικ. 384). Σε άλλες παραστάσεις ο ήρωας 
οδηγεί το σκυλί του Άδη ή µόνος ή µε την Αθηνά ή/και τον Ερµή (εικ. 385). Άλλοτε 
πάλι ο ήρωας εικονίζεται µε τον Κέρβερο και την Αθηνά κοντά του, ενώ σε 

                                                 
773 Αshmole, Yalouris (1967), 184. 
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µελανόµορφη υδρία του 530-520 π.Χ. (εικ. 386) φέρνει τον Κέρβερο στον 
Ευρυσθέα774.  

 

 
Εικ. 384 

 

 
Εικ. 385 

 

 
Εικ. 386 

 

                                                 
774 Smallwood (1990), Brommer (1953), 43-46, Diener (1980), 46-51, 53, Beckel (1961), 43-44, 
Schefold (1978), 120-123, Schefold (1993), 239-240. 



 274

Όπως µαρτυρεί ο Παυσανίας ο άθλος εικονίστηκε στο «θρόνο» του 
Αµυκλαίου Απόλλωνα775.  

Στη µετόπη του Ηφαιστείου ο ήρωας εικονίζεται αγένειος - σε αντίθεση µε τη 
µετόπη της Ολυµπίας - να τραβάει µε το σκοινί τον Κέρβερο (εικ. 277, 387). Είναι η  
τελευταία σωζόµενη παράσταση του άθλου στη µεγάλη γλυπτική πριν τα ελληνιστικά 
χρόνια και στηρίζεται συνθετικά στην αντίστοιχη της Ολυµπίας.                                                                  

                                                                                           
                                                                                                 
Η µετόπη της Ολυµπίας -  
Παρατηρήσεις: 
Στη µετόπη της Ολυµπίας 

εικονίζεται η στιγµή που ο Ηρακλής τραβάει 
µε δύναµη τον Κέρβερο, τον οποίο έχει πια 
καταβάλλει. Ωστόσο εδώ ο Κέρβερος 
αποδίδεται µε ένα κεφάλι, σαν κανονικό 
σκυλί και όχι µε τρία ή περισσότερα 
κεφάλια όπως τον θέλει ο µύθος. Όµως σε 
κορινθιακή κοτύλη του 590-580 π.Χ.776 και 
σε αθηναϊκό µελανόµορφο αγγείο του 560 
π.Χ. (εικ. 388) εικονίζεται µονοκέφαλος, µε 
φίδια στο σώµα και στο κεφάλι777. Σε 
αθηναϊκά αγγεία του 6ου αι. π.Χ. 
παριστάνεται δικέφαλος (εικ. 384)778, ενώ 
σε άλλα έργα (π.χ. σε αγγεία του 4ου αι. π.Χ.)                           Εικ. 387 
τρικέφαλος (εικ. 389)779. Εποµένως υπήρχε πιθανότατα κάποια ελαστικότητα στην 
απόδοση του αριθµού των κεφαλιών του Κέρβερου, οπότε η παράστασή του µε ένα 
κεφάλι στη µετόπη της Ολυµπίας δεν αποκλίνει πολύ από την εικονογραφική 
παράδοση. Επιπρόσθετα στην εικονογραφία παραστέκονται συχνά στον ήρωα η 
Αθηνά και ο Ερµής, οπότε έχει κάποια βάση η παράσταση του δεύτερου στη µετόπη 
της Ολυµπίας.  

 

 
Εικ. 388 

                                                 
775 Παυσ., ΙΙΙ, 18, 13, 3-5: «…(ØpelqÒnti d� ØpÕ tÕn qrÒnon t¦ œndon)…™pˆ d� toÚtoij 
`Hraklšouj pepo…htai [t£xis] tîn œrgwn [tîn] <tÕ> ™j t¾n Ûdran kaˆ æj ¢n»gage toà “Aidou 
tÕn kÚna.» 
776 Βλ. Amyx (1988), 185, 2.  
777 Βλ. ενδεικτικά Smallwood (1990), 87, εικ. 2553 και 89, εικ. 2576 αντίστοιχα.  
778 Ό. π., 87, εικ. 2554, 2556, 2557, 2560, 2562,  2568 και 89, εικ. 2581, εικ. 2586, 90, εικ. 2588.  
779 Βλ. ενδεικτικά Smallwood (1990), 88, εικ. 2569, 2571.  
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Ένα πρόβληµα που έπρεπε να επιλύσει ο καλλιτέχνης της µετόπης ήταν πώς 
θα χωρούσαν οι δύο µορφές στο περιορισµένο πλαίσιο της µετόπης, πρόβληµα που 
επιλύθηκε από την τοποθέτηση της µίας µορφής στη δεξιά γωνία της µετόπης και της 
άλλης στην αριστερή.  

 

 
Εικ. 389 

 
Στο ερώτηµα γιατί ο Παυσανίας δεν αναφέρει τη συγκεκριµένη µετόπη 

υπάρχουν πολλές πιθανές απαντήσεις. Μία είναι ότι δεν κατάλαβε ποιος άθλος 
εικονιζόταν. Ωστόσο ο Κέρβερος παριστανόταν στα χρόνια του σε νοµίσµατα, 
αγγεία, αγάλµατα, ανάγλυφα, µε ένα, δύο, ακόµη και τρία κεφάλια. Επιπλέον ο 
τοπικός «εξηγητής» σίγουρα θα του είπε ποιος άθλος εικονιζόταν. Άλλες πιθανές 
απαντήσεις είναι να µην ήθελε ο περιηγητής να αναφέρει τη µετόπη ή να µην την 
ανέφερε επίτηδες -απαντήσεις µάλλον αφελείς, γιατί τον ενδιαφέρει να µεταφέρει 
όσα µαθαίνει για τα µνηµεία και την ιστορία του κάθε τόπου. Έτσι, το πιθανότερο 
ενδεχόµενο είναι να ξέχασε τη µετόπη ο ίδιος ή οι αντιγραφείς του έργου του.   

 
Όπως εκτίθεται σήµερα η µετόπη στο Μουσείο Ολυµπίας (εικ. 382) το 

αριστερό χέρι του Ηρακλή είναι υψωµένο, κάτι που δε συµφωνεί µε τις 
αποκαταστάσεις του G. Treu και του Ν. Γιαλούρη. Άραγε ο ήρωας µπορεί να τραβάει 
τον Κέρβερο µόνο µε το δεξί χέρι ή µήπως εννοείται ότι χρησιµοποιεί και το 
αριστερό; Άραγε πώς κρατούσε το σκοινί;  
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12) Η ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ  
(εικ. 390-391, 393-394):  
 
Ο µύθος780:  
Ένας από τους άθλους που ανατέθηκαν στον Ηρακλή ήταν να καθαρίσει σε 

µία µέρα, µόνος του και µε τα ίδια του τα χέρια, τους στάβλους του βασιλιά της 
Ήλιδας Αυγεία, ο οποίος είχε πάρα πολλά κοπάδια από πρόβατα και βόδια781. Λόγω 
του µεγέθους της κοπριάς στους στάβλους και στις στάνες δε γινόταν να 
καλλιεργηθούν τα βοσκοτόπια και µολυνόταν ολόκληρη η Πελοπόννησος απειλώντας 
και τον ανθρώπινο πληθυσµό. Σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς (Απολλόδωρος, 
Παυσανίας) ο Αυγείας υποσχέθηκε να αµείψει τον Ηρακλή782. Εκείνος εκτέλεσε τον 
άθλο χρησιµοποιώντας τέχνασµα: έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι που περνούσε µέσα από 
τα χωράφια και τους στάβλους του Αυγεία και µέσα σε αυτό διοχέτευσε τα νερά του 
Αλφειού και του Πηνειού. Το ρεύµα των ποταµών περνώντας από τα χωράφια και 
τους στάβλους παρέσυρε την κοπριά και την έριξε στη θάλασσα. Έτσι οι στάβλοι 
καθαρίστηκαν µέσα σε µία ηµέρα783. Ωστόσο, όταν ο Ευρυσθεύς έµαθε τον τρόπο, µε 
τον οποίο ο Ηρακλής εκτέλεσε τον άθλο, δε θέλησε να τον αναγνωρίσει784.  

 
Ερµηνευτική προσέγγιση µύθου 

(µυθολογικού σχήµατος): 
Ο συγκεκριµένος άθλος βασίζεται σε µύθο 

εξυγίανσης του χώρου: ο Ηρακλής αναλαµβάνει 
τον καθαρισµό των βρώµικων στάβλων του 
βασιλιά της Ήλιδας785.   

 
Η αποκατάσταση της µετόπης:  
Ο G. Treu παρουσιάζει την πρότασή του 

για την αποκατάσταση της µετόπης στον πίνακα 
XLV, 12 του Olympia III. Όπως πληροφορεί 
υπάρχει ένα τεκτονικό σηµείο µε το γράµµα «Α»                          
στην άνω άκρη της µετόπης. Για αυτό την τοποθετεί                     Εικ. 390 

                                                 
780 Ο συγκεκριµένος άθλος είναι ο πέµπτος άθλος του Ηρακλή στον Απολλόδωρο.  
781 Σύµφωνα µε τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 88, 5-7) ο ήρωας είχε αποκρύψει από τον Αυγεία ότι 
θα καθάριζε τους στάβλους κατ’ εντολή του Ευρυσθέα. 
782 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 88, 7-8) ο βασιλιάς υποσχέθηκε στον ήρωα το 1/10 των 
ποιµνίων ως αµοιβή για το καθάρισµα της κόπρου σε µία ηµέρα.  
Ο Παυσανίας στα 'Hliak£ (V, 1, 9-10) δε µιλάει για άθλο του Ηρακλή κατ’ εντολή του Ευρυσθέα, 
αλλά για καθαρισµό της κοπριάς της χώρας του Αυγεία από τον Ηρακλή µετά από υπόσχεση του 
βασιλιά να αµείψει τον ήρωα, ο οποίος έφερε σε πέρας το έργο γυρίζοντας το ρεύµα του ποταµού 
Μηνίου.  
783 Θεόκριτος, E„dÚllia, 25, 7-22, ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 13, 3, Υγίνος, 
Μύθος, 30,7.   
784 Στον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 2, 89,5 - 2, 91,1 και 2, 91,6-8) ο Ευρυσθεύς δε συµπεριέλαβε τον 
άθλο στους δέκα Άθλους του Ηρακλή, επειδή είχε αναληφθεί έναντι αµοιβής, ενώ ο Αυγείας, επειδή ο 
καθαρισµός έγινε µε τη βοήθεια των ποταµών και όχι µε την προσωπική δύναµη του Ηρακλή, τον 
έδιωξε άνευ αµοιβής και εξόρισε το γιο του Φυλέα που µαρτύρησε υπέρ του ήρωα.   
785 Ο Fr. Brommer (1953), 28 σηµειώνει ότι η ιδιαιτερότητα του άθλου έγκειται στο ότι ο ήρωας δε 
χρειάζεται να φέρει στον Ευρυσθέα απόδειξη της εκτέλεσης του άθλου, αλλά και ο χαρακτήρας του 
άθλου είναι διαφορετικός, αφού ο Ηρακλής δεν πρέπει να σκοτώσει ή να υπερνικήσει ένα φοβερό, 
επικίνδυνο θηρίο ή να διατρέξει κίνδυνο ο ίδιος. 
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τελευταία στη ΒΑ γωνία. Η ένδειξη ενός αντικειµένου στην άνω δεξιά γωνία της 
µετόπης δίπλα στην περικεφαλαία της Αθηνάς (εικ. 391) οδηγεί τον Treu στη µορφή 
του ήρωα, ο οποίος σηκώνει τα χέρια προς τα πίσω. Από το εργαλείο που κρατούσε ο 
Ηρακλής απέµειναν µόνο τα ίχνη µίας στρογγυλής, περίπου 5 εκ. στο πάχος, ίσιας 
λαβής, η οποία δε µπορεί να ανήκε σε αξίνα˙ επίσης δεν ταιριάζουν η κατεύθυνση 
των χεριών του και η θέση της πίσω άκρης του εργαλείου πίσω από την περικεφαλαία 
της Αθηνάς. Ο Treu αποκλείει την περίπτωση να εικονιζόταν φτυάρι, επειδή βάσει 
της κίνησής τους τα χέρια του Ηρακλή σπρώχνουν και δε σηκώνουν και θεωρεί 
πιθανότερο να παριστανόταν σάρωθρο. Αποκαθιστά το αριστερό χέρι της θεάς µε 
ασπίδα. Στο δεξί χέρι της έχει ανοιχτεί οπή για το δόρυ και η κίνηση του χεριού είναι 
τέτοια, ώστε µπορεί να έπιανε το δόρυ µε την αιχµή προς τα εµπρός σα να έδειχνε786.   
                                                                                                                       

 
                                                                    Εικ. 391  

      
Ο N. Γιαλούρης πρόσθεσε δέκα θραύσµατα (εικ. 393). Ένα προσαρµόστηκε 

στον κενό χώρο ανάµεσα στα γόνατα του Ηρακλή, ένα άλλο στον κενό χώρο 
ανάµεσα στον παράλληλο αριστερό πήχυ του Ηρακλή και το δεξί χέρι της Αθηνάς, 
ένα τρίτο στην αριστερή πλευρά της πλάκας κοντά στο δεξιό ώµο του ήρωα. Αυτά τα 
τρία κοµµάτια τα είχε αποδώσει στη µετόπη ο Treu, αλλά δεν τα είχε προσαρµόσει. 
Το τέταρτο κοµµάτι, στο οποίο υπάρχουν ίχνη από κνήµη, ανήκει στη χαµηλότερη 
αριστερή πλευρά της πλάκας, πίσω από τη δεξιά κνήµη του Ηρακλή, η οποία 
ταιριάζει µε ακρίβεια σε αυτά τα ίχνη. Αυτό το κοµµάτι βρέθηκε κατά τη διάρκεια 
των γερµανικών ανασκαφών του 1954. Το πέµπτο κοµµάτι προστέθηκε στο χώρο 
πάνω και πίσω από το δεξιό ώµο του Ηρακλή. Από τα υπόλοιπα πέντε κοµµάτια ο 
Treu είχε αναγνωρίσει το ένα, το οποίο ανήκει στο δεξιό µηρό του Ηρακλή, αλλά η 
αρχική λεία επιφάνεια σώζεται µόνο σε τµήµα της πρόσθιας πλευράς και σε µία 
λεπτή ταινία της πίσω πλευράς του θραύσµατος. Ένα άλλο κοµµάτι ολοκληρώνει το 
µηρό του Ηρακλή, ενώ τα τρία µικρά, σχετιζόµενα κοµµάτια, προστέθηκαν στο 
εσωτερικό της δεξιάς κνήµης του ήρωα787.  

 
 
Η εικονογραφία του άθλου788:  
Πρόκειται για άθλο µε µικρή εικονογραφική παράδοση. Εικονίστηκε σε 

νοµίσµατα, µαρµάρινες βάσεις, ψηφιδωτά, ρωµαϊκά αγγεία και ρωµαϊκές 
σαρκοφάγους, κυρίως µετά τον πρώτο µεταχριστιανικό αιώνα.  

Συνήθως εικονίζεται ο Ηρακλής να χτυπάει ένα σωρό κοπριάς ή να δουλεύει 
µε τα χέρια ή µε εργαλείο ή/και µε δοχείο µπροστά στα πόδια του (εικ. 392). 

                                                 
786 Olympia III, 176-178.  
787 Αshmole, Yalouris (1967), 184.  
788 Woodford (1990b), Brommer (1953), 28-29, Fink (1960), 76-77, Diener (1980), 34-35, Beckel 
(1961), 62-63. 
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Ο άθλος δεν εικονίζεται σε καµία από τις µετόπες του Θησαυρού των 
Αθηναίων στους ∆ελφούς, ούτε στις µετόπες του Ηφαιστείου. Σύµφωνα µε την 
περιγραφή του Νικήτα Χωνιάτη789 παραστάθηκε σε κολοσσιαίο µπρούτζινο άγαλµα 
του Λύσιππου: ο Ηρακλής παριστανόταν κουρασµένος µετά τον καθαρισµό των 
στάβλων, καθισµένος πάνω στο καλάθι που είχε χρησιµοποιήσει για τον καθαρισµό, 
πάνω στη λεοντή, άοπλος, κατηφής, µε το κεφάλι στηριγµένο στο αριστερό χέρι, τον 
αγκώνα στο αριστερό πόδι, το δεξί χέρι και πόδι τεντωµένα. Το άγαλµα µεταφέρθηκε 
στη Ρώµη το 209 π.Χ. και από εκεί στην Κων/πολη το 325 µ.Χ. Πρέπει να σωζόταν 
ως τον 16ο αι. µ.Χ.790   
 

 
Εικ. 392 

 
Η µετόπη της Ολυµπίας - Παρατηρήσεις:  
Στη µετόπη της Ολυµπίας βρίσκουµε την πρωιµότερη σωζόµενη παράσταση 

του άθλου. Ο Γιαλούρης αποκαθιστά φτυάρι στα χέρια του Ηρακλή (εικ. 393), άρα ο 
ήρωας φτυαρίζει την κοπριά, η οποία δεν εικονίζεται, αλλά υποδηλώνεται, εννοείται   

 

                                
                               Εικ. 393                                                      Εικ. 394 

 

                                                 
789 Βλ. Corp. Font. Hist. Byz. ΧΙ/1, 519,  Nic. Chon. Hist., 3, 687.  
790 Βλ. Παλαγγιά (1988), 773 (=I. Herakles alone, C. Classical Greek/Roman, 3. Seated, a) With club, 
ii.Aged, “COLOSSAL BRONZE BY LYSIPPOS IN TARANTO”) για τις σχετικές αρχαίες πηγές, 
βιβλιογραφία και σχετική συζήτηση.  
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εκτός της µετόπης. Η Αθηνά εικονίζεται να βοηθά ξανά τον ήρωα -άραγε η παρουσία 
της υποδηλώνει ότι του έστειλε έµπνευση για το τέχνασµα που χρησιµοποιεί; Η 
παράσταση ακολουθεί τη φιλολογική παράδοση και στη µετόπη εικονίζεται ένας 
άθλος του Ηρακλή που δεν αναγνωρίζει ο Ευρυσθεύς.  

Ο άθλος είναι τοπικός άθλος της Ηλείας, αφού ο Ηρακλής έχει αφέντη το 
βασιλιά της Ήλιδας Αυγεία και όχι τον Ευρυσθέα. Η απεικόνισή του στην Ολυµπία 
νοείται και ως απόδοση τιµής στην περιοχή.  
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∆. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΩΝ 

 
 

Οι αρχαιολόγοι που µελέτησαν τις µετόπες της Ολυµπίας είναι πολυάριθµοι, 
αφού τα γλυπτά του ναού ήταν πάντα ένα αγαπητό θέµα. Στη βιβλιογραφία 
βρίσκουµε έναν αριθµό από δηµοσιεύσεις, µονογραφίες, άρθρα, ενώ δεν είναι λίγες οι 
αναφορές στα εγχειρίδια για την αρχαία ελληνική ή κλασική γλυπτική. Οι µελετητές 
καταπιάνονται µε διάφορα θέµατα, όπως π.χ. γιατί εικονίζεται ο Ηρακλής και ποιο 
νόηµα (ακόµη και θρησκευτικό ή πολιτικό) έχουν η απεικόνιση και οι άθλοι του στην 
Ολυµπία, αν υπήρχε πριν τις µετόπες της Ολυµπίας δωδέκαθλο του Ηρακλή και τι 
συµβαίνει στην Ολυµπία, µε ποια σειρά είχαν τοποθετηθεί οι µετόπες και κατά πόσο 
ευσταθούν οι πληροφορίες του Παυσανία. Επίσης ποια ήταν η σειρά κατασκευής των 
τµηµάτων του γλυπτού διακόσµου του ναού - σε σχέση µε τη χρονολόγησή τους - και 
εάν ο καλλιτέχνης των µετοπών ήταν ένας ή περισσότεροι και εάν είχε (είχαν) και 
βοηθούς. 

 
Ως προς το πρώτο θέµα που προκύπτει και αφορά το ερώτηµα «γιατί 

εικονίζεται ο Ηρακλής στις µετόπες της Ολυµπίας;», τα βασικά, κλασικά κατά 
κάποιον τρόπο, επιχειρήµατα που προτείνονται είναι ότι ο ήρωας είναι: γιός του 
∆ία791, ιδρυτής του ιερού792 και των ολυµπιακών αγώνων793, εγγονός του Πέλοπα794, 
ο µεγάλος µυθικός ήρωας των ∆ωριέων795, παράδειγµα πειθαρχηµένου, 
αποφασιστικού και γενναίου αθλητή796, πρότυπο της ανδρικής αρετής797, 
υποδειγµατική προσωποποίηση της αθλητικής αρετής, πρότυπο της νεότητας, η οποία 
αποδείκνυε τις ικανότητές της στους αγώνες προς τιµήν του ∆ία798, τοπικός ήρωας 
(επειδή πολλοί από τους άθλους του πραγµατοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο και η 
κόπρος του Αυγεία στην Ηλεία)799, αγαπηµένος ήρωας της Αθηνάς800, ηθικο-
θρησκευτική µορφή του δωρικού ήρωα801. Υπάρχουν βέβαια και δηµοσιεύσεις, όπως 
π.χ. αυτή του R. Hamann, ο οποίος προχωρά σε παρατηρήσεις σχετικές µε την 
αισθητική των µετοπών802 ή του G. Rodenwaldt, ο οποίος, πιθανότατα επηρεασµένος 
από ένα γενικότερο πνεύµα εθνικισµού, προέβαλε το µεγαλείο της δύναµης του 
Ηρακλή ως πρότυπο ήρωα που πραγµατοποιεί το καθήκον του, ακολουθεί το 
πεπρωµένο του και µετά από πολλά πάθη κερδίζει µε τα µήλα των Εσπερίδων την 
αθανασία803.  

 

                                                 
791 Herrmann (1972), 142, Mallwitz (1972), 227, Boardman (1985), 37, Rolley (1994), 364, Knell 
(1998), 81.  
792 Herrmann (1972), 142, Rolley (1994), 364-365.   
793 Laloux, Monceaux (1889) 2, 92, Picard (1939), 178, Haynes (1982), 61, Boardman (1985), 37, 
Knell (1998), 81.  
794 Αshmole, Yalouris (1967), 22, Mallwitz (1972), 227, Schindler (1988), 68.  
795 Mallwitz (1972), 227.  
796 Schefold (1965), 83, Αshmole, Yalouris (1967), 22. 
797 Rodenwaldt (1936), 43. 
798 Knell (1998), 81. 
799 Αshmole, Yalouris (1967), 22. 
800 Laloux, Monceaux (1889) 2, 92. 
801 Rodenwaldt (1936), 43.  
802 Hamann (1923), 6.  
803 Ό. π., 6, Rodenwaldt (1936), 43.  
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Άρρηκτα συνδεδεµένο µε το πρώτο θέµα είναι το ότι εικονίστηκαν οι δώδεκα 
άθλοι του Ηρακλή, το λεγόµενο «δωδέκαθλο».  

Ο πρώτος που καταπιάνεται µε αυτό το ενδιαφέρον θέµα είναι ο E. Buschor. 
Αφού διαπιστώνει διαφορές στη σχεδίαση των Α και των ∆ µετοπών µεταξύ τους, 
παρατηρεί ότι η σειρά των µετοπών κλείνει µε εκείνη του καθαρισµού των στάβλων 
του Αυγεία που µας επιστρέφει στην Ηλεία, οπότε ολόκληρος ο κύκλος συνδέεται 
τρόπον τινά µε τον τοπικό άθλο του Ηρακλή804. Υποστηρίζει ότι αυτή η επιλογή 
άθλων του ήρωα είναι το πρώτο παράδειγµα ενός τυπικού δωδέκαθλου που κυριαρχεί 
µεταγενέστερα. Υπογραµµίζει ότι στην αρχαϊκή εποχή δεν απεικονίστηκαν όλοι αυτοί 
οι άθλοι, αλλά προτιµήθηκαν άλλοι και εξάγει το συµπέρασµα ότι το τυπικό 
δωδέκαθλο του Ηρακλή δεν εικονίστηκε στο Θησαυρό των Αθηναίων στους 
∆ελφούς. Καταλήγει ότι ο καλλιτέχνης της Ολυµπίας, ο οποίος έπρεπε να κοσµήσει 
δώδεκα µετόπες, επέλεξε να παραλείψει ορισµένες αρχαϊκές περιπέτειες και 
παρουσίασε µε νέο τρόπο τον τοπικό άθλο των στάβλων, δηλαδή όχι µόνο απέδωσε 
µε νέο τρόπο τους µύθους του Ηρακλή, αλλά τους µετασχηµάτισε µε ελευθερία και 
τόλµη805.  

Ο W.-H. Schuchhardt παρουσιάζει µία διαφορετική ερµηνευτική προσέγγιση 
του δωδέκαθλου. Σηµειώνει ότι τον 5ο αι. π.Χ. υπήρχε ένα δωδέκαθλο, που ήταν ήδη 
από αιώνες γνωστό µε τη µορφή του κανονικού κύκλου των δώδεκα άθλων που 
εκτέλεσε ο ήρωας στην υπηρεσία του Ευρυσθέα. Σε αυτό καθρεφτίζονταν σχέσεις, 
όπως εκείνες που διαµορφώθηκαν κατά τη µυκηναϊκή εποχή, ότι π.χ. ένας «δυνατός 
άνδρας», κύριος του οίκου του (π.χ. Οδύσσεια, φ 25 κ.ε.) έγινε υπηρέτης ενός 
σηµαντικότερου αφέντη, όπως ήταν π.χ. οι ηγεµόνες του Άργους και των Μυκηνών. 
Ανάµεσα στις πολλές δοκιµασίες που έπρεπε να περάσει ο ήρωας ήταν δώδεκα που 
είχαν από νωρίς συγχωνευτεί σε έναν κύκλο δώδεκα άθλων, ένα δωδέκαθλο, του 
οποίου η βάση ήταν γνωστή από τον Όµηρο, εποµένως από τον 8ο αι. π.Χ.806     

Ο B. Ashmole κάνει τις ακόλουθες σχετικές παρατηρήσεις: Οι 
σηµαντικότεροι άθλοι του Ηρακλή είχαν γίνει κανονικοί ως την εποχή ανέγερσης του 
ναού: δηλαδή είχε γίνει αποδεκτό ποιοι ήταν αυτοί που πραγµατοποιήθηκαν υπό τον 
Ευρυσθέα. Όµως οι περισσότεροι ίσχυαν στη µυθολογία πολύ πριν, κυρίως µέσω της 
προφορικής παράδοσης που έµεινε ζωντανή χάρη στους ποιητές. Επιπλέον υπήρχε 
κάποια εικονογραφική παράδοση, η οποία εξαρτιόταν εν µέρει από τις ποιητικές και 
λαϊκές παραδόσεις. Αυτοί οι άθλοι εικονίστηκαν σε εκατοντάδες αθηναϊκά και 
πελοποννησιακά αγγεία και στη γλυπτική. Λόγω της επανάληψης οι συνθέσεις έγιναν 
στερεότυπες, κάτι που διαπιστώνεται και σε ορισµένες από τις µετόπες της Ολυµπίας: 
π.χ. στη µετόπη του Ερυµάνθιου κάπρου, στην οποία ο Ευρυσθεύς εικονίζεται να έχει 
κρυφτεί µέσα στον πίθο και ο Ηρακλής να επισείει το ζώο από πάνω του, αυτός που 
σχεδίασε τη µετόπη - ας υποτεθεί ότι πρόκειται για ένα άτοµο - ακολούθησε το 
παραδοσιακό συνθετικό σχήµα807.    

Το 1972 ο H.-V. Herrmann διατυπώνει την άποψη ότι οι δώδεκα µετόπες της 
Ολυµπίας προέκυψαν από αρχιτεκτονικούς λόγους. Σηµειώνει ότι δε γνωρίζουµε εάν 
είχε ήδη διαµορφωθεί ένα δωδέκαθλο του Ηρακλή ή εάν διαµορφώθηκε στις µετόπες 
της Ολυµπίας. Σχολιάζει ότι µεταγενέστερα χαρακτηρίζονταν µε τον όρο 
«δωδέκαθλο» οι άθλοι, τους οποίους πραγµατοποίησε ο ήρωας µε εντολή του 
Ευρυσθέα και αυτή η σειρά των δώδεκα άθλων πήρε την κλασική της µορφή στο ναό 

                                                 
804 Buschor (1924), 14-16. 
805 Ό. π., 22-23.  
806 Schuchhardt (1965), 241-242. 
807 Αshmole, Yalouris (1967), 22-23.  
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του ∆ία808. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1980 στο κεφάλαιο που γράφει για τα γλυπτά 
του ναού στο βιβλίο Die Funde aus Olympia: Ergebnisse hundertjähriger 
Ausgrabungstätigkeit υπογραµµίζει ότι στην Ολυµπία εµφανίζεται για πρώτη φορά το 
δωδέκαθλο, το οποίο πιθανότατα είχε παίξει ρόλο στη µεταγενέστερη 
«κανονικοποίηση» („Kanonisierung“), δηλαδή στην οργάνωση των µύθων σε κύκλο 
δώδεκα άθλων809.  

Ο M. Robertson στη σχετική µονογραφία του για την ιστορία της ελληνικής 
τέχνης κάνει την παρατήρηση ότι στις µετόπες της Ολυµπίας έχουµε το πρώτο 
παράδειγµα των κανονικών δώδεκα άθλων του Ηρακλή και θεωρεί πιθανό η 
παράσταση των άθλων εκεί, σε έναν από τους µεγαλύτερους ναούς της Ελλάδας, να 
επέβαλε τον κανόνα810.  

Ο H. Geertman τονίζει σχετικά ότι από την ελληνιστική µυθολογία 
γνωρίζουµε έναν κανονικό κύκλο από δώδεκα άθλους του Ηρακλή, τους ίδιους που 
επιλέγησαν το 470 π.Χ. στην Ολυµπία, έναν κύκλο, στον οποίο οι άθλοι εµφανίζονται 
σε µία σχετικά καθορισµένη σειρά. Οι πρώτοι έξι άθλοι είχαν τόπο την Πελοπόννησο, 
ενώ οι επόµενοι έξι πραγµατοποιήθηκαν σε άλλους τόπους. ∆εν είναι απίθανο να 
υπήρχε αυτή η χρονολογική-τοπογραφική κατανοµή ήδη πριν από τον 3ο αι. π.Χ. 
Προς το τέλος του 6ου αι. π.Χ. εµφανίστηκε στην Αθήνα ένας κύκλος του Θησέα, 
δηλαδή χρονολογική-τοπογραφική σειρά των άθλων του ήρωα µε πολιτικό υπόβαθρο 
δηµοκρατικού χαρακτήρα. Αντανακλάσεις αυτού του προγραµµατικού κύκλου 
βρίσκουµε στις µετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων στους ∆ελφούς και στο 
Ηφαιστείο, όπου η µία σειρά µετοπών αφιερώνεται στον Θησέα και η άλλη στον 
Ηρακλή. Ο ερευνητής απορρίπτει την άποψη ότι το κανονικό «∆ωδέκαθλο», το οποίο 
είναι γνωστό από την ελληνιστική εποχή, βασίστηκε στο σχέδιο της Ολυµπίας ή ότι 
είχε επινοηθεί για τη σειρά των µετοπών, επειδή ενδείξεις, οι οποίες µιλούν ενάντια 
σε αυτό είναι πολυάριθµες811.  

Ο Cl. Rolley ισχυρίζεται ότι η θέση των µετοπών περιόριζε τον αριθµό τους 
σε δώδεκα και ότι ο Παυσανίας ήξερε ότι υπήρχε επιλογή από ένα πολύ πιο εκτενές 
ρεπερτόριο άθλων812. Σηµειώνει ότι είναι πιθανώς το πρώτο παράδειγµα ενός 
περιορισµένου κύκλου σε δώδεκα άθλους˙ λόγω του κύρους της Ολυµπίας αυτός ο 
αριθµός έγινε κανονικός813.  

Ο Η. Knell υποστηρίζει ότι ο αριθµός των µετοπών προσδιορίστηκε από 
αρχιτεκτονικούς λόγους814. Κρίνει ότι η επιλογή των θεµάτων που τις κόσµησαν έγινε 
συνειδητά, ίσως µάλιστα καθόρισε τη θέση τους στην Α και ∆ πλευρά. Αυτή η 
συνειδητή απόφαση για το τι θα εικονιζόταν εξέφραζε µια συγκεκριµένη 
εικονογραφική διάθεση, κάτι που υποδεικνύει ότι ο γλυπτός διάκοσµος του ναού 
πραγµατοποιήθηκε µε βάση προγραµµατικό σχέδιο815.  

 
Συνδεδεµένο µε την παράσταση του Ηρακλή είναι και το ερώτηµα του 

βαθύτερου νοήµατος της παράστασης των άθλων του, του δωδέκαθλου.  
Ο Ch. Picard θεωρεί ότι µέσα από τις παραστάσεις των άθλων του ήρωα 

δηλώνεται η αλλαγή στη θεώρηση του κόσµου από τους Έλληνες της εποχής. Κατά 
                                                 
808 Herrmann (1972), 142.  
809 Herrmann (1980), 173, 175.                         
810 Robertson (1975), 273. 
811 Geertman (1982), 74.  
812 Rolley (1994), 364-365.  
813 Ό. π., 367.  
814 Βλ. Knell (1998), 80. 
815 Ό. π., 82. 
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τη γνώµη του οι άθλοι αποκτούν νέο πνευµατικό νόηµα, σύµφωνα µε το νέο ηθικό 
νόµο, µε την επίδραση των σοφών της Ιωνίας και των αθλητών της Άλτης. 
∆ιατείνεται ότι στην Ολυµπία εξυµνείται ο Ηρακλής ως στοχαστικός ήρωας, ο οποίος 
σκέφτεται το πεπρωµένο του, στο οποίο έφτασε κυρίως µε τη βοήθεια των θεών. 
Είναι η εποχή, στην οποία ο Πίνδαρος επικαλείται τον παράδεισο ως ανταµοιβή της 
αλήθειας και του δικαίου. Καταλήγει ότι µε τον τρόπο του Πινδάρου η γλυπτική της 
Ολυµπίας είναι ένα Te Deum, µέσω του οποίου πέρασε η συµβολική ανάµνηση της 
αγωνίας, του πρόσφατου πένθους του Ηρακλή για το φόνο των παιδιών του816.  

Ο K. Schefold γράφει ότι οι µετόπες βρίσκονται πνευµατικά πιο κοντά στο ∆ 
εναέτιο και κατευθύνουν τον επισκέπτη κατά κάποιον τρόπο στο δρόµο για το 
µυστικό. Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή παρουσιάζουν τη µοίρα του, αφηγούνται πώς 
κατακτά την αθανασία µετά από ατέλειωτους κόπους, ως πρότυπο όλων των 
νικητών817. Με όλες τις µετόπες ο καλλιτέχνης ήθελε να παρουσιάσει την ακλόνητη 
δύναµη του ήρωα818.   

Το σχετικό ερώτηµα απασχόλησε και τη Χρ. Καρδαρά. Σηµειώνει τα 
ακόλουθα: Ο Ηρακλής στις Α µετόπες παριστάνεται µεσήλικας, όπως ο θεός στο Α 
αέτωµα, ενώ στις ∆ µετόπες εικονίζεται νέος (στους άθλους της νεότητάς του), όπως 
ο θεός στο άλλο, το ∆ αέτωµα. Το θέµα των µετοπών εξυπηρετεί τους ίδιους 
θρησκευτικο-πολιτικούς σκοπούς µε το θέµα των εναετίων. Όπως εικονίζονται οι 
άθλοι του Ηρακλή, του κατ’ εξοχήν δωρικού ήρωα, φαίνεται να µην αποσπούν το 
ενδιαφέρον, αν συγκριθούν µε τα επεισόδια του κύκλου των Πελοπιδών-Ατρειδών 
και των Λαπιθών που εικονίζονται στα εναέτια (sic)819. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται 
µε την πολιτική της Πελοποννησιακής συµµαχίας απέναντι στο Άργος, αφού κέντρο 
της δράσης του Ηρακλή θεωρείται η εχθρική προς την Πελοποννησιακή συµµαχία 
πόλη του Άργους. Παράλληλα η παράσταση των άθλων του Ηρακλή στις µετόπες του 
ναού του ∆ία ικανοποιεί κατάλληλα την ανάγκη τίµησής του, αφού θεωρείται 
τέταρτος απόγονος του Πέλοπα και ιδρυτής των ολυµπιακών αγώνων. Άρα, αν και 
δεν τονίζεται τόσο πολύ ο Ηρακλής συγκριτικά µε τους ήρωες των εναετίων, 
εξαίρεται ως ο τελειότερος τύπος ρωµαλέου και µε υψηλό φρόνηµα ήρωα, ο οποίος 
συµβάλλει στην αποµάκρυνση των κακοποιών στοιχείων από τη φύση και την 
κοινωνία. ∆ηλαδή µέσω της απεικόνισής του εκθειάζονται οι ιδιότητες του 
αριστοκρατικού ιδεώδους, κύρια ενσάρκωση των οποίων αποτελεί η Σπάρτη (sic)820. 
Επιπλέον µέσω των άθλων του υποδηλώνεται και το µίσος του ηγεµόνα του Άργους 
Ευρυσθέα απέναντι του και έτσι υπογραµµίζεται η εχθρική διάθεση της δυναστείας 
των Περσειδών απέναντι στους Πελοπίδες-Ατρείδες, των οποίων την αίγλη είχε 
οικειοποιηθεί η Σπάρτη από τα µέσα του 6ου αι. π.Χ. Αυτή η διάθεση 
αντιπαραβάλλεται προς την έχθρα της Σπάρτης και του Άργους κατά την εποχή 
αποπεράτωσης του ναού. Επίσης µέσω του µηνύµατος της τυφλής υπακοής στην 
ανώτερη αρχή που εµπεριέχεται στους άθλους του ήρωα εξαίρονται βασικές αξίες 
των πολιτών της Σπάρτης, όπως η καρτερία, η σκληραγωγία και ο σεβασµός στις 
αρχές της πόλης821.  

                                                 
816 Picard (1939), 189.  
817 Schefold (1965), 83.  
818 Ό. π., 84-86.  
819 Βλ. Καρδαρά (1978), 121: «ε„konizÒmenoi ØpÕ t¦ ¢etèmata oƒ «qloi toà `Hraklšouj, toà 
kat' ™xoc¾n dwrikoà ¼rwoj, fa…nontai na Øpoton…zwntai, ™£n parablhqoàn prÕj t¦ ™pˆ tîn 
¢etwm£twn ™peisÒdia toà kÚklou tîn Pelopidîn-'Atreidîn kaˆ tîn Lapiqîn».  
820 Ό. π., 122: «™xa…rontai dhlad¾ d' aÙtoà aƒ „diÒthtej ™ke‹nai toà ¢ristokratikoà „deèdouj, 
kur…an ™ns£rkwsin tîn opo…wn ¢potele‹ ¹ Sp£rth». 
821 Ό. π., 121-122.  
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Ο Cl. Rolley τονίζει ότι οι δύο ακριανές µετόπες δίνουν το νόηµα του 
συνόλου. Η σειρά των άθλων αποτελεί µετάβαση, πορεία προς την ωρίµανση. 
Πρόκειται, υποστηρίζει, για την ίδια πνευµατική κατάσταση που εµπνέει τη 
συνάντηση µε τα Γηρατειά ή µε το διδακτικό µύθο του Πρόδικου: ο Ηρακλής είναι το 
σύµβολο της ανθρώπινης κατάστασης. Περνάει σταδιακά, µέσα από ένα σωρό 
ταλαιπωρίες, δοκιµασίες και αγώνες, από το έγκληµα στην εξιλέωση και στην 
αθανασία822. 

Ο Η. Knell θεωρεί ότι η θέση των µετοπών δεν είναι τυχαία, αλλά σύµφωνη 
µε τη σειρά της πραγµατοποίησης των άθλων στο µύθο - το Λιοντάρι της Νεµέας 
είναι ο πρώτος άθλος που εκτελεί ο Ηρακλής - και έχει σχέση µε τον τόπο - η κόπρος 
του Αυγεία παραπέµπει στην τοπική παράδοση. Οι παραστάσεις των µετοπών 
απλώνονται από τα όρια του ουρανού (µετόπη του Άτλαντα) ως τα όρια του Κάτω 
Κόσµου (µετόπη του Κέρβερου). Έτσι η παρουσίαση των άθλων του Ηρακλή 
µετατρέπεται σε ένα τεράστιο ηρωικό σύµβολο όλου του κόσµου. Ιδιαίτερη σηµασία 
έχει η αναφορά στην τοπική µυθική παράδοση µε την παράσταση της κόπρου του 
Αυγεία, µε την οποία κλείνει ο κύκλος των άθλων823. 

 
Το ερώτηµα της (αρχικής) θέσης των µετοπών απασχόλησε λίγους µελετητές 

µέχρι σήµερα. Αυτός που καταπιάστηκε κατεξοχήν µε αυτό ήταν ο S. Stucchi. 
∆ιατύπωσε την άποψη ότι οι µετόπες και γενικά ο γλυπτός διάκοσµος του ναού ήταν 
ορατά από µία συγκεκριµένη οπτική γωνία. Στην περίπτωση των µετοπών αυτή η 
ιδανική οπτική γωνία ήταν µόλις πατούσε ο επισκέπτης του ναού το πόδι του στο 
στυλοβάτη, στο σηµείο ανάµεσα στους δύο κεντρικούς κίονες του ναού. Για να 
παρατηρήσει όµως τις µετόπες και να απολαύσει τις παραστάσεις τους, υπήρχαν 
ιδιαίτερα δοµικά χαρακτηριστικά που οφείλονταν στη διαφορετική οπτική γωνία και 
στη θέση των µετοπών, δεξιά ή αριστερά από αυτόν. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν οι 
όψεις των µορφών (δηλαδή κατενώπιον, κατά µέτωπον, σε όψη τριών τετάρτων, 
κ.ά.). Βάσει αυτών και της θέασης τους από τον επισκέπτη του ναού ο Stucchi 
αποδίδει την αρµόζουσα θέση στις µετόπες της Α και της ∆ πλευράς. Έτσι 
ισχυρίζεται ότι οι µετόπες, µε αντιµετάθεση εκείνων του Κάπρου και της Αµαζόνας, 
καθώς και του Αυγεία και του Ταύρου) πρέπει να διαταχθούν ως εξής: 

Α πλευρά: Άλογα - Αµαζόνα - Άτλας - Γηρυόνης - Κέρβερος - Ταύρος  
∆ πλευρά: Όρνιθες - Κάπρος - Λιοντάρι - Ύδρα - Έλαφος - Αυγείας  

Με αυτόν τον τρόπο οι άθλοι του Ηρακλή που εκτελέστηκαν στην Πελοπόννησο 
τοποθετούνται στη ∆ πλευρά και όσοι εκτελέστηκαν εκτός Πελοποννήσου στην Α. 
Από την πλευρά της σύνθεσης, οι οµάδες των µετοπών αποκτούν ενότητα µεταξύ 
τους.  

Στη συνέχεια ο Stucchi εξετάζει τους πιθανούς λόγους για αυτήν τη 
λανθασµένη τοποθέτηση των µετοπών. Αποκλείει το ενδεχόµενο της εκ των 
προτέρων λανθασµένης τοποθέτησής τους. Υποστηρίζει ότι σε ορισµένες µετόπες 
είναι ορατές δύο εγκοπές µε σχήµα αυτιού που δε µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν 
στην αρχική κατασκευή, γιατί δε θα µπορούσαν να καλυφθούν πλήρως από την εσοχή 
που λαξεύτηκε (κατασκευάστηκε) στα πλάγια µέρη των τριγλύφων µε σκοπό την 
υποδοχή των µετοπών. Θεωρεί ότι αυτές οι εγκοπές έγιναν σε άλλη φάση, κατά τη 
διάρκεια µιας αναστήλωσης, λόγω της οποίας χρειάστηκε να αφαιρεθούν όλες ή 
µερικές µετόπες. Σηµειώνει ότι στη µετόπη των στάβλων του Αυγεία, όπου υπάρχουν 
τέτοιες εγκοπές κατά µήκος των κάθετων άκρων, υπάρχει µια άλλη λεπτοµέρεια που 
                                                 
822 Rolley (1994), 370-371.  
823 Βλ. Knell (1998), 82. 
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δεν παρατηρήθηκε: µια διάτρηση ορθογώνιας τοµής µπροστά από το λοφίο του 
κράνους της Αθηνάς που στη συνέχεια κλείστηκε µε έναν τάκο σταθεροποιηµένο από 
ένα πίρο, µε την οπή, από την οποία πέρναγε ο πίρος, να σώζεται. Η διάµετρος της 
οπής µάς πληροφορεί ότι αυτή η εργασία πραγµατοποιήθηκε την εποχή της πρώτης 
φάσης επισκευής των αετωµάτων, δηλαδή πριν την ελληνιστική εποχή. Κατά τον 
Stucchi η οπή ορθογώνιας τοµής χρησιµοποιήθηκε για να σταθεροποιηθεί ένα σχοινί 
για την αφαίρεση της µετόπης, όταν δεν είχαν ακόµη εφαρµοστεί οι εγκοπές σε 
σχήµα αυτιού. Αυτή η οπή έγινε κατά µήκος της άνω άκρης της µετόπης, στα δεξιά. 
Ο µελετητής υποθέτει ότι στην αριστερή πλευρά υπήρχε µια αντίστοιχη εγκοπή, αλλά 
αυτό το κοµµάτι του µαρµάρου λείπει. Από αυτά συνάγει ότι οι µετόπες αφαιρέθηκαν 
από την αρχική τους θέση δυο φορές και τοποθετήθηκαν ξανά. 

Σε ό,τι αφορά το λόγο της αλλαγής της θέσης ορισµένων µετοπών ο Stucchi 
αναφέρει ως σηµαντικότερο τη φθορά και πιστεύει ότι οι µετόπες που παρουσίαζαν 
µεγαλύτερη φθορά τοποθετούνταν σε πιο µακρινές θέσεις ενώ αυτές που ήταν σε 
καλύτερη κατάσταση σε πιο ορατές. Αυτή η αλλαγή στη σειρά των µετοπών 
επιβεβαιώνεται από την παρουσία ενός Α στο άνω µέρος της µετόπης του Αυγεία και 
ενός Γ σε εκείνη του Άτλαντα, γράµµατα µε γραφή που δε µοιάζει να είναι του 2ου αι. 
π.Χ., όπως παραδέχεται και ο W. B. Dinsmoor, αλλά φαίνεται ότι ανήκει στον 5ο ή 
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Στην ίδια εποχή ανήκουν και άλλα γράµµατα που είναι 
χαραγµένα σε τµήµα του γείσου της µακριάς πλευράς, κοντά στη Ν∆ γωνία και σε 
τµήµα του επιστυλίου της Ν πλευράς του ναού. Η παρουσία αυτών των γραµµάτων 
µπορεί να δικαιολογηθεί, εκτιµά ο Stucchi, µόνο από αναστήλωση του ναού τον 5ο ή 
4ο αι. π.Χ. Σε αυτό οδηγούν και οι υδρορρόες-λεοντοκεφαλές του ναού824. 

Στο θέµα της (αρχικής) θέσης των µετοπών αναφέρεται µετά τον S. Stucchi ο 
Β. Ashmole. Υποστηρίζει ότι είναι ξεκάθαρο από την περιγραφή του Παυσανία το 
πώς ήταν διατεταγµένες οι µετόπες όταν τις είδε. Κατά λάθος αναφέρει µόνο έντεκα, 
παραλείποντας εκείνη του Κέρβερου, αλλά εάν την εισάγουµε προτελευταία στην Α 
πλευρά, οι θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων επιβεβαιώνουν τη σειρά που δίνει. Αυτή 
είναι, από το τέλος προς την αρχή της ∆ πλευράς: η ζώνη της Αµαζόνας, η Κερυνίτις 
Έλαφος, ο Κρητικός Ταύρος, οι Στυµφαλίδες Όρνιθες, η Λερναία Ύδρα, το Λιοντάρι 
της Νεµέας. Και από την αρχή προς το τέλος της Α πλευράς: ο Ερυµάνθιος Κάπρος, 
τα Άλογα του ∆ιοµήδη, η πάλη µε τον Γηρυόνη, τα µήλα των Εσπερίδων, ο 
Κέρβερος, η κόπρος του Αυγεία. Έτσι οι  δώδεκα άθλοι µοιράζονται φυσιολογικά σε 
δύο οµάδες από έξι άθλους, µε τη µία οµάδα να περιλαµβάνει τους άθλους που 
πραγµατοποιήθηκαν στα πάτρια εδάφη, στην ενδοχώρα ή κοντά στην Πελοπόννησο. 
Η άλλη οµάδα άθλων περιλαµβάνει όσους πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό, 
µερικές φορές στην άκρη του κόσµου. Οι δύο οµάδες από έξι άθλους πάνω από τις εν 
παραστάσι κιονοστοιχίες στον πρόναο και στον οπισθόδοµο του ναού δε 
συµφωνούσαν µε αυτές τις δύο οµάδες, όταν ο Παυσανίας έγραψε την περιγραφή 
τους.  

Ο Μ. Robertson γράφει ότι οι άθλοι που εικονίζονται στις µετόπες 
αναφέρονται µε τη σειρά από τον Παυσανία ξεκινώντας από την Α πλευρά 
(παραλείποντας εκείνη του Κέρβερου) προς τα ∆. Αυτή η διαίρεση επιβεβαιώνεται 
από τις θέσεις εύρεσης, οι οποίες υποδεικνύουν ότι περιέγραψε την Α οµάδα από τα 
αριστερά προς τα δεξιά του θεατή και την άλλη από δεξιά προς τα αριστερά. Επίσης 
υπάρχει ένα άλφα (1) χαραγµένο στην άκρη της τελευταίας µετόπης στα ανατολικά, 
δηλαδή στη µετόπη του Αυγεία και ένα γάµµα (3) στη µετόπη του Άτλαντα, την τρίτη 

                                                 
824 Stucchi (1955), 117-128. 
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µετόπη από το τέλος της ∆ πλευράς. Οι άθλοι χωρίζονται σε δύο ξεχωριστές 
γεωγραφικές οµάδες, µε τις έξι να έχουν πραγµατοποιηθεί εντός της Πελοποννήσου 
και τις έξι εκτός, στο εξωτερικό, στο Βορρά, στην Ανατολή, στο Νότο (Θράκη, 
Θεµίσκυρα και Κρήτη), στη ∆ύση (Ερύθεια και Κήπος των Εσπερίδων) και στον 
Άδη, έξω από αυτόν τον κόσµο 825.  

Και ο Η. Geertman κάνει διάφορες παρατηρήσεις, έχοντας βασιστεί στην 
παρουσίαση των άθλων του Ηρακλή από τον Fr. Brommer (1953). Επισηµαίνει ότι το 
χρονολογικό στοιχείο στη γεωγραφική κατανοµή του ελληνιστικού κύκλου 
ακολουθούσε µία παράδοση, η οποία ξεκίνησε από τα ύστερα αρχαϊκά και τα πρώιµα 
κλασικά χρόνια. Αυτό δικαιολογούσε τις ακόλουθες διαπιστώσεις σχετικά µε τη 
σειρά των άθλων που επιλέχθηκαν στην Ολυµπία το 470 π.Χ.: η σειρά των µετοπών 
της Ολυµπίας ξεκινά από τη ∆ πλευρά του ναού στο Βορρά, όπου η µετόπη µε το 
Λιοντάρι της Νεµέας και τον Ηρακλή απεικονισµένο δίχως γενειάδα, άρα νέο. Αυτόν 
τον άθλο ακολουθεί η πάλη µε τη Λερναία Ύδρα, άθλος που παραδοσιακά 
τοποθετούνταν στη δεύτερη θέση. Και οι δύο άθλοι πραγµατοποιούνται στην 
Αργολίδα, ενώ η τρίτη µετόπη, ο αφανισµός των Στυµφαλίδων πραγµατοποιείται 
κοντά σε αυτήν την περιοχή. Οι έξι επόµενες παραστάσεις έχουν άλλες περιοχές ως 
τόπο πραγµατοποίησης, δηλαδή στην Πελοπόννησο και αλλού, µάλλον δίχως να 
υπάρχει συγκεκριµένη γεωγραφική σειρά. Η σειρά τελειώνει µε την τρίτη από το 
τέλος και την προτελευταία των παραστάσεων στην Α πλευρά: µε τον άθλο των 
Εσπερίδων και τον Κέρβερο. ∆ωδέκατος και τελευταίος εικονιζόταν ένας άθλος, ο 
οποίος δεν ανήκε στους άθλους που είχαν παραδοσιακά απεικονιστεί και περιγραφεί: 
το καθάρισµα των στάβλων του Αυγεία, του βασιλιά της Ήλιδας. ∆όθηκε η εντολή να 
απεικονιστούν όχι µόνο οι γενικά γνωστοί άθλοι του γιου του ∆ία, αλλά να προστεθεί 
και εκείνος, ο οποίος υπαινισσόταν άµεσα τη σηµασία του Ηρακλή για την Ολυµπία. 
Η σκηνή της κόπρου του Αυγεία πρέπει για πολύ καιρό να ήταν unicum826.       

 
Ένα άλλο ερώτηµα που τίθεται είναι «ποια µπορεί να ήταν η σειρά 

κατασκευής των τµηµάτων του γλυπτού διακόσµου του ναού». Ένας από τους λίγους 
ερευνητές, τους οποίους απασχόλησε αυτό το ερώτηµα, ήταν ο F. Noack (1928). 
Υποστηρίζει ότι τα γλυπτά του ναού του ∆ία, τα οποία χαρακτηρίζει ενότητα και τα 
οποία θεωρεί έργο ενός καλλιτέχνη,  εκτελέστηκαν µέσα σε 15 χρόνια, από το 470 
π.Χ. περίπου και µετά, σε τέσσερα στάδια: πρώτα κατασκευάστηκαν οι Α µετόπες, 
µετά το Α αέτωµα, έπειτα οι ∆ µετόπες και τέλος το ∆ αέτωµα. Με αυτήν τη σειρά θα 
πρέπει να χτίζονταν και τα αντίστοιχα τµήµατα του κτιρίου. Την εξέλιξη στις ∆ 
µετόπες την ερµηνεύει ως εξέλιξη της ικανότητας του γλύπτη. Ισχυρίζεται επιπλέον 
ότι η σύλληψη και το σχέδιο περιελάµβαναν ενιαία και τις δώδεκα µετόπες, οπότε δεν 
υφίστατο κανένα χρονικό ή συνθετικό χάσµα ανάµεσα στις δύο οµάδες των µετοπών, 
έτσι ώστε το Α αέτωµα µπορεί να κατασκευάστηκε και να τοποθετήθηκε µετά τις Α 
και πριν τις ∆ µετόπες.  

Ο Β. Schweitzer συνάγει ότι οι διαφορές στην επεξεργασία του ενδύµατος και 
των κεφαλιών των µορφών των δύο αετωµάτων αποδεικνύουν ότι το ανατολικό 
αέτωµα κατασκευάστηκε πριν από το δυτικό. Οι εργασίες των µετοπών µάλλον είχαν 
ξεκινήσει όχι πολύ µετά το 470 π.Χ.827  

                                                 
825 Robertson (1975), 273-274.  
826 Geertman (1982), 75-76. 
827 Schweitzer (1928),  261-263. 
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Ο Ch. Picard συµµερίζεται την άποψη του F. Noack. Θεωρεί ότι τέσσερα ήταν 
τα στάδια τοποθέτησης του γλυπτού διακόσµου του ναού: πρώτα τοποθετήθηκαν οι Α 
µετόπες, έπειτα το Α αέτωµα, µετά οι ∆ µετόπες και τέλος το ∆ αέτωµα828.  

Και ο W.-H. Schuchhardt, που ανήκει στους αρχαιολόγους που προχώρησαν 
σε διαφορετικές αναλύσεις για τις µετόπες της Ολυµπίας, συµφωνεί µε τον F. Noack 
και τον Ch. Picard. Πιστεύει ότι οι µετόπες ήταν το παλιότερο τµήµα του γλυπτού 
διακόσµου του ναού. Μετά κατασκευάστηκε το ανατολικό αέτωµα και έπειτα η 
Κενταυροµαχία του δυτικού αετώµατος829.        

 
Ως προς τον αριθµό των καλλιτεχνών των µετοπών ο F. Noack προτείνει ότι 

ήταν ένας830, άποψη στην οποία φαίνεται να καταλήγει και ο W.-H. Schuchhardt, ο 
οποίος σηµειώνει επιπλέον ότι ο καλλιτέχνης των µετοπών δε µπορούσε να εκτελέσει 
µόνος του το πλήθος των παραστάσεών τους, αλλά συνεργάζονταν µαζί του πολλοί 
τεχνίτες, των οποίων η συµµετοχή µπορεί να αναγνωριστεί στη σχεδίαση των 
λεπτοµερειών831.  

Ο H. Geertman υποστηρίζει ότι η εκτέλεση του σχεδίου των µετοπών 
ανατέθηκε σε δύο ξεχωριστά εργαστήρια, από τα οποία το καθένα είχε έναν 
καλλιτέχνη. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες δέχθηκαν επιρροές από άλλα µνηµεία ως προς 
τη σύνθεση και την εικονογραφία, από την άλλη όµως είχαν το περιθώριο να 
δουλέψουν µε βάση τις δικές τους αντιλήψεις και το προσωπικό τους στυλ. Έτσι 
κατασκεύασαν τα µοντέλα τους σε κερί ή πηλό832. 

 
Στο ερώτηµα αν «συµµετείχε όποιος έκανε το σχέδιο και στην εκτέλεση», ο 

H. Geertman, ο οποίος είναι ο µελετητής που καταπιάνεται κυρίως µε τέτοια 
ζητήµατα,  απαντάει αρνητικά833. 
 
 
 

                                                 
828 Picard (1939), 177.  
829 Schuchhardt (1965), 242-243. 
830 Noack (1928), 427.  
831 Schuchhardt (1965), 242, 253.       
832 Geertman (1982), 83.  
833 Ό. π., 83. 
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Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΩΝ 

 
 

Αν µελετηθεί προσεκτικά η φιλολογική παράδοση και η εικονογραφία, θα 
διαπιστωθεί ότι δεν είναι σταθερός ο αριθµός και η ταυτότητα των άθλων του 
Ηρακλή.  

Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία ο όρος «δωδέκαθλο» του Ηρακλή, όρος που 
χρησιµοποιούν συχνά οι µελετητές µε κάποια ευκολία και σιγουριά, δεν υφίσταται, 
όπως βεβαιώνει ο Fr. Brommer. Οι αρχαίοι συγγραφείς µιλούν για άθλους του 
Ηρακλή, δίχως να αναφέρουν αριθµό ή συγκεκριµένα κατορθώµατα. Στην Ιλιάδα (Τ 
118-133) βρίσκουµε αναφορά στους άθλους, τους οποίους ο ήρωας εκτέλεσε στην 
υπηρεσία του βασιλιά της Τίρυνθας Ευρυσθέα, αλλά δε γίνεται λόγος για τον αριθµό 
τους834. Στο έργο Trac…niai του Σοφοκλή (στ. 1089 κ.ε.) απαριθµούνται µόνο έξι 
άθλοι του Ηρακλή (Λιοντάρι, Ύδρα, Κένταυροι, Κάπρος, Κέρβερος, Εσπερίδες), από 
τους οποίους ο ένας, δηλαδή αυτός µε τους Κενταύρους (µάλλον πρόκειται για την 
Κενταυροµαχία της Φολόης) δεν εικονίζεται στις µετόπες της Ολυµπίας. Στον 
HraklÁ mainÒmeno του Ευρυπίδη (στ. 360 κ.ε.) αναφέρονται έντεκα ή δώδεκα 
άθλοι, από τους οποίους όµως λείπουν ο Κάπρος, οι Στυµφαλίδες Όρνιθες, η κόπρος 
του Αυγεία και ο Ταύρος, δηλαδή τέσσερις άθλοι που παριστάνονται στην Ολυµπία. 
Επίσης στο έργο ”Alkhstij του Ευρυπίδη ο Ηρακλής µιλά για τις µονοµαχίες µε 
τους τρεις γιους του Άρη: τον Λυκάονα, τον Κύκνο και τον ∆ιοµήδη. Σε µία µετόπη 
της Ολυµπίας εικονίστηκε η πάλη του ήρωα µόνο µε τον ∆ιοµήδη. Εποµένως, στις 
αρχαίες πηγές από τον 8ο αι. π.Χ. (Όµηρος) ως τον 5ο αι. π.Χ. (Σοφοκλής και 
Ευρυπίδης), δηλαδή την εποχή κατασκευής των µετοπών της Ολυµπίας, ο αριθµός 
και η ταυτότητα των άθλων του Ηρακλή δεν είναι αυστηρά καθορισµένα. Αρκετά 
αργότερα, ο Απολλόδωρος (2ος αι. π.Χ.) αναφέρει δέκα άθλους του Ηρακλή όταν 
γράφει για τον άθλο της Λερναίας Ύδρας, άθλο που ο Ευρυσθεύς δε µέτρησε στους 
δέκα άθλους που ζήτησε από τον ήρωα. Τον ίδιο αριθµό άθλων δίνει ο µυθογράφος 
όταν αναφέρεται στον άθλο των στάβλων του Αυγεία. Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης (1ος 
αι. π.Χ.) γράφει ότι ο Ζευς έπεισε την Ήρα να αποκτήσει την αθανασία ο Ηρακλής αν 
εκτελούσε δώδεκα άθλους, τους οποίους θα του ανέθετε ο Ευρυσθεύς. Άρα οι 
µυθογράφοι του 2ου-1ου αι. π.Χ. φαίνεται να καταλήγουν σε ένα πιο σαφή αριθµό 
άθλων. Όµως δεν είναι πάντα αξιόπιστοι στις πληροφορίες τους, ιδίως ο ∆ιόδωρος835.  
∆υστυχώς οι υπόλοιπες σωζόµενες φιλολογικές πηγές είναι λιγοστές836.  

Ως προς την εικονογραφία των άθλων πριν και µετά τις µετόπες της 
Ολυµπίας, ο J. Boardman στο λήµµα „Herakles Dodekathlos“ που γράφει στο LIMC 
V (1990) έχει κατατάξει από τα αρχαϊκά ως τα ρωµαϊκά χρόνια τα µνηµεία που 
παρουσιάζουν από τέσσερις και περισσότερους άθλους του Ηρακλή. Αν τα µελετήσει 
κάποιος µε προσοχή, καταλήγει στο ίδιο συµπέρασµα µε τον Fr. Brommer, ότι 
δηλαδή δεν υπήρχε σταθερός κύκλος (δώδεκα) άθλων του Ηρακλή. Στις µετόπες της 
Ολυµπίας έχουµε την πρώτη περίπτωση δώδεκα άθλων του ήρωα. Όµως οι 
συγκεκριµένοι άθλοι δεν είχαν συγκροτηθεί ακόµη ως κύκλος πριν την Ολυµπία (στη 
                                                 
834 Bλ. και τις παρατηρήσεις για τη µετόπη της Λερναίας Ύδρας, στην ενότητα «Γ) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΩΝ)».  
835 Βλ. τις παρατηρήσεις στην ενότητα «Γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΩΝ)», όπου και σχόλια 
για τις πηγές. 
836 Για τους ενδιαφέροντες προβληµατισµούς -και τις επιφυλάξεις- βλ. Wilamowitz-Moellendorff 
(19593), 57-66, ιδίως 58.    
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λάρνακα του Κύψελου εικονίζονται τρεις και στο «θρόνο» του Αµυκλαίου Απόλλωνα 
έξι άθλοι αντίστοιχοι µε εκείνους του Ηρακλή στην Ολυµπία), αλλά δεν αποτέλεσαν 
και σταθερό κύκλο άθλων µετά την Ολυµπία. Γιατί, όπως πολύ λογικά παρατηρεί ο 
Fr. Brommer, αν είχε διαµορφωθεί δωδέκαθλο του Ηρακλή πριν την Ολυµπία, σε 
µνηµεία άγνωστα σε εµάς ή µνηµεία που δε σώζονται πια, τότε πρέπει αυτό το 
δωδέκαθλο να επιβαλλόταν µετά την Ολυµπία. Όµως αυτό δεν ισχύει. Στο Ηφαιστείο, 
που µας ενδιαφέρει για την εικονογραφία των µετοπών του, οι άθλοι του Ηρακλή, αν 
και καταλαµβάνουν δέκα µετόπες, δεν είναι δέκα, αφού εκείνος του Γηρυόνη 
µοιράζεται σε δύο µετόπες. Πρόκειται δηλαδή για εννιά άθλους. ∆εν εικονίστηκε εκεί 
η κόπρος του Αυγεία, γιατί ήταν τοπικός άθλος της Ηλείας, αλλά και οι άθλοι µε τους 
Όρνιθες και τον Ταύρο. Την ίδια ρευστότητα, σχετικότητα ως προς τον αριθµό των 
άθλων και την ταυτότητά τους διαπιστώνουµε και σε άλλα µνηµεία837.  

Εποµένως, αφού δεν υπήρχε σταθερό «δωδέκαθλο του Ηρακλή» στη 
φιλολογική παράδοση και στην εικονογραφία, γιατί εικονίστηκαν στις µετόπες της 
Ολυµπίας δώδεκα άθλοι του; Ο Fr. Brommer υποστηρίζει ότι ο αριθµός των µετοπών 
καθόρισε και τον αριθµό των άθλων838, επιχείρηµα που ευσταθεί λογικά. Οι δώδεκα 
µετόπες έπρεπε να διακοσµηθούν µε δώδεκα άθλους. Άρα καθαρά αρχιτεκτονικοί 
(δοµικοί) λόγοι καθόρισαν τον ακριβή αριθµό των παραστάσεων.  

Ένα άλλο ερώτηµα που γεννάται είναι γιατί εικονίστηκαν οι συγκεκριµένοι 
έξι άθλοι στον πρόναο (Α πλευρά) και οι άλλοι έξι στον οπισθόδοµο (∆ πλευρά), 
δηλαδή αν υπάρχει κάποιου είδους συνοχή, τοπική, χρονική ή άλλου είδους (π.χ. 
περιεχοµένου) στη σειρά των µετοπών. Στον οπισθόδοµο (∆ πλευρά) είχαν εκτεθεί οι 
µετόπες του Λιονταριού, της Ύδρας, των Ορνίθων, του Ταύρου, της Ελάφου και της 
Αµαζόνας, δηλαδή τέσσερις άθλοι που έγιναν στην Πελοπόννησο (το Λιοντάρι στη 
Νεµέα, η Ύδρα στη Λέρνα, οι Όρνιθες στη Στύµφαλο της Αρκαδίας, η Έλαφος στην 
Αρκαδία προς τα σύνορα της Αχαΐας) και δύο που έγιναν εκτός Πελοποννήσου (ο 
Ταύρος στην Κνωσό, στον Νότο και η ζώνη της Αµαζόνας στη Θεµίσκυρα στον 
Εύξεινο Πόντο). Στον πρόναο (Α πλευρά) είχαν τοποθετηθεί οι µετόπες του Κάπρου, 
των Αλόγων του ∆ιοµήδη, του Γηρυόνη, των Μήλων των Εσπερίδων, του Κέρβερου 
και της κόπρου του Αυγεία, δηλαδή δύο «πελοποννησιακοί» (εκείνος του Κάπρου 
εκτελέστηκε στον Ερύµανθο της Αρκαδίας και η κόπρος του Αυγεία στην Ήλιδα) και 
τέσσερις µη «πελοποννησιακοί» άθλοι, άθλοι που πραγµατοποιήθηκαν στον 
υπόλοιπο κόσµο (τα Άλογα του ∆ιοµήδη στη Θράκη, ο Γηρυόνης στην Ερύθεια, στη 
µακρινή ∆ύση, πέρα από τον Ωκεανό, ο Κέρβερος στον Κάτω Κόσµο και τα µήλα 
των Εσπερίδων στον κήπο των Εσπερίδων). Άρα δεν υπάρχει συνοχή τοπική στη 
σειρά των µετοπών όπως αυτές είχαν εκτεθεί στον πρόναο και τον οπισθόδοµο. Ούτε 
όµως χρονική συνοχή υπάρχει, υπό την έννοια ότι οι άθλοι εκτίθενται ανακατεµένοι, 
δίχως να ακολουθείται η σειρά εκτέλεσής τους µε βάση τις φιλολογικές µαρτυρίες. 
Π.χ. οι άθλοι του Λιονταριού και της Ύδρας είναι οι δύο πρώτοι άθλοι του Ηρακλή 
σύµφωνα µε τις πηγές˙ ωστόσο οι Όρνιθες και ο Ταύρος, που εκτίθενται αµέσως µετά 
στον οπισθόδοµο, είναι ο έκτος και ο έβδοµος άθλος στον Απολλόδωρο. Αυτή η 
χρονική ανακολουθία, «ασυνέχεια» είναι εµφανέστερη στον πρόναο (Α πλευρά), 
όπου η µετόπη των µήλων των Εσπερίδων, δηλαδή ο τελευταίος άθλος του ήρωα -και 
η Αποθέωσή του- προηγούνται της µετόπης του Κέρβερου, που είναι κατά οµοφωνία 
των πηγών ο προτελευταίος άθλος του Ηρακλή. Το τελευταίο ενδεχόµενο, το να είναι 
χωρισµένοι οι άθλοι ανά πλευρά σε άθλους διάβασης και σε άθλους εξυγίανσης του 
χώρου -δηλαδή να υπάρχει συνοχή περιεχόµενου µεταξύ τους- αποκλείεται ξανά, 

                                                 
837 Βλ. αναλυτικότερα την ενότητα «Γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΩΝ)».  
838 Brommer (1953), 58-59.  
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γιατί, κατά πρώτον οι άθλοι εξυγίανσης είναι οι περισσότεροι και, κατά δεύτερον, 
στον οπισθόδοµο (∆ πλευρά) εικονίστηκαν πέντε άθλοι εξυγίανσης (Λιοντάρι, 
Όρνιθες, Ταύρος, Έλαφος, Αµαζόνα) και ένας διάβασης (Ύδρα), ενώ στον πρόναο (Α 
πλευρά) τρεις άθλοι εξυγίανσης (Κάπρος, Άλογα του ∆ιοµήδη, κόπρος του Αυγεία) 
και τρεις άθλοι διάβασης (Γηρυόνης, Μήλα των Εσπερίδων, Κέρβερος).  

Αναφορικά µε το ερώτηµα «γιατί δεν επιλέγησαν περιπέτειες του Ηρακλή που 
εικονίστηκαν σε προγενέστερα µνηµεία», π.χ. η Κενταυροµαχία της Φολόης, ο 
Ανταίος, το τέρας της θάλασσας, ο Κύκνος, ως αντεπιχείρηµα µπορεί να προβληθεί 
το ότι αυτές αποτελούν τα λεγόµενα «πάρεργα» του ήρωα, δηλαδή περιπέτειες του 
στο δρόµο για τους άθλους. Από αυτήν την οπτική γωνία είναι λογικό που δεν 
εικονίστηκαν «πάρεργα», όπως σε πολλά αρχαϊκά µνηµεία. Το αίτηµα ήταν να 
εικονιστούν άθλοι του Ηρακλή, δηλαδή περιπέτειες µε κοινά στοιχεία µεταξύ τους, οι 
οποίες όµως είχαν κοινό, βαθύτερο νόηµα, που, σε συνδυασµό µε το βαθύτερο νόηµα 
των παραστάσεων των εναέτιων συνθέσεων, εξυπηρετούσε το στόχο των 
παραγγελιοδοτών του γλυπτού διακόσµου του ναού.  

 
Οι απόψεις της Χρ. Καρδαρά χρήζουν κριτικής. Ανεξάρτητα από το τι λένε οι 

µύθοι, η µόνη µετόπη της Ολυµπίας, στην οποία ο Ηρακλής παριστάνεται αγένειος, 
είναι εκείνη του Λιονταριού. Στις υπόλοιπες δυτικές µετόπες εικονίζεται γενειοφόρος, 
άρα όχι απαραίτητα νέος. Ως προς το επιχείρηµά της το σχετικό µε την πολιτική της 
Πελοποννησιακής συµµαχίας απέναντι στο Άργος αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και οι 
εντολές για τους άθλους δίνονταν στον Ηρακλή από τον Ευρυσθέα, ο οποίος ήταν 
βασιλιάς της Αργολίδας, το κέντρο δράσης του ήρωα δεν ήταν µόνο η περιοχή του 
Άργους ή η Πελοπόννησος, αλλά και τόποι εκτός Πελοποννήσου (Θράκη, Κρήτη, 
µέχρι και ο Κάτω Κόσµος). Το επιχείρηµα της µελετήτριας ότι «µέσω της 
απεικόνισης του Ηρακλή εκθειάζονται οι ιδιότητες του αριστοκρατικού ιδεώδους, 
κύρια ενσάρκωση των οποίων αποτελεί η Σπάρτη» δεν ευσταθεί. Οι έξι άθλοι του 
ήρωα που εκτελέστηκαν στην Πελοπόννησο έγιναν στη Βόρεια και Κεντρική (το 
Λιοντάρι στη Νεµέα, η Ύδρα στη Λέρνα, οι Όρνιθες στη Στύµφαλο της Αρκαδίας, η 
Έλαφος στην Κερύνεια, στα σύνορα Αργολίδας και Αχαΐας, ο Κάπρος στον 
Ερύµανθο της Αρκαδίας και η κόπρος του Αυγεία στην Ήλιδα) και όχι στη Νότια 
Πελοπόννησο, άρα η Σπάρτη δεν εξυµνήθηκε σε αυτούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: 
ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
 
 
 Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιδιώχθηκε, παράλληλα µε την επεξεργασία 
του πρωτογενούς υλικού (των ανασκαφικών δεδοµένων και των γλυπτών αυτών καθ’ 
αυτών), η δευτερογενής προσέγγιση, δηλαδή η εικονογραφική ερµηνεία των 
παραστάσεων του γλυπτού διακόσµου του ναού του ∆ία στην Ολυµπία.  
 Ως προς το ανατολικό αέτωµα, η µελέτη της εικονογραφίας, των 
«εικονογραφικών σχηµάτων» µας οδήγησε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα για τις 
ταυτίσεις ορισµένων µορφών. Πιο συγκεκριµένα ως προς τις ταυτίσεις των δύο 
γυναικείων µορφών Κ και F η εικονογραφία δίνει µία απάντηση στο ερώτηµα «ποια 
(µπορεί να) είναι η νύφη;». Η «χειρονοµία της ανακάλυψης», το 
«¢nakalÚptesqai», χαρακτηρίζει όχι µόνο τη µέλλουσα νύφη, αλλά και την 
παντρεµένη, άρα το «¢nakalÚptesqai» της µορφής Κ µπορεί να χαρακτηρίζει την 
Ιπποδάµεια του µύθου, αλλά και τη Στερόπη. Σε αντίθεση µε ό,τι γράφει ο Παυσανίας 
δε σώζεται βεβαιωµένη παράσταση του Κίλλα στην τέχνη. Επίσης δε διαθέτουµε 
ασφαλώς αναγνωρισµένες παραστάσεις του Πίσου, του Σωσίπολη και του 
Αµυθάοντα -σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζουν κάποιοι µελετητές που τους 
αναγνωρίζουν σε εναέτιες µορφές. Ο Αρκάς απεικονίζεται τον 4ο αι. π.Χ. σε 
απουλικά αγγεία και νοµίσµατα ως βρέφος µε την Καλλιστώ και/ή τον Ερµή. Οι 
ποταµοί-θεοί εικονίζονται από την κλασική εποχή ανθρωπόµορφοι (βλ. παράσταση 
του Ασωπού σε στάµνο του 5ου αι. π.Χ. στην εικ. 100 και του Αλφειού µε τον Κλάδεο 
σε νόµισµα της Ήλιδας του 2ου αι. µ.Χ. στην εικ. 102), άρα είναι δυνατό οι εναέτιες 
µορφές Α, Ρ να ταυτίζονταν µε ποταµούς-θεούς από τους επισκέπτες του ιερού τον 5ο 
αι. π.Χ. και µετά.  

Το ότι ο Μυρτίλος παριστάνεται για πρώτη φορά το 360 π.Χ. σε απουλικό 
αγγείο µάς οδήγησε σε µία αλυσίδα συλλογισµών και τελικά στην αναγνώριση της 
πιθανότητας να µην εικονίστηκε η εκδοχή του µύθου, δηλαδή το µυθολογικό σχήµα, 
στο οποίο περιλαµβάνεται η προδοσία του Μυρτίλου, αλλά εκείνο που προβάλλει ο 
Πίνδαρος και σύµφωνα µε το οποίο ο Πέλοψ νικάει χάρη στα φτερωτά άλογα και το 
χρυσό άρµα του Ποσειδώνα. Στο ίδιο συµπέρασµα, αναφορικά µε το θέµα της 
παράστασης, οδηγούν οι συνειρµοί οι σχετικοί µε την ταύτιση της µορφής Ο. Η 
ταύτισή της στο απόσπασµα του Παυσανία εξαρτάται από τη θέση που θα της δοθεί 
πάνω στο αέτωµα: αν καταλάβει τη δεύτερη θέση από αριστερά προς τα δεξιά 
ταυτίζεται µε ιπποκόµο του Πέλοπα, αν καταλάβει την εντέκατη ταυτίζεται µε τον 
Μυρτίλο και αν καταλάβει την προτελευταία, δέκατη τέταρτη θέση ταυτίζεται µε 
άνδρα που qerapeÚei toÝj †ppouj toà O„nom£ou. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται 
για λάθος του Παυσανία ή του εξηγητή του -και παρερµηνεία του πέπλου της 
µορφής- και στην πραγµατικότητα η µορφή να παριστάνει υπηρέτρια. Εποµένως και 
από την ταύτιση αυτής της µορφής υποδεικνύεται ότι εικονίζεται το µυθολογικό 
σχήµα, στο οποίο ο Πέλοψ νικάει µε τα φτερωτά άλογα και το χρυσό άρµα του 
Ποσειδώνα. Επιπρόσθετα η ίδια η εικονογραφία της εποχής καταδεικνύει ότι την 
εποχή της κατασκευής του εναετίου το µυθολογικό σχήµα που προβάλλει ο Πίνδαρος 
ήταν και αγαπητό εικονογραφικό σχήµα: σε δύο αθηναϊκά αγγεία του 500 (βλ. εικ. 
104) και του 440 π.Χ. (βλ. εικ. 105) αντίστοιχα εικονίζεται ο Πέλοψ µε το άρµα µε τα 
φτερωτά άλογα. Το ότι αυτός ο καθαρά πελοποννησιακός µύθος είχε κοσµήσει 
αθηναϊκό αγγείο την εποχή κατασκευής του αετώµατος δηλώνει την εξάπλωση του 
µύθου Οινόµαου-Πέλοπα και των µαρτυρηµένων εκδοχών του πέρα από το στενό, 
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τοπικό πλαίσιο. Είναι όµως επίσης αξιοσηµείωτο ότι τα φτερωτά άλογα του Πέλοπα 
δεν εικονίζονται στην τέχνη από τον 4ο αι. π.Χ. και µετά, κάτι που δηλώνει ότι το 
µυθολογικό σχήµα που προβάλλεται στον ολυµπιόνικο του Πινδάρου έχει τότε 
ξεπεραστεί και ο µύθος προσλαµβάνει άλλο περιεχόµενο. Η συνοµωσία του 
Μυρτίλου εντάσσεται στην εικονογραφία του σχετικού µύθου και αποτελεί 
ξεχωριστό επεισόδιο από το 350 π.Χ. και έπειτα, οπότε κοσµεί ιταλιωτικά αγγεία µε 
κύριο χαρακτηριστικό ότι ο ηνίοχος που φοράει χλαµύδα ή χιτώνα, πέτασο και 
ενδροµίδες, κρατά στο ένα ή -κάποιες φορές- και στα δύο χέρια τον τροχό του 
άρµατος του Οινόµαου υποδηλώνοντας έτσι τη δολιοφθορά και την προδοσία (βλ. 
λ.χ. εικ. 108).  

Αυτός ο «εµπλουτισµός» της εικονογραφίας µέσα στο διάστηµα των επτά 
αιώνων από την κατασκευή του εναετίου ως την περιγραφή του από τον Παυσανία 
µας επιστρέφει στην αρχική επιδίωξή µας να εφαρµόσουµε το µεθοδολογικό σχήµα 
το σχετικό µε το ρόλο της εικόνας ως επικοινωνιακού µέσου. Ο ποµπός (οι Ηλείοι) 
µεταφέρει µε τη βοήθεια του µέσου, δηλαδή της παράστασης του εναετίου, ένα 
συγκεκριµένο µήνυµα στο δέκτη, δηλαδή στο θεατή και επισκέπτη του ιερού. Το 
συγκεκριµένο µήνυµα όµως είναι επίκαιρο στη συγκεκριµένη συγκυρία, πολιτική και 
ιστορική, στις συγκεκριµένες συνθήκες δηµιουργίας, «εκποµπής» του και 
αναγνωρίζεται, ερµηνεύεται και αφοµοιώνεται µε βάση συγκεκριµένο κώδικα 
εικόνων (σχήµατα και µοτίβα), που είναι γνωστός στους ανθρώπους της εποχής 
«εκποµπής» του, δηλαδή κατασκευής του εναετίου.  

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας µελετήσει την εικονογραφία, δηλαδή την 
εικονογραφική απόδοση του συγκεκριµένου µυθολογικού σχήµατος, οδηγούµαστε 
στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι του 5ου αιώνα π.Χ. πίστευαν πιθανότατα ότι 
εικονίζεται η αρµατοδροµία Οινόµαου-Πέλοπα µε βάση την εκδοχή του Πίνδαρου, 
ενώ εκείνοι του 2ου αιώνα µ.Χ., ανάµεσα στους οποίους και ο Παυσανίας, έβλεπαν 
στην αρµατοδροµία ενταγµένο το θέµα της προδοσίας του Μυρτίλου. Η γνώση άλλων 
έργων -σύγχρονών τους εικονογραφικών παραλλήλων- τους έκανε να πιστέψουν ότι 
έβλεπαν τον Μυρτίλο στη µορφή που κρατούσε τον τροχό του άρµατος ή φορούσε το 
ένδυµα του ηνιόχου. Αυτή η διαφορετική πρόσληψη του εικονογραφηµένου 
µηνύµατος, δηλαδή της κωδικοποιηµένης εικόνας, έχει να κάνει µε την εποχή, τη 
χρονική απόσταση του µηνύµατος από το δέκτη, αλλά και την αλλαγή του 
εικονογραφικού κώδικα, καθώς η εικονογραφία, ο βασικός επικοινωνιακός κώδικας, 
τροποποιήθηκε. Στοιχεία βοηθητικά για την κατανόηση του µηνύµατος, όπως η 
ύπαρξη επιγραφών (ζωγραφιστών, στο οριζόντιο γείσο), δεν είναι βέβαιο ότι υπήρχαν 
στην εποχή του Παυσανία ή ότι ανταποκρίνονταν στον αρχικό στόχο του ποµπού 
(πιθανόν να έσβησαν και να ξαναγράφτηκαν παρασύροντας τον περιηγητή σε 
διαφορετική ταύτιση των µορφών από εκείνη που υπέβαλε ο ποµπός). Σηµαντική 
είναι και η απόσταση του Παυσανία ως θεατή από το αέτωµα που µπορεί να τον 
δυσκόλεψε να δει καθαρά τις επιγραφές και τις µορφές, όπως και το ενδεχόµενο να 
µην άκουσε σωστά τον εξηγητή του και να έσφαλε στην ταύτιση ορισµένων µορφών.   

Ανεξάρτητα όµως από τους περιορισµούς που ανακύπτουν και τις αµφιβολίες 
που δηµιουργούνται, είναι σαφές ότι στην εναέτια σύνθεση εικονίζεται η 
αρµατοδροµία Οινόµαου-Πέλοπα. Η κεντρική µορφή Η, που ταυτίζεται µε τον ∆ία 
και κρατάει τον κεραυνό στο δεξί χέρι και το ραβδί του βραβέα στο αριστερό, 
εποπτεύει. Είναι αόρατη, οι άνθρωποι δεν τη βλέπουν και δε συµµετέχει. Είναι 
σηµαντικό το ότι σε  καµία εκδοχή ή παραλλαγή του µύθου δεν αµφισβητείται η νίκη 
του Πέλοπα. Το ότι παίρνει για γυναίκα του την Ιπποδάµεια δηλώνει ότι προωθεί το 
θεσµό του γάµου, ειδικότερα την εξωγαµία, την οποία καθιστά θεσµισµένη, νόµιµη 
µορφή µείξης των γενών. Σε αυτό συνίσταται η σηµασιοδότηση, το νοηµατικό 
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περιεχόµενο της µορφής του Πέλοπα στο µύθο. Αντίθετα ο Οινόµαος καταδικάζεται 
από τη φιλολογική παράδοση, γιατί είναι αυτός που εµποδίζει το γάµο της κόρης του, 
δηλαδή υπονοµεύει τα θεµέλια του «πολιτικού» βίου. Ο Μυρτίλος τιµωρείται από τον 
Πέλοπα, γιατί εµφανίζεται ως ερωτικός ανταγωνιστής του απέναντι στην Ιπποδάµεια 
και γιατί η παρουσία του θα έθετε υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα των απογόνων 
του ζευγαριού Πέλοπα-Ιπποδάµειας. Η παράσταση του Πέλοπα ως οπλίτη (µε 
ασπίδα, δόρυ, κράνος και θώρακα), δηλαδή ως πολίτη, δηλώνει ακριβώς την 
αναγνώρισή του στη συνείδηση των Πελοποννησίων και την υπερίσχυσή του έναντι 
του Οινόµαου, που παριστάνεται µε περιβολή ήρωα (κρατάει µόνο δόρυ). Επιπλέον η 
ίδια η ετυµολογία της λέξης «Πελοπόννησος» (=Pšlopoj nÁsoj) παραπέµπει στην 
αναγνώριση του Πέλοπα ως αυτού που δηµιούργησε, ίδρυσε τη -νέα πλέον- 
Πελοπόννησο. 

Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης η παράσταση του εναετίου δηλώνει την 
υποκατάσταση της πραγµατικής πολεµικής αναµέτρησης από την «ειρηνική» 
αναµέτρηση, τον αθλητικό αγώνα. Η µυθική αρµατοδροµία Οινόµαου-Πέλοπα είναι, 
κατά βάση, πόλεµος, αφού όποιος χάσει, θα πεθάνει. Η νίκη του Πέλοπα σηµατοδοτεί 
το «τέλος» αυτής της «εποχής» και την αρχή µίας άλλης: τέτοιου «είδους» πόλεµοι δε 
χρειάζεται να γίνουν. Ο Πέλοψ είναι αυτός που φέρνει τον πολιτισµό και µαζί το 
αποτέλεσµά του, τους αθλητικούς αγώνες, που πραγµατοποιούνται µε 
συγκεκριµένους κανόνες µέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας -και είναι 
«tšcnV», όχι «fÚsei», όπως ο πόλεµος, η αναµέτρηση που ίσχυε επί βασιλείας 
Οινόµαου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη µεσοελλαδική εποχή (1900-1600 π.Χ.), που 
εµφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις για την άσκηση λατρείας για τον Πέλοπα (ύπαρξη 
τύµβου του στο ιερό της Ολυµπίας) και την Ιπποδάµεια, τελούνταν και νεκρικοί 
αγώνες προς τιµήν του, ενώ τον 7ο αι. π.Χ. το τέµενος του, που σύµφωνα µε τον 
Παυσανία βρισκόταν δεξιά της εισόδου του ναού του ∆ία, µπροστά από το µεγάλο 
Βωµό του ∆ία (Παυσ., V, 13, 1-2), έγινε το µυθικό κέντρο του ιερού.  

 
Αναφορικά µε το δυτικό εναέτιο είναι αναµφίβολο ότι εικονίζεται η µάχη 

Λαπιθών-Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου (η λεγόµενη θεσσαλική 
Κενταυροµαχία). Πρόκειται για µυθολογικό σχήµα που παρουσιάζεται από την 
πλειονότητα των φιλολογικών πηγών. Παρά την ύπαρξη δύο παραλλαγών (η µία στον 
∆ιόδωρο Σικελιώτη, η άλλη σε απόσπασµα του Ευρυπίδη και στην Αινειάδα του 
Βιργιλίου), το βασικό στοιχείο του µύθου που µας ενδιαφέρει εδώ, δηλαδή το ότι 
έγινε µάχη µεταξύ των Λαπιθών και των Κενταύρων, δεν αλλάζει -οι παραλλαγές 
παρουσιάζουν διαφορετικό αίτιο για την έναρξη της µάχης, αλλά δεν αποκλείουν το 
ότι υπήρξε µάχη. Έτσι δεν τίθεται θέµα αν το µυθολογικό σχήµα, η γλώσσα των 
κειµένων, και το εικονογραφικό σχήµα, η γλώσσα των εικόνων, συµπίπτουν µεταξύ 
τους. Αυτό κάνει την εργασία µας σε αυτό το στάδιο ευκολότερη. Αν εξετάσουµε την 
εικονογραφία του µύθου (της θεσσαλικής Κενταυροµαχίας) θα διαπιστώσουµε ότι 
απεικονίζεται σε αθηναϊκά κλασικά αγγεία (µεταξύ 470/460 και 400 π.Χ.) (π.χ. στους 
κρατήρες της Φλωρεντίας, της Βιέννης, της Νέας Υόρκης - βλ. εικ. 250, 112, 258 
αντίστοιχα) και σε κατωιταλιωτικά αγγεία (π.χ. σε κρατήρα των µέσων του 4ου αι. 
π.Χ. - βλ. εικ. 259).                                                                                                                                          

Επιπρόσθετα η εικονογραφία των µεµονωµένων µορφών οδηγεί σε σηµαντικά 
συµπεράσµατα. Η πολύ σηµαντική για την ερµηνεία της παράστασης κεντρική µορφή 
L ταυτίζεται µε τον Απόλλωνα µε βάση την -πιθανότερη- αποκατάστασή της µε τόξο, 
ή εναλλακτικά µε κλαδί δάφνης, στο αριστερό χέρι. Όπως φανερώνει η εικονογραφία 
του, όποτε παριστάνεται, ο Απόλλων κρατάει τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά 
σύµβολά του, π.χ. λύρα, τόξο, βάσει του οποίου και αναγνωρίζεται (βλ. εικ. 238-241). 



 294

Εικονογραφικά παράλληλα της στάσης των µορφών Κ (εικ. 174, 181-182) και Μ (εικ. 
174, 183-186) βρίσκουµε στην έβδοµη και εντέκατη µορφή της δυτικής ζωφόρου του 
Ηφαιστείου. Η στάση της µορφής Κ αναφέρεται ως στάση «στον τύπο 
τυραννοκτόνου», του Αρµόδιου από το σύνταγµα του 5ου αι. π.Χ. Όσον αφορά την 
απόδοσή του στην τέχνη, ο Πειρίθους εικονίζεται συνήθως γενειοφόρος, οπλισµένος 
(µε σπαθί ή δόρυ και ασπίδα ή ακόµη και πέτρα) να πολεµά έναν -συνήθως- 
Κένταυρο. ∆ιαθέτουµε αρκετές παραστάσεις του από τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. στην 
αγγειογραφία (βλ. ενδεικτικά εδώ εικ. 242-245) και στην αρχιτεκτονική πλαστική (σε 
πλάκα της ζωφόρου του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας, σε µετόπη 
της Ν πλευράς του Παρθενώνα, στη ∆ πλευρά της ζωφόρου του Ηφαιστείου και στη 
Β πλευρά της ζωφόρου του ηρώου στο Gölbaşi-Trysa - εδώ εικ. 246-249). Οι 
βεβαιωµένες παραστάσεις του Θησέα στην αρχαία τέχνη είναι λίγες. Παριστάνεται σε 
αγγεία του 5ου αι. π.Χ. (ενδεικτικά εικ. 244, 250-251) να πολεµά τους Κενταύρους, 
εικονίζεται πιθανότατα στη ζωφόρο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο (εικ. 252), 
του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες (εικ. 253), ίσως στη Ν πλευρά της ζωφόρου του 
ηρώου στο Gölbaşi-Trysa (εικ. 249) και στη ζωφόρο του Μαυσωλείου της 
Αλικαρνασσού (350 π.Χ. περίπου). Όπως πληροφορεί ο Παυσανίας (Ι, 17,2) είχε 
παρασταθεί και σε χαµένη τοιχογραφία του Ηφαιστείου. Ο Καινεύς παριστάνεται να 
παλεύει µε έναν, δύο, τρεις ή περισσότερους Κενταύρους σε αθηναϊκά µελανόµορφα, 
ερυθρόµορφα και κατωιταλιωτικά αγγεία, σε ανάγλυφα και στην µεταλλοτεχνία από 
τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. (βλ. εδώ εικ. 254-256). Η ∆ηιδάµεια αναγνωρίζεται στη 
γυναικεία µορφή του συµπλέγµατος γυναίκας-Κενταύρου στη δωδέκατη νότια 
µετόπη του Παρθενώνα (εικ. 257) και σε πλάκα της Α πλευράς της ζωφόρου της 
Φιγάλειας (βλ. εικ. 253, όπου γονατισµένη κρατάει γυναικείο λατρευτικό άγαλµα). 
Εποµένως, µε βάση την περιγραφή του Παυσανία, την εικονογραφική παράδοση και 
τα εικονογραφικά παράλληλα είναι πιθανό οι εναέτιες µορφές Κ και Μ να 
ταυτίζονται µε τον Πειρίθου και τον Θησέα αντίστοιχα. Παρόµοια στη µορφή Η 
µπορεί να αναγνωριστεί η ∆ηιδάµεια.  

Ακόµη και αν απαντώνται αρκετά ερωτήµατα, από την εξέταση της 
εικονογραφίας προκύπτουν και ορισµένα άλλα: α) Ως προς την εικονογραφία του 
µύθου, σε καµία από τις παραστάσεις δε βλέπουµε Κενταύρους να αρπάζουν παιδιά 
όπως στο εναέτιο της Ολυµπίας. Επίσης εδώ οι Λαπίθες, οι άνθρωποι, πολεµούν τους 
Κενταύρους µε κανονικά όπλα, δηλαδή πέλεκυ, σπαθί, µαχαίρι, όπως όταν 
αντιµετωπίζουν άλλους ανθρώπους. β) Αναφορικά µε την εικονογραφία του 
Απόλλωνα, εκτός από τη µεταγενέστερη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα στις 
Βάσσες της Φιγάλειας - όπου η παρουσία του Απόλλωνα δικαιολογείται πιθανότατα 
από το χαρακτήρα του ως Επικούριου και το προηγούµενο του εναετίου της 
Ολυµπίας - δε δηλώνεται πουθενά, ούτε φιλολογικά ούτε αρχαιολογικά (σε 
παραστάσεις) ανάµειξή του στην Κενταυροµαχία, εν προκειµένω στη µάχη Λαπιθών-
Κενταύρων στο γάµο Πειρίθου-∆ηιδάµειας. Εποµένως, αν στην εναέτια µορφή L της 
Ολυµπίας αναγνωρίζεται πράγµατι ο Απόλλων, πρόκειται για unicum.  

 
Όσον αφορά τις µετόπες του ναού, που κοσµούνται µε παραστάσεις των 

άθλων του Ηρακλή, σε άλλες το µυθολογικό σχήµα συµπίπτει µε το εικονογραφικό, 
σε άλλες τα δύο συστήµατα σχηµάτων συµπίπτουν µεταξύ τους δίχως να ισχύει αυτό 
και για την υπόλοιπη εικονογραφία του άθλου στην τέχνη και σε άλλες 
διαπιστώνονται εικονογραφικές καινοτοµίες. Πιο συγκεκριµένα, στη µετόπη του 
Λιονταριού βρίσκουµε µια εικονογραφική πρωτοπορία: σε αντίθεση µε το κυρίαρχο 
εικονογραφικό σχήµα από τον 6ο αι. π.Χ. έως και τον 4ο-5ο αι. µ.Χ., όπου 
παριστάνεται η πάλη του ήρωα µε το θηρίο, στη µετόπη της Ολυµπίας εικονίζεται η 
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στιγµή µετά από αυτήν˙ ο ήρωας έχει πια καταβάλει το λιοντάρι και εξαντληµένος 
ακουµπά το πόδι του επάνω του. Στη µετόπη της Ύδρας εικονίζεται το βασικό θέµα 
του µύθου, ο φόνος της Ύδρας, µε κεντρικά πρόσωπα τον ήρωα και το εννεακέφαλο -
κατά τον G. Treu -τέρας. Η παράσταση του Ηρακλή µε δρεπάνι στο δεξί χέρι 
ανταποκρίνεται στο µυθολογικό σχήµα που µεταφέρει ο Ησίοδος και ο Ευρυπίδης. 
Νεωτερισµό συνιστά το ότι ο ίδιος κρατάει, στο άλλο χέρι, τον αναµµένο δαυλό, τον 
οποίο σύµφωνα µε το κυρίαρχο µυθολογικό σχήµα κρατάει ο Ιόλαος. Σε µικρό 
αριθµό παραστάσεων από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. έχει απεικονιστεί ο Ηρακλής 
µόνος του µε την Ύδρα. Αν η µετόπη της Ολυµπίας δεν αποτέλεσε «τοµή» ανάµεσα 
στο µυθολογικό σχήµα και την εικονογραφική απόδοσή του, πρέπει πάντως να 
άσκησε σηµαντική επίδραση στους καλλιτέχνες και τους αγγειογράφους. Στη µετόπη 
των Στυµφαλίδων δεν εικονίζεται η στιγµή εκτέλεσης του άθλου, όπως στις 
υπόλοιπες παραστάσεις του στην τέχνη, αλλά η στιγµή µετά από αυτόν, κατά την 
οποία ο Ηρακλής προσφέρει στην Αθηνά κάποιους σκοτωµένους όρνιθες. Στη µετόπη 
του Ταύρου ο άθλος απεικονίστηκε κατά τον Fr. Brommer διαφορετικά από ό,τι 
προγενέστερα: το ζώο είναι ήδη δεµένο και προσπαθεί να ελευθερωθεί σηκώνοντας 
τα µπροστινά πόδια. Στις υπόλοιπες παραστάσεις του άθλου στην τέχνη ο Ηρακλής ή 
επιτίθεται µε όπλα στον ταύρο ή παλεύει µε αυτόν ή τον αναχαιτίζει ή τον δένει µε 
σκοινί. Στις πηγές που παραδίδεται ο µύθος υπάρχει κενό ως προς τον τρόπο 
αιχµαλώτισης του ζώου, κενό που γεµίζει η εικονογραφία, ιδίως η αγγειογραφία. Στη 
µετόπη της Ελάφου παριστάνεται η στιγµή που ο Ηρακλής πιάνει το ζώο και 
προσπαθεί να το καταβάλει. Στην εικονογραφία του άθλου βρίσκουµε παραστάσεις, 
όπου ο Ηρακλής πιάνει το ζώο ή τρέχοντας πίσω ή δίπλα του, πιάνοντας το κέρατό 
του, το ρύγχος ή το πόδι του, ή παλεύοντας µαζί του. Η φιλολογική παράδοση 
ωστόσο δε µας µεταφέρει ότι υπήρξε πάλη του ήρωα µε το ζώο ή άσκηση βίας από τη 
µεριά του ήρωα.   

Για τη µετόπη της Αµαζόνας έχουν γίνει δύο προτάσεις αποκατάστασης: από 
τον G. Treu (1897) και τον Ν. Γιαλούρη (1967). Η αποκατάσταση του Treu 
στηρίζεται στη φράση του Παυσανία «toà zwstÁroj t¾n 'AmazÒna ™stˆn 
¢fairoÚmenoj» -φράση που υποδηλώνει ότι εικονιζόταν και η ζώνη- αλλά και το 
µύθο όπως παραδίδεται φιλολογικά. Στην αποκατάσταση του Γιαλούρη η ζώνη 
απουσιάζει, κάτι που οδηγεί άµεσα στο ερώτηµα «για τί πολεµάει ο Ηρακλής;». Στην 
εικονογραφία διαµορφώθηκε µία άλλη εκδοχή του µύθου από την κυρίαρχη στους 
αρχαίους συγγραφείς. Στις περισσότερες παραστάσεις (εκτός από έναν απουλικό 
ερυθρόµορφο κωδωνόσχηµο κρατήρα του 4ου αι. π.Χ. και ένα ανάθηµα κάποιου 
Ευαγόρα από τη Ζάγκλη στο ιερό της Ολυµπίας, όπως µεταφέρει ο Παυσανίας) δεν 
παρουσιάζεται πουθενά ο στόχος του Ηρακλή στο µύθο, δηλαδή η ζώνη, ούτε 
εµφανίζεται το όνοµα «Ιππολύτη». Παριστάνεται πάντα η µάχη του Ηρακλή µε την 
Αµαζόνα, µε την τελευταία είτε να τρέπεται σε φυγή είτε να είναι πεσµένη κάτω. Στη 
µετόπη του Κάπρου ο µύθος εικονίζεται σύµφωνα µε το καθιερωµένο µυθολογικό 
σχήµα (παριστάνεται η στιγµή της µεταφοράς και παράδοσης του θηρίου στον 
Ευρυσθέα), αλλά και σύµφωνα µε την εικονογραφική παράδοση, αφού η 
συγκεκριµένη σκηνή συναντάται στην πλειονότητα των αγγείων. Η παράσταση των 
αλόγων του ∆ιοµήδη στην επόµενη µετόπη συµφωνεί µε τις υπόλοιπες παραστάσεις 
του άθλου στην τέχνη. Εδώ εικονίστηκε δίπλα στον Ηρακλή ένα άλογο, το οποίο 
αποδόθηκε όπως και στις άλλες παραστάσεις, ως κανονικό άλογο και όχι ως άγριο, 
σαρκοφάγο, δαιµονικό -κάτι που θα ανταποκρινόταν στην εικόνα του στο µύθο. Στη 
µετόπη του Γηρυόνη ακολουθείται το καθιερωµένο µυθολογικό σχήµα: παριστάνεται 
η στιγµή λίγο πριν την επιτυχή εκτέλεση του άθλου και τη νίκη του Ηρακλή. Υπάρχει 
εξέλιξη στην απεικόνιση του άθλου σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα µνηµεία, όπου 
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εικονίζεται η µάχη του ήρωα µε τον Γηρυόνη. Η σύνθεση της µετόπης του Άτλαντα 
είναι πρωτότυπη: είναι η πρώτη φορά που παριστάνεται η συγκεκριµένη στιγµή του 
µύθου. Παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο από τον κανονικό µύθο, η στιγµή που ο 
Άτλας φέρνει τα µήλα στον Ηρακλή που κρατάει το θόλο του ουρανού. Στη µετόπη 
του Κέρβερου εικονίζεται η στιγµή που ο Ηρακλής τραβάει το σκυλί του Άδη, το 
οποίο έχει καταβάλει. Η απόδοση του Κέρβερου µε ένα κεφάλι, σαν κανονικό σκυλί 
και όχι µε τρία ή περισσότερα όπως τον θέλει ο µύθος, συµφωνεί µε άλλες 
παραστάσεις του στην τέχνη (κορινθιακή κοτύλη και αθηναϊκό µελανόµορφο αγγείο 
του 6ου αι. π.Χ. - βλ. εικ. 388) και δεν αποκλίνει πολύ από την εικονογραφική 
παράδοση. Στην εικονογραφία παραστέκονται συχνά στον Ηρακλή η Αθηνά και ο 
Ερµής, ο οποίος εικονίζεται σύµφωνα µε τις αποκαταστάσεις του G. Treu (1897) και 
του Ν. Γιαλούρη (1967) δίπλα στον ήρωα στη δεξιά µεριά της µετόπης. Στη µετόπη 
του καθαρισµού των στάβλων του Αυγεία βλέπουµε την πρωιµότερη σωζόµενη 
παράσταση του άθλου. Η κοπριά, που συνήθως εικονίζεται, υποδηλώνεται εκτός της 
µετόπης. Η παράσταση ακολουθεί το κυρίαρχο στις πηγές µυθολογικό σχήµα, αλλά 
και το ένα από τα καθιερωµένα εικονογραφικά σχήµατα µε τον Ηρακλή να χτυπάει 
την κοπριά.  

Η προσεκτική µελέτη της «γλώσσας των κειµένων» και της «γλώσσας των 
εικόνων» αποδεικνύει ότι δεν είναι σταθερός ο αριθµός και η ταυτότητα των άθλων 
του Ηρακλή. Στη φιλολογική παράδοση ο όρος «δωδέκαθλο» του Ηρακλή δεν 
υφίσταται. Οι αρχαίοι συγγραφείς µιλούν για άθλους δίχως να αναφέρουν αριθµό ή 
συγκεκριµένα κατορθώµατα. Γενικά από τον 8ο αι. π.Χ. (Όµηρος) ως τον 5ο αι. π.Χ. 
(Σοφοκλής και Ευρυπίδης), δηλαδή την εποχή κατασκευής των µετοπών της 
Ολυµπίας, ο αριθµός και η ταυτότητα των άθλων του Ηρακλή δεν είναι αυστηρά 
καθορισµένα. Αν και οι µυθογράφοι του 2ου-1ου αι. π.Χ. καταλήγουν σε έναν πιο 
σαφή αριθµό, δε µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Στην εικονογραφία 
δεν υπάρχει σταθερός κύκλος (δώδεκα) άθλων του ήρωα. Στις µετόπες της Ολυµπίας 
έχουµε την πρώτη περίπτωση δώδεκα άθλων του. Όµως οι συγκεκριµένοι άθλοι δεν 
είχαν ακόµη συγκροτηθεί ως κύκλος πριν την Ολυµπία, αλλά δεν αποτέλεσαν και 
σταθερό κύκλο άθλων µετά από αυτήν. Σύµφωνα µε την αρκετά πιθανή άποψη του 
Fr. Brommer ο αριθµός των µετοπών καθόρισε και τον αριθµό των άθλων. Ως προς 
το σηµασιολογικό περιεχόµενο των άθλων µπορούµε να τους διακρίνουµε σε άθλους 
διάβασης και άθλους εξυγίανσης-εξηµέρωσης του χώρου. Οι περισσότεροι (του 
Λιονταριού, της Ύδρας, των Στυµφαλίδων, του Ταύρου, της Ελάφου, της Αµαζόνας, 
των αλόγων του ∆ιοµήδη, του Γηρυόνη) είναι άθλοι διάβασης και εξυγίανσης 
παράλληλα. Ο άθλος του Κάπρου είναι κλασικός άθλος εξυγίανσης, εκείνος της 
κόπρου του Αυγεία βασίζεται σε µύθο εξυγίανσης, ενώ οι µύθοι των µήλων των 
Εσπερίδων και του Κέρβερου είναι µύθοι διάβασης. Όσον αφορά τον τόπο εκτέλεσής 
τους, οι µισοί είναι πελοποννησιακοί, δηλαδή εκτελέστηκαν στην Πελοπόννησο (το 
Λιοντάρι, η Ύδρα, οι Στυµφαλίδες, η Έλαφος, ο Κάπρος, ο Αυγείας), οι τέσσερις 
είναι «γεωγραφικοί», δηλαδή πραγµατοποιήθηκαν στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα 
(ο Ταύρος στην Κρήτη, η Αµαζόνα στην Ανατολή, τα άλογα του ∆ιοµήδη στο Βορρά 
και ο Γηρυόνης στη ∆ύση) και οι δύο «κοσµικοί» (ο Κέρβερος δηλώνει την Κάθοδο 
του ήρωα στον Άδη και τα µήλα των Εσπερίδων τη µεταφορά του στον Ουρανό, 
δηλαδή την Αποθέωση).  

 
Έχοντας συνοψίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων των 

αετωµάτων και των µετοπών του ναού και έχοντας επισηµάνει τη σύµπτωση ή µη των 
µυθολογικών και εικονογραφικών σχηµάτων, µπορούµε να προχωρήσουµε στην 
απάντηση του ερωτήµατος «τι ήθελε στην ουσία να προβάλλει ο ποµπός, δηλαδή οι 
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Ηλείοι839, οι οποίοι εκείνη την εποχή, µετά την τελική υποταγή των Πισατών (572 
π.Χ.), κατείχαν την Ολυµπία840; Ποιο µήνυµα ήθελε να στείλει στο θεατή και 
επισκέπτη του ιερού (δέκτη) µέσα από τις παραστάσεις (µέσο) του γλυπτού 
διακόσµου, δηλαδή του εικονογραφικού προγράµµατος, του ναού του ∆ία;».  

Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι τα δηµόσια κτίρια, πριν αλλά και µετά τον 5ο 
αι. π.Χ. -που µας ενδιαφέρει πιο πολύ λόγω του εξεταζόµενου µνηµείου- 
χρησιµοποιήθηκαν πολλάκις από την πολιτική εξουσία ή την εκάστοτε κυρίαρχη 
κοινωνική-οικονοµική τάξη ως µέσα προβολής συγκεκριµένων µηνυµάτων πολιτικού 
και/ή άλλου περιεχοµένου (π.χ. κτίσµατα της αθηναϊκής Ακρόπολης του 6ου αι. π.Χ., 
Μονόπτερος Σικυωνίων στους ∆ελφούς, Παρθενών, Ηφαιστείο, ναός Αθηνάς Νίκης, 
κ.ά.). Στην περίπτωση του ναού του ∆ία στην Ολυµπία υπήρξε, κατά τη γνώµη µου, 
συγκεκριµένη πρόθεση από την πλευρά του ποµπού, δηλαδή των Ηλείων, για 
προβολή συγκεκριµένου µηνύµατος στο δέκτη.  

Ιδιαίτερα σηµαντική για την κατανόηση του µηνύµατος που µεταφέρουν οι 
παραστάσεις είναι η παρουσία των κεντρικών µορφών στα αετώµατα και του ήρωα-
πρωταγωνιστή στις µετόπες. Η παρουσία της κεντρικής µορφής Η στο ανατολικό 
αέτωµα, στην παράσταση ενός τοπικού, πελοποννησιακού µύθου, δηλώνει ότι ο Ζευς 
υποστηρίζει τον Πέλοπα έναντι του Οινόµαου και όσα φέρνει αυτός: την καθιέρωση 
του θεσµού της εξωγαµίας ως θεσµού της ανθρώπινης κοινωνίας που «παράγει» 
νόµιµους απογόνους και την προώθηση του «ειρηνικού» πολέµου, δηλαδή του 
αθλητικού αγώνα (των ολυµπιακών αγώνων), αποτέλεσµα του πολιτισµού («tšcnV»), 
έναντι του πραγµατικού πολέµου («fÚsei»). Το ότι ο θεός υποστηρίζει τον Πέλοπα, 
το δηµιουργό της Πελοποννήσου, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε αυτόν τον καθαρά 
πελοποννησιακό µύθο που εικονίζεται προβάλλεται η Πελοπόννησος, δηλαδή οι 
Σπαρτιάτες και γενικά οι Πελοποννήσιοι.  

Στις µετόπες ο Ηρακλής, ο κατεξοχήν αλεξίκακος ήρωας, µε τους δώδεκα 
άθλους διάβασης και εξυγίανσης-εξηµέρωσης που πραγµατοποιεί, εξυγιαίνει το χώρο 
των ανθρώπων και φέρνει τον πολιτισµό στον κόσµο. Επειδή οι µισοί άθλοι 
εκτελέστηκαν στην Πελοπόννησο και επειδή ο Ηρακλής είναι ο ήρωας της 

                                                 
839 Τρία ήταν τα «διαµερίσµατα» της αρχαίας Ηλείας, που βρισκόταν στη Β∆ Πελοπόννησο: η «Κοίλη 
Ήλιδα» στα βόρεια, στην πεδιάδα του Πηνειού, η Τριφυλία στα νότια, στα νότια του Αλφειού και η 
Πισάτιδα στη µέση, στην οποία βρισκόταν και η Ολυµπία, που οριζόταν γεωγραφικά από τον Αλφειό 
και τον παραπόταµό του Κλάδεο. Οι κάτοικοι των τριών «διαµερισµάτων» ονοµάζονταν αντίστοιχα 
Ηλείοι, Τριφυλίοι και Πισάτες. Βλ. Ι. Ε. Ε., τόµ. Β΄, 223, Πατεράκη (2005), 11. 
840 Οι Ηλείοι έρχονταν συχνά σε σύγκρουση µε τους περιοίκους τους Πισάτες και ένας από τους 
λόγους ήταν η κατοχή της Ολυµπίας, που συνεπαγόταν και κατοχή της διεύθυνσης και διοργάνωσης 
των ολυµπιακών αγώνων, συνεπώς και εκµετάλλευση του πλούτου του ιερού. Παρατηρείται εναλλαγή 
στην κατοχή της Ολυµπίας ανάµεσα στους Πισάτες και τους Ηλείους, µε τους πρώτους, να είναι, 
σύµφωνα µε µία πηγή, από τα πρώιµα χρόνια υπεύθυνοι για τη διοργάνωση των ολυµπίων και τους 
δεύτερους να αµφισβητούν συχνά τα δικαιώµατα εκείνων και να συγκρούονται µαζί τους.  Το 572 π.Χ. 
οι Ηλείοι αντιµετώπισαν συντονισµένη επίθεση των Πισατών υπό τον Πύρρο και των 
επαναστατηµένων περιοίκων και συµµάχων τους ∆υσποντίων (βόρεια από τον Αλφειό), Μακιστίων 
και Σκιλλουντίων (στην Τριφυλία). Οι Ηλείοι νίκησαν, εξόντωσαν τους αντιπάλους τους και 
κατέστρεψαν την Πισάτιδα. Η ιστορία των Ηλείων είναι άγνωστη από την εποχή αυτή και ως το τέλος 
των Μηδικών Πολέµων.  
Το 472 π.Χ. πραγµατοποιήθηκε ο λεγόµενος «συνοικισµός» και οι περισσότεροι κάτοικοι των κωµών 
της περιοχής πήγαν να κατοικήσουν στην Ήλιδα, τη νέα πόλη που ιδρύθηκε χωρίς να οχυρωθεί. Έτσι 
εγκαταλείφθηκε η παλιά χαλαρή πολιτική οργάνωση -ως τότε η Ήλιδα ήταν κράτος αγροτικό, 
αποτελούµενο από σκόρπιες κοινότητες, κυβερνούµενο από τους µεγάλους γαιοκτήµονες, µε 
αξιοσηµείωτη οικονοµική δύναµη που στηριζόταν στην εντατική καλλιέργεια του εύφορου εδάφους 
και στη διαχείριση των θησαυρών του ιερού της Ολυµπίας- και δηµιουργήθηκε ενιαίο κράτος. Βλ. Ι. Ε. 
Ε., τόµ. Β΄, 224, Ι. Ε. Ε., τόµ. Γ1΄, 44, Πατεράκη (2005), 11.  
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Πελοπόννησου - παρόλο που γεννήθηκε στη Θήβα, τον «οικειοποιούνται» πολλές 
ελληνικές πόλεις και είναι πανελλήνιος ήρωας - µέσω των παραστάσεων των 
µετοπών προβάλλεται ξανά η Πελοπόννησος.  

Η παράσταση του δυτικού αετώµατος είναι αυτή που έχει το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, αφού εµπεριέχει και το µεγαλύτερο «µυστήριο». Το ερώτηµα που 
γεννάται είναι «γιατί εικονίζεται ο Απόλλων (µορφή L) σε έναν καθαρά θεσσαλικό 
µύθο (θεσσαλική Κενταυροµαχία) και τι σηµαίνει η παράσταση της αρπαγής του 
αγοριού (µορφή F) από τον Κένταυρο (µορφή G);». Αν βλέπαµε τη µάχη Λαπιθών-
Κενταύρων στο γάµο του Πειρίθου µεµονωµένα, δίχως να λαµβάναµε υπόψη µας 
ιδιαίτερα την παρουσία της κεντρικής µορφής L, θα λέγαµε ότι υποστηρίζεται ο 
θεσµός του γάµου ως θεσµισµένης, ερωτικής επαφής («tšcnV»), δίχως τη χρήση βίας 
(«fÚsei»). Ωστόσο η παρουσία του Απόλλωνα δε συνάδει µε αυτό: δεν είναι ο θεός 
που προστατεύει τη νόµιµη µείξη και αναπαραγωγή όπως και τη φιλοξενία, αλλά ο 
κατεξοχήν πολιτικός θεός, αυτός που «παράγει» τους πολίτες και, κατά συνέπεια, την 
«pÒlin»841. Αυτή η ιδιότητά του διευκρινίζεται καλύτερα από την παράσταση της 
αρπαγής του αγοριού F από τον Κένταυρο G. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω842, η 
αρπαγή ήταν στοιχείο της διαβατήριας διαδικασίας για τη δηµιουργία πολιτών και 
αυτή καθαυτή δήλωνε τη σχέση µε το πρωτόγονο, το «fÚsei». Η όποια χρήση βίας 
κατά την αρπαγή του ™rèmenou από τον ™rast¾ ήταν κοινωνικά «αποδεκτή», θεµιτή, 
αφού εντασσόταν στο θεσµό παραγωγής πολιτών. Όµως το ότι στην παράσταση του 
εναετίου ο Κένταυρος επιδιώκει να αρπάξει το αγόρι υποδηλώνει ότι προσβάλλει 
αυτόν το θεσµό της πόλης. Παρόµοια, το ότι οι Κένταυροι επιδιώκουν να αρπάξουν 
τις Λαπιθίδες υποδηλώνει ότι προσβάλλουν έναν άλλο θεσµό της ανθρώπινης 
κοινωνίας, αυτόν της θεσµισµένης, νόµιµης αναπαραγωγής. Το βασικό στοιχείο εδώ 
είναι η χρήση βίας από τους Κενταύρους. Το ότι επιδιώκουν να αρπάξουν τις 
γυναίκες και το παιδί µε τη βία υποδηλώνει στην ουσία την επέµβασή τους στην 
έννοια της σεξουαλικότητας όπως έχει οριστεί από την ανθρώπινη κοινωνία: η 
σεξουαλικότητα είναι ενταγµένη σε συγκεκριµένο πλαίσιο και νοείται υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις και µέσα σε συγκεκριµένα όρια. Ο άνδρας συνάπτει γάµο µε τη 
γυναίκα και η σεξουαλική επαφή συντελείται µέσα στα πλαίσια του θεσµισµένου 
γάµου και οδηγεί στη νόµιµη αναπαραγωγή. Επιπρόσθετα η βία που χρησιµοποιεί ο 
™rast¾j έναντι του ™rèmenou είναι επιτρεπτή, αναγκαίο στοιχείο της διαδικασίας 
κοινωνικοποίησης, της µετάβασης του αγοριού από την εφηβεία στην ενηλικίωση, 
την ωρίµανση και την κατάσταση του οπλίτη-πολίτη.  

Το ότι ο µύθος που εικονίζεται στο δυτικό εναέτιο είναι θεσσαλικός καθιστά 
σαφές ότι δεν προβάλλεται µέσω αυτού, όπως στο άλλο αέτωµα και στις µετόπες, η 
Πελοπόννησος, δηλαδή οι Σπαρτιάτες και οι Πελοποννήσιοι γενικά. Η παρουσία του 
Απόλλωνα στο µέσο του αετώµατος παραπέµπει στον ίδιο το θεό και στα ιερά όπου 
λατρευόταν, δηλαδή στα ιερά των ∆ελφών και της ∆ήλου -σε αντιδιαστολή µε τον 
∆ία και το αφιερωµένο σε αυτόν ιερό της Ολυµπίας. Ο Απόλλων της ∆ήλου και των 
∆ελφών συµβολίζει πολιτικο-ιστορικά τη Συµµαχία της ∆ήλου και µάλιστα την 
πρώτη, που συγκροτήθηκε το 478/7 π.Χ. Εποµένως η παράσταση του Απόλλωνα στο 
γάµο του Πειρίθου παραπέµπει, µέσα από το συγκεκριµένο πρίσµα θεώρησής µας, 
στην Ά Αθηναϊκή ή ∆ηλιακή Συµµαχία και πιο συγκεκριµένα στους Αθηναίους και 
στους συµµάχους τους, δηλαδή στους άλλους Έλληνες, τους Έλληνες της Στερεάς 
                                                 
841 Βλ. Σκουνάκη (2005), 36, 58, 64, 69-71. 
842 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ii. Παρατηρήσεις - Ερµηνευτική προσέγγιση», σελ. 206. 
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Ελλάδας και των νησιών. Αυτό το συµπέρασµα στηρίζεται από την ιστορική 
συγκυρία: στο ναό του Απόλλωνα στη ∆ήλο, στο πανάρχαιο θρησκευτικό κέντρο των 
Ιώνων, γίνονταν οι «σύνοδοι» και φυλαγόταν το ταµείο της συµµαχίας. Σκοπός της 
ήταν «να πάρουν εκδίκηση οι Έλληνες» για όσα έπαθαν από τους Πέρσες κατά τα 
Μηδικά (492-479 π.Χ.). Στη συµµαχία έγιναν - εθελουσίως ή αναγκαστικά - µέλη οι 
πόλεις της Χαλκιδικής, η Εύβοια, οι περισσότερες Κυκλάδες, η Σάµος, η Χίος, η 
Λέσβος και πολλές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας και της Προποντίδας.  

Η παράσταση του Απόλλωνα στο µέσο του δυτικού αετώµατος σαφώς θα 
ξένιζε το θεατή της εποχής. Σηµειώσαµε παραπάνω το ενδεχόµενο να πρόκειται για 
unicum. Βέβαια κάτι τέτοιο εµείς δεν είµαστε σε θέση να το ελέγξουµε, δεδοµένου 
ότι µπορεί ο θεός να εικονίστηκε σε άλλα έργα, τα οποία όµως δε σώζονται. 
Πρόκειται για απροσδόκητη, τολµηρή καλλιτεχνικά επιλογή και το ίδιο ισχύει για την 
επιλογή του σχετικού κατεξοχήν θεσσαλικού µύθου ως θέµατος της εναέτιας 
σύνθεσης. Είναι όµως, νοµίζω, πιθανό, αυτά τα δύο στοιχεία να αποτελούν τα 
(επικοινωνιακά) «κλειδιά» για την κατανόηση του συνόλου του εικονογραφικού 
προγράµµατος του ναού. Είναι σηµαντικό να µη ξεχνάµε ότι εκείνη την εποχή το ιερό 
του ∆ία στην Ολυµπία ήταν πανελλήνιο, τόπος επίσκεψης, ανταγωνισµού, προβολής 
όλων των Ελλήνων. Αυτό ακριβώς επιδίωκαν και οι ίδιοι οι Ηλείοι: να απευθυνθούν 
σε όλους τους Έλληνες.  

Το µήνυµα λοιπόν που έστελναν εκείνη την εποχή οι Ηλείοι (ποµπός) µέσω 
των εν λόγω παραστάσεων ήταν η επιθυµία τους για ενότητα των Ελλήνων. Αυτό το 
µήνυµα γίνεται καλύτερα κατανοητό όταν ληφθεί υπόψη η συγκυρία, µέσα στην 
οποία κατασκευάστηκαν τα γλυπτά: παρά την ενότητά τους στα Περσικά -που 
κράτησε ως τη ναυµαχία της Σαλαµίνας (480 π.Χ.) και τη µάχη της Μυκάλης (479 
π.Χ.)843- οι δύο µεγάλες ελληνικές πόλεις Αθήνα και Σπάρτη και οι συµµαχίες τους 
ήρθαν σε έντονη ρήξη από το 460 π.Χ. και µετά. Οι Αθηναίοι ενεπλάκησαν σε 
σοβαρούς και εξαντλητικούς πολέµους µε άλλες ελληνικές πόλεις, ενώ είναι πιθανό η 
Σπάρτη να οργάνωσε µυστικά την αντιαθηναϊκή πολιτική των συµµάχων της Αθήνας 
στους κόλπους της Αθηναϊκής Συµµαχίας (αποστασίες Νάξου, Θάσου, κ.ά.). Ως 
παράγοντας που συνετέλεσε στη ρήξη θεωρείται η αλλαγή στην εξωτερική πολιτική 
της Αθήνας που έγινε µετά τον οστρακισµό του ολιγαρχικού, «φιλολάκωνα» κατά 
πολλούς, πολιτικού και στρατιωτικού Κίµωνα, µετά την αποποµπή του µε 4000 
Αθηναίους οπλίτες από την Ιθώµη. Αυτή η αλλαγή είχε αποτέλεσµα την ένταση των 
σχέσεων της Αθήνας µε τη Σπάρτη και τη σύναψη συµµαχιών µε το Άργος, 
προαιώνιο και µεγαλύτερο εχθρό της Σπάρτης στην Πελοπόννησο, και τη Θεσσαλία 
που η ηγεσία της ακολουθούσε αντιλακωνική πολιτική ιδιαίτερα δυσάρεστη στους 
Σπαρτιάτες. Η προσχώρηση των Μεγάρων στην Αθηναϊκή Συµµαχία το 459 π.Χ. µε 
την ταυτόχρονη αποστολή βοήθειας στα Μέγαρα και υποστήριξή τους στον πόλεµο 
µε την Κόρινθο, ενίσχυσε τη θέση της Αθήνας απέναντι στις άλλες ελληνικές πόλεις. 
Ο φόβος των άλλων Ελλήνων για το συνεχώς αυξανόµενο πολεµικό δυναµικό της 
Αθήνας και το ότι θίγονταν οικονοµικά και εµπορικά συµφέροντα οδήγησε στον 
πόλεµο της Αθήνας και των συµµάχων της εναντίον άλλων ελληνικών πόλεων 

                                                 
843 Για τους Περσικούς Πολέµους βλ. αναλυτικά Ι. Ε. Ε., τόµ. Β΄, 280-357 -για ανάλυση βασισµένη 
στις διηγήσεις των αρχαίων ιστορικών (Ηρόδοτου, Θουκυδίδη, κ.ά.) για τα γεγονότα. Επίσης Bury 
(19593), 265-296, Bengtson (1965), 42-69, Wilcken (197310), 131-142, Bury, Meiggs (19754), 149-184, 
Botsford, Robinson (1977), 147-175, Κρεµµυδάς, Μαρκιανός (1982), 205-216, Mossé, Schnapp-
Gourbeillon (1996), 233-243 (για µια πιο κριτική παρουσίαση και ερµηνεία των γεγονότων), Schuller 
(1999), 170-172 (για κριτική προσέγγιση των γεγονότων, παρουσίαση των προβληµάτων και τάσεων 
της έρευνας, βιβλιογραφία), Osborne (2000), 171-173.   
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(Κορίνθου, Σπάρτης και των συµµάχων της εντός και εκτός Πελοποννήσου, 
Επιδαύρου, Αίγινας, Θήβας, κ.ά.) (Πρώτος Πελοποννησιακός Πόλεµος)844.   

Εποµένως, την εποχή κατασκευής των γλυπτών ήταν τεταµένο το κλίµα 
ανάµεσα στις δύο µεγάλες ελληνικές πόλεις και τις συµµαχίες τους και ήταν συχνές 
οι πολεµικές αναµετρήσεις τους. Οι Ηλείοι, οι οποίοι βίωναν έντονα αυτόν τον 
«εµφύλιο σπαραγµό», αποτύπωσαν στο διάκοσµο του ναού του ∆ία µέσω του 
συµβατικού, αποδεκτού εκείνη την εποχή επικοινωνιακού κώδικα ένα πολύ επίκαιρο 
µήνυµα: την επιθυµία τους για ενότητα των Ελλήνων -κάτι που συνέφερε και τους 
ίδιους υλικά, οικονοµικά, πνευµατικά. Οι δέκτες του µηνύµατος, οι επισκέπτες του 
ιερού, δηλαδή όλοι οι Έλληνες, πρέπει να το καταλάβαιναν, αφού η επικοινωνιακή 
γλώσσα, «η γλώσσα των εικόνων» (εικονογραφικά σχήµατα, µοτίβα, συµβάσεις) 
ήταν γνωστή σε όλους. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται από το εξής χαρακτηριστικό 
γεγονός: όπως πληροφορεί ο Παυσανίας (V, 23, 4), µπροστά από το ναό του ∆ία, στη 
νότια γωνία της πρόσοψής του, στήθηκε, τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια µετά την 
κατασκευή των γλυπτών, χάλκινη στήλη, η οποία είχε γραµµένο πάνω της το κείµενο 
των «Τριακοντάχρονων Σπονδών», της συνθήκης ειρήνης τριάντα χρόνων ανάµεσα 
στην Αθήνα και τη Σπάρτη (446/5 π.Χ.). Κάθε άλλο παρά τυχαίο µπορεί να ήταν το 
στήσιµο της στήλης εκεί, στη συγκεκριµένη θέση και στο συγκεκριµένο ιερό. Ήταν η 
απάντηση στο (πρώτο) µήνυµα! Οι δέκτες του µηνύµατος που έστειλαν οι Ηλείοι, 
ανάµεσα στους οποίους οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοί τους και οι Σπαρτιάτες µε τους 
συµµάχους τους, έστελναν µέσω της στήλης το δικό τους µήνυµα στον αρχικό ποµπό 
(τους Ηλείους): απαντούσαν στην επίκλησή του για ενότητα. Επιπρόσθετα είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η στήλη στήθηκε µπροστά στο άγαλµα του ∆ία, το οποίο έστησαν 
οι -ενωµένοι- Έλληνες µετά τη µάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.) και στου οποίου το 
βάθρο ήταν χαραγµένα τα ονόµατα των πόλεων που πολέµησαν στις Πλαταιές 
(Παυσ., V, 23, 1-2)˙ κάτι που αποδεικνύει ξανά ότι οι Έλληνες (οι Αθηναίοι και οι 
σύµµαχοί τους, οι Σπαρτιάτες και οι σύµµαχοί τους) είχαν καταλάβει τη «γλώσσα» 
του γλυπτού διακόσµου του ναού του ∆ία στην Ολυµπία.  

                                                 
844 Βλ. αναλυτικά Ι. Ε. Ε., τόµ. Γ1΄, 10-82 για ανάλυση βασισµένη στις διηγήσεις των αρχαίων πηγών, 
π.χ. Ηρόδοτου, Θουκυδίδη, για τα γεγονότα. Επίσης Bury (19593), 328-334, 336-345, 352-363, 
Bengtson (1965), 70-81, Wilcken (197310), 146-158, Bury, Meiggs (19754), 200-223, Botsford, 
Robinson (1977), 179-188, 211-221, 231-232, Κρεµµυδάς, Μαρκιανός (1982), 221-231, Mossé, 
Schnapp-Gourbeillon (1996), 243-245 (για µια πιο κριτική ερµηνεία των γεγονότων), Schuller (1999), 
175-177 (για παρουσίαση των προβληµάτων και τάσεων της έρευνας, βιβλιογραφία), Osborne (2000), 
176-184.     
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:  
1. Θέσεις εύρεσης του ανατολικού αετώµατος του ναού του ∆ία [Olympia, Karten 
und Pläne, χάρτης V, a]. 
2. Θέσεις εύρεσης του δυτικού αετώµατος [Olympia, Karten und Pläne, χάρτης V, a].  
3. Θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων των µετοπών στο στυλοβάτη του ναού (1:250) 
[Olympia III, 148, εικ. 172].  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑ 
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις: 
4. Tο κεντρικό σύµπλεγµα [Treu (1882)] 
5. Mορφή Β [Treu (1882)]. 
6. Σχέδιο των θραυσµάτων κάτω από το αριστερό χέρι της µορφής Η [Treu (1897), 
44, εικ. 51].  
7. Πρόσθια και πίσω όψη του κενού των κοµµατιών πάνω από τα κάτω πόδια της 
µορφής Η [Treu (1897), 45, εικ. 53]. 
8. Ίχνη στερέωσης και προσπάθεια συµπλήρωσης του θώρακα της µορφής G [Treu 
(1897), 48, εικ. 61].  
9. Πίσω πλευρά της µορφής J [Treu (1897), 49, εικ. 62].  
10. Σωζόµενα τµήµατα από το αριστερό χέρι της µορφής Κ [Treu (1897), 51, εικ. 69].  
11. ∆εξιά πλευρά της µορφής Ε [Treu (1897), 59, εικ. 85]. 
12. Αριστερή πλευρά της µορφής Ε [Treu (1897), 59, εικ. 87]. 
13. Πρόσθια πλευρά της µορφής L [Treu (1897), 60, εικ. 89].  
14. Αριστερή και πίσω πλευρά της µορφής C [Treu (1897), 62, εικ. 96].    
15. Καρφί του λαιµού και πίσω πλευρά της µορφής Β [Treu (1897), 62, εικ. 98].  
16. Η µορφή Ο [Treu (1897), 63, εικ. 99].  
17. Η µορφή Ν σε συµπλήρωση [Treu (1897), 64, εικ. 100]. 
18. Κάτω τµήµα της µορφής Η (Ζευς) [Dörpfeld (1935), τόµ. ΙΙ, εικ. 34]. 
19. Αριστερό χέρι της µορφής Η (Ζευς) [Dörpfeld (1935), τόµ. ΙΙ, εικ. 35]. 
20. Η µορφή J (Πέλοψ) [Dörpfeld (1935), τόµ. ΙΙ, εικ. 36]. 
21. Το αριστερό χέρι της µορφής Η (Ζευς) [Bulle (1939), 147, εικ. 3]. 
22. Η αποκατάσταση του αριστερού χεριού της µορφής Η µε σκήπτρο από τον Η. 
Bulle (1939) [147, εικ. 4]. 
23. Ο αριστερός πήχης της από µέσα [Bulle (1939), 155, εικ. 12]. 
24. Ο αριστερός πήχης της από έξω [Bulle (1939), 155, εικ. 13]. 
25. Η µορφή Κ [Bulle (1939), 155, εικ. 10]. 
26. Η µορφή Κ µε νέα συµπλήρωση στον πήχη της από τον Bulle (1939) [155, εικ. 
11]. 
27-29. Η αποκατάσταση των χεριών της µορφής Ο (υπηρέτρια της Στερόπης) από τον 
Bulle (1939) [166, εικ. 15, 16 και 167, εικ. 18]. 
30. Η νέα αποκατάσταση των χεριών και του λαιµού της µορφής Β (αγόρι του 
Πέλοπα) από τον Bulle (1939) [168, εικ. 19]. 
31. Η νέα αποκατάσταση των χεριών και του λαιµού της µορφής Β (αγόρι του 
Πέλοπα) από τον Bulle (1939) [169, εικ. 22]. 
32-33. Το δεξί χέρι της µορφής Β [Bulle (1939), 169, εικ. 23, 24]. 
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34. Η αποκατάσταση του κεφαλιού και των χεριών της µορφής C από τον Bulle 
(1939) [173, εικ. 25].  
35. Η µορφή L (αριστερός µάντης) κατενώπιον όπως τη συµπληρώνει ο Bulle (1939) 
[176, εικ. 29].  
36. Η µορφή Ε (γονατιστό αγόρι) µε νέα στάση του κεφαλιού [Bulle (1939), 186, εικ. 
38]. 
ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα:  
Μορφή Η:   
37. Ολόκληρη [Κλεάνθη Πατεράκη].  
∆εξί χέρι: 
38. Πλάγια όψη [Κλεάνθη Πατεράκη].  
39. Πρόσθια όψη [Κλεάνθη Πατεράκη].  
Αριστερό χέρι:   
40. Άποψη από µπροστά [Κλεάνθη Πατεράκη].  
41. Άποψη από το πλάι [Κλεάνθη Πατεράκη].  
42. Ο κορµός της µορφής Η [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 108].  
43. Παράσταση αγωνίσµατος από τη δευτερεύουσα όψη παναθηναϊκού αµφορέα του 
άρχοντα Θεόφραστου (340/39) στο Harvard. ∆εξιά εικονίζεται ο βραβέας, αριστερά 
γυναικεία µορφή - σπάνιο γενικά κάτι τέτοιο - και στο κέντρο της παράστασης δύο 
παλαιστές [Βαλαβάνης (1991), πίν. 81]. 
44-46. Μορφή J [Κλεάνθη Πατεράκη].  
45. Μορφή J: κεφάλι (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
46. Μορφή J: δεξί χέρι (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
47-50. Μορφή G [Κλεάνθη Πατεράκη].  
48. Μορφή G: άποψη από δεξιά (πλάι) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
49. Μορφή G: άποψη από αριστερά (πλάι) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
50. Μορφή G: κεφάλι (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
51. Μορφή F [Κλεάνθη Πατεράκη].  
52. Μορφή K [Κλεάνθη Πατεράκη].  
53. Μορφή F: κεφάλι (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
54. Μορφή F: χέρια (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
55-56. Μορφή K: πλάγιες όψεις [Κλεάνθη Πατεράκη].  
57. Μορφή Β [Κλεάνθη Πατεράκη].  
58. Μορφή Ο [Κλεάνθη Πατεράκη].  
59. Μορφή Ν: άποψη από µπροστά [Κλεάνθη Πατεράκη].  
60-62. Μορφή Ν: πλάγιες όψεις [Κλεάνθη Πατεράκη].  
63-64. Μορφή Ε [Κλεάνθη Πατεράκη].  
65. Μορφή C [Κλεάνθη Πατεράκη].  
66. Μορφή L [Κλεάνθη Πατεράκη].  
67. Μορφή Α [Κλεάνθη Πατεράκη].  
68. Μορφή Α: αριστερό χέρι-πηγούνι (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
69. Μορφή Ρ [Κλεάνθη Πατεράκη].  
70. Μορφή Ρ: πόδια (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].  
 
Β. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις:  
71. Η διάταξη του εναετίου κατά τον G. Hirschfeld [Säflund (1970), 14].  
72. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον G. Treu (1882) [πίν. 12]. 
73. H διάταξη του εναετίου από τον R. Kekulé (1884) [πίν. 3]. 
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74. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος από τον F. Studniczka (1884) [271, εικ. 
1]. 
75. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος από τον H. Brunn (1888) [296, εικ. 17]. 
76. H διάταξη του εναετίου από τους V. Laloux, P. Monceaux (1889) 2 [87]. 
77. H διάταξη του εναετίου από τον J. Six (1889) [Säflund (1970), 14].    
78. Η διάταξη του εναετίου από τον G. Treu (1889) [Wernicke (1897), εικ. 8].                                           
79. H διάταξη του εναετίου από τον A. Furtwängler (1891) [77]. 
80. Η διάταξη του εναετίου από τον E. Curtius (1891) [Wernicke (1897), εικ. 5].                                        
81. Η διάταξη του εναετίου από τον G. Treu (1897) [Pfuhl (1906), 154]. 
82. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον E. Pfuhl (1906) [154].  
83. Η διάταξη του εναετίου κατά τον F. Studniczka (1923) [Säflund (1970), 15 ή 
σελίδα µε φωτογραφία της διάταξης µέσα στο άρθρο του Studniczka]. 
84. Η διάταξη του εναετίου από τον F. Weege (1935) [εικ. 37]. 
85. Η µεσαία οµάδα και οι µορφές Β και Ο [Dörpfeld (1935), τόµ. ΙΙ, πίν. 24].    
86. Οι πέντε κεντρικές µορφές [άποψη από πάνω από τον πίν. 24, ό. π.].    
87. Σκίτσο µε την κάτοψη του εναετίου [Bulle (1939), 140, εικ. 2]. 
88. Οι πέντε κεντρικές µορφές µε τις Β, Ο µπροστά από τα άλογα [ό. π., 137, εικ. 1].  
89. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον B. Aschmole (1967) [εικ. 14].    
90. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον N. Γιαλούρη (1967) [εικ. 15].  
91. Η διάταξη του εναετίου από τον G. Becatti (1971) [πίν. 65, 1]. 
92. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος κατά την Χρ. Καρδαρά (1978) [24, εικ. 
14].  
 
Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις:   
93. Η πίσω όψη ασηµένιου νοµίσµατος του 4ου αι. π.Χ. από την Αρκαδία µε 
παράσταση του νέου Αρκάδα [Αshmole, Yalouris (1967), εικ. 11]. 
94. Ερυθρόµορφος κάδος (situla) µε παράσταση της άφιξης του Πέλοπα στο παλάτι 
του Οινόµαου. 4ος αι. π.Χ. Ρώµη, Villa Giulia [Säflund (1970), 132, εικ. 86].   
95. Λευκανικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας µε παράσταση του 
Οινόµαου, του Πέλοπα και της Ιπποδάµειας. Παρίσι, Louvre [Becatti (1971), πίν. 
LXVII, 2]. 
96. Απουλικός ερυθρόµορφος αµφορέας µε παράσταση της συµφωνίας του Οινόµαου 
µε τον Πέλοπα. 4ος αι. π.Χ. Λονδίνο, British Museum F 331. Από το Ruvo. [Becatti 
(1971), πίν. LXVI, 1]. 
97. Ερυθρόµορφος καλυκωτός κρατήρας του Ζωγράφου του Λυκούργου µε 
παράσταση της συνωµοσίας του Πέλοπα µε τον Μυρτίλο. 4ος αι. π.Χ. Λονδίνο, 
British Museum F 271. Από το Ruvo. [Säflund (1970), 133, εικ. 89].   
ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα 
98. Απουλικός ερυθρόµορφος κρατήρας µε παράσταση της Καλλιστώς µε τον 
Αρκάδα βρέφος πάνω στην ποδιά της. Γύρω στο 370 π.Χ. [Trendall, Cambitoglou 
(1978), 168, 25].   
99. Στατήρας από τον Φενεό (Αρκαδία). Ο Ερµής φοράει πέτασο, κρατάει το 
κηρύκειο στο δεξί χέρι και τον Αρκάδα βρέφος στο αριστερό. Μετά το 370 π.Χ. 
[LIMC II, τόµ. 1ος, 610 και τόµ. 2ος, 438, εικ. 6].    
100. Αναθηµατικός ερυθρόµορφος ανάγλυφος στάµνος µε τον ποταµό-θεό Ασωπό 
(460-450 π.Χ.) [Weiss (1984), πίν. 12, 1].  
101. Αναθηµατικό ανάγλυφο µε τον ποταµό-θεό Κηφισό από το Φάληρο (420 π.Χ.) 
[Weiss (1984), πίν. 15, 2]. 
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102. Νόµισµα από την Ήλιδα. ∆ύο ποταµοί-θεοί ξαπλωµένοι εκατέρωθεν όρθιας θεάς 
(ή/και του αγάλµατός της˙ η Νύµφη Ολυµπία;). Ο πιο µικρόσωµος µε κοντό γένι και 
καλάµι στο δεξί χέρι είναι πιθανότατα ο Κλάδεος, ο πιο µεγαλόσωµος, αγένειος στα 
δεξιά, µε στεφάνι στο δεξί χέρι, ο Αλφειός. Εποχή του Αδριανού, 135/36 µ.Χ. [Weiss 
(1984), 131-132, σηµ. 856 µε βιβλιογραφία].                 
 
∆. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις  
103. Ο κρατήρας του Orvieto. Παρίσι, Louvre [Säflund (1970), 99, εικ. 58]. 
ii. Παρατηρήσεις - Ερµηνευτική προσέγγιση 
104. Αθηναϊκή µελανόµορφη λήκυθος του Ζωγράφου της Σαπφούς. Ο Πέλοψ 
ετοιµάζεται να ανέβει στο άρµα µε τα φτερωτά άλογα, ενώ ο Οινόµαος κάνει θυσία 
πάνω στο βωµό. Γύρω στο 500 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Μουσείο 595 (CC 968). [LIMC 
VII, τόµ. 1ος, 284 και τόµ. 2ος, 220, εικ. 12]. 
105. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη υδρία. Ο Πέλοψ πάνω στο άρµα µε τα φτερωτά άλογα, 
δώρο του Ποσειδώνα. Πίσω του ένα θαλάσσιο τέρας, η Θέτις και ο Πηλεύς. Γύρω 
στο 440 π.Χ. Φερράρα, Museo Nazionale 3058. [Beazley (19632), 1032, 58]. 
106. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας. Ο Πέλοψ και η Ιπποδάµεια 
ξεκινούν µε το άρµα, γυρίζουν πίσω και κοιτάζουν τον Οινόµαο, ο οποίος θυσιάζει σε 
βωµό µπροστά από κίονα, πάνω στον οποίο στέκει άγαλµα της Αρτέµιδος. Στα 
αριστερά νέος που οδηγεί κριάρι για θυσία και ένας καθισµένος άνδρας µε δόρατα 
και ασπίδα (Άρης;). Επάνω, ο Μυρτίλος στο άρµα του Οινόµαου, ο Ποσειδών, η 
Αθηνά, ο Ζευς, ο Γανυµήδης, ο Άρης, η Αφροδίτη ή η Ήρα. 380-370 π.Χ. Ύπαρξη 
επιγραφών. Νεάπολη, Museo Nazionale Η 2200. Από τη Santa Agata dei Goti. 
[Beazley (19632), 1440, Ι: Ζωγράφος του Οινόµαου]. 
107. Απουλικός ελικωτός κρατήρας. Ο Οινόµαος κάνει θυσία σε βωµό. Στα αριστερά 
νέος άνδρας (ο Μυρτίλος;) που φέρει κριάρι και µία νέα γυναίκα που κρατάει  
καλάθι. Στα δεξιά ένας νέος άνδρας (ο Πέλοψ;) καθισµένος. Γύρω στο 310 π.Χ. 
Λονδίνο, Sir John Soane’s Museum 101 L (=V 538). [Trendall, Cambitoglou (1982), 
931, 119: «Ακόλουθοι του Ζωγράφου της Βαλτιµόρης»].  
108. Καµπανικός κωδωνόσχηµος κρατήρας. Ο Μυρτίλος µε χλαµύδα, πέτασο και 
ενδροµίδες, κρατά τροχό (του άρµατος του αφέντη του) σε κάθε χέρι. Ο Πέλοψ 
καθισµένος στο κέντρο. Στα αριστερά η Ιπποδάµεια. Γύρω στο 340 π.Χ. Νεάπολη, 
Museo Nazionale 81444 (Η 3227). [Trendall (1983), 402, 281, πίν. 157, 3].           
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις:  
109. Μικρό θραύσµα αµελώς δουλεµένου αντίχειρα - ίχνος του αριστερού χεριού του 
Λαπίθη Q [Sauer (1891), 88, σχέδιο 1].  
110. [Sauer (1891), 89, σχέδιο 2]. 
111. [Sauer (1891), 89, σχέδιο 3].  
112. Παράσταση Κενταυροµαχίας (µία, ενιαία ζώνη) από τον αθηναϊκό καλυκόσχηµο 
κρατήρα του Ζωγράφου της Νέκυιας. Γύρω στο 440 π.Χ. Βιέννη, Kunsthistorisches 
Museum. [AZ του 1883, πίν.18].  
113. Αποκατάσταση της µορφής L µε τόξο στο αριστερό χέρι και βέλος στο δεξί κατά 
τον B. Sauer (1891) [Sauer (1891), 93, σχέδιο 5].  
114. Πίσω πλευρά της µορφής L (1:20) [Treu (1897), 69, εικ. 110].  
115. ∆εξί χέρι της µορφής L (1:10) [Treu (1897), 70, εικ. 111]. 
116. Αριστερό χέρι της µορφής L (1:10) [Treu (1897), 70, εικ. 112]. 
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117. Παρυφή του ιµατίου της µορφής L (1:10) [Treu (1897), 71, εικ. 113].  
118. Φτέρνα της µορφής L (1:10) [Treu (1897), 72, εικ. 115].  
119. Πίσω πλευρά των µορφών Η-Ι (1:20), µαζί µε την κάτοψη της διόρθωσης 
συναρµολόγησης πίσω από τη φτέρνα της Λαπιθίδας Η (1:10) [Treu (1897), 73, εικ. 
116]. 
120. Πρόσθια και πίσω πλευρά της µορφής Κ (1:20) [Treu (1897), 75, εικ. 119].  
121. Πίσω πλευρά της µορφής Μ (1:20) [Treu (1897), 76, εικ. 120]. 
122. Προστεθέν τµήµα της φτέρνας της Λαπιθίδας Ο (1:20) [Treu (1897), 79, εικ. 
122]. 
123. Πίσω πλευρά των µορφών Ν-Ο (1:20) [Treu (1897), 78, εικ. 121].  
124. Πρόσθια πλευρά του συµπλέγµατος F G (1:20) [Treu (1897), 79, εικ. 123]. 
125. ∆εξί άκρο χέρι του αγοριού F (1:10) [Treu (1897), 80, εικ. 128]. 
126. Αριστερός βραχίονας του αγοριού F (1:10) [Treu (1897), 80, εικ. 129]. 
127. Αριστερό άκρο χέρι του αγοριού F (1:10) [Treu (1897), 81, εικ. 130]. 
128. Γενειάδα και πίσω µέρος του κεφαλιού του Κενταύρου G (1:10) [Treu (1897), 
81, εικ. 131]. 
129. Αριστερό άκρο χέρι του Κενταύρου G (1:10) [Treu (1897), 81, εικ. 132].  
130. ∆εξί πρόσθιο πόδι του Κενταύρου G (;) (1:10) [Treu (1897), 81, εικ. 133].  
131. Πίσω πλευρά του συµπλέγµατος P Q (1:20) [Treu (1897), 82, εικ. 134]. 
132. Οπές προσθήκης για τα αλογίσια αυτιά του Κενταύρου Ρ (1:10) [Treu (1897), 
82, εικ. 135].  
133. Θραύσµατα από τον αριστερό αντίχειρα και καρπό του Λαπίθη Q (1:5) [Treu 
(1897), 83, εικ. 137]. 
134. Κεφάλι του Κενταύρου D µε την κοιλότητα για την κορυφή του κεφαλιού του 
Λαπίθη C στο δεξιό κρόταφο (1:10) [Treu (1897), 84, εικ. 138]. 
135. Τα χέρια του Λαπίθη C πάνω από την κορυφή του κεφαλιού του Κενταύρου D 
(1:10) [Treu (1897), 84, εικ. 139]. 
136. Πίσω πλευρά του γονατιστού Λαπίθη C (1:20) [Treu (1897), 84, εικ. 140]. 
137. ∆εξί άκρο πόδι του γονατιστού Λαπίθη C (1:10) [Treu (1897), 85, εικ. 141]. 
138. Πίσω πλευρά του Κενταύρου D και της Λαπιθίδας Ε (1:20) [Treu (1897), 85, 
εικ. 143].  
139. Θραύσµα του µαστού µε λαξευµένη επιφάνεια από τη Λαπιθίδα Ε (1:10) [Treu 
(1897), 86, εικ. 144]. 
140. ∆εξιός βραχίονας της Λαπιθίδας Ε (1:10) [Treu (1897), 86, εικ. 145].  
141. ∆εξιός µαστός του Κενταύρου D µε την κοιλότητα για µετάλλινο στήριγµα (;) 
(1:10) [Treu (1897), 86, εικ. 146]. 
142. ∆εξί άκρο χέρι του Κενταύρου D µε την επεξεργασία για το γόνατο του Λαπίθη 
C (1:10) [Treu (1897), 86, εικ. 147]. 
143. Αριστερό άκρο χέρι του γονατιστού Λαπίθη Τ (1:10) [Treu (1897), 87, εικ. 148]. 
144. ∆εξί άκρο χέρι του Λαπίθη Τ µε ίχνη εφαρµογής για τη µπρούντζινη λεπίδα του 
µαχαιριού θυσίας στο στήθος του Κενταύρου S (1:10) [Treu (1897), 87, εικ. 149].  
145. Πίσω πλευρά του συµπλέγµατος R S T (1:20) [Treu (1897), 88, εικ. 150].  
146. Αριστερό άκρο χέρι της µορφής Β (1:10) [Treu (1897), 89, εικ. 151]. 
147. Κάτω όψη της µορφής Β (1:20) [Treu (1897), 89, εικ. 152].  
148. Κάτω και πίσω πλευρά της µορφής U (1:20) [Treu (1897), 90, εικ. 154]. 
149. Αριστερός ώµος της µορφής U µε επεξεργασία για το δεξί άκρο χέρι (1:15) 
[Treu (1897), 91, εικ. 155].  
150. Μορφή U: Προσκεφάλι (1:20) [Treu (1897), 91, εικ. 156]. 
151. Πίσω πλευρά της µορφής Α (1:20) [Treu (1897), 92, εικ. 157]. 
152. Πίσω πλευρά της µορφής V (1:20) [Treu (1897), 92, εικ. 158]. 
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153. ∆εξιός βραχίονας της µορφής V µε κοµµάτια από τον ώµο (1:10) [Treu (1897), 
93, εικ. 159]. 
154. Λεοντοκεφαλή από το ναό του ∆ία. 4ος αι. π.Χ. Μουσείο Ολυµπίας. [Αshmole, 
Yalouris (1967), εικ. 9]. 
155. Λεοντοκεφαλή από το ναό του ∆ία. 1ος αι. π.Χ. Μουσείο Ολυµπίας. [Αshmole, 
Yalouris (1967), εικ. 10].  
156. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας του Ζωγράφου του 
Ηφαίστου. Σκηνή θυσίας. Το άγαλµα του Απόλλωνα στέκει πάνω σε ιωνικό κίονα 
πίσω από βωµό. Ο θεός κρατάει στο δεξί χέρι κλαδί δάφνης και στο αριστερό τόξο. 
440/430 π.Χ. Frankfurt am Main, Museum für Vor- und Frühgeschichte β 413. Από 
τη Nola. [Sinn (1994)].  
157. Ελικωτός κρατήρας του Ζωγράφου των Νιοβιδών από τη Nola. Βωµός και 
άγαλµα του Απόλλωνα. 460/450 π.Χ. Μπολόνια, Museo Civico Archeologico [Sinn 
(1994)].  
158. Προσπάθεια αποκατάστασης του αριστερού χεριού της µορφής L (Πέλοψ) µε 
κέντρον [Tulunay (1998), 456, εικ. 1]. 
159. Υποθετική αποκατάσταση της διάταξης της µορφής L του δυτικού αετώµατος µε 
τη µορφή Η του ανατολικού αετώµατος δίπλα της. a. Η µορφή L στα αριστερά της 
µορφής Η, b. Η µορφή L στα δεξιά της µορφής Η. [Tulunay (1998), 457, εικ. 2].  
160-161. Συντήρηση και επανέκθεση των αγαλµάτων [Τριάντη (2000), 282, εικ. 2, 3].  
162. Το δυτικό εναέτιο του ναού [Τριάντη (2000), 282, εικ. 1].  
163. Μορφές στο µέσο του δυτικού εναετίου [Τριάντη (2000), 283, εικ. 4].  
164. Μορφή Μ (Θησεύς)[Τριάντη (2000), 283, εικ. 5]. 
165. Βραχίονας της µορφής Μ (Θησεύς)[Τριάντη (2000), 283, εικ. 6].  
166. Άκρο χέρι της µορφής Μ (Θησεύς) [Τριάντη (2000), 283, εικ. 7]. 
167. Μορφή Μ (Θησεύς) [Τριάντη (2000), 283, εικ. 8]. 
168. Πίσω πλευρά της µορφής Μ (Θησεύς) [Τριάντη (2000), 284, εικ. 9].  
169. Αριστερή πλευρά της πλίνθου του Λαπίθη C [Τριάντη (2000), 285, εικ. 12].                 
170. Χέρια του Λαπίθη C [Τριάντη (2000), 285, εικ. 13].  
171. Κοιλιά του Κενταύρου D µε το νέο θραύσµα [Τριάντη (2000), 285, εικ. 14].                  
172. Πίσω πλευρά του Κενταύρου D µε το νέο θραύσµα [Τριάντη (2000), 285, εικ. 
15]. 
173. Αριστερό άκρο πόδι της Λαπιθίδας Ε [Τριάντη (2000), 290, εικ. 35]. 
ii. Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα:  
174. Μέσο του αετώµατος: συµπλέγµατα Η Ι Κ, Μ Ν Ο και µεσαία µορφή L 
[Κλεάνθη Πατεράκη].  
175. Μορφή L [Φωτόπουλος (2004)]. 
176, 177. Μορφή L: δεξί χέρι [Κλεάνθη Πατεράκη].   
178-180. Μορφή L: αριστερό χέρι [Κλεάνθη Πατεράκη].  
181. Μορφές Κ και L [Κλεάνθη Πατεράκη].  
182. Μορφή Κ: δεξί χέρι [Κλεάνθη Πατεράκη].  
183-186. Μορφή Μ [Κλεάνθη Πατεράκη].  
187. Σύµπλεγµα Ν Ο [Κλεάνθη Πατεράκη].   
188. Μορφή F [Κλεάνθη Πατεράκη].  
189. Σύµπλεγµα P Q: η πάλη [Κλεάνθη Πατεράκη].   
190. Το κεφάλι της Λαπιθίδας Ε και το χέρι του Κενταύρου D που τραβάει τα µαλλιά 
της [Κλεάνθη Πατεράκη].   
191. Νέος Λαπίθης C και Κένταυρος D: η πάλη [Κλεάνθη Πατεράκη].   
192-193. Μορφή C [Κλεάνθη Πατεράκη].  
194. Σύµπλεγµα R S T: η πάλη [Κλεάνθη Πατεράκη].  
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195. Μορφή Τ [Κλεάνθη Πατεράκη].  
196. Μορφές S, T: το αντικείµενο (µάλλον µαχαίρι) που µπήγει ο Λαπίθης Τ στο 
στήθος του Κενταύρου S [Κλεάνθη Πατεράκη].  
197. Μορφές Α, Β [Κλεάνθη Πατεράκη].   
198. Μορφές U, V [Κλεάνθη Πατεράκη].   
199. Μορφές Α, Β [Κλεάνθη Πατεράκη].   
200. Μορφή V [Κλεάνθη Πατεράκη].   
201. Α (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].   
202. Β (λεπτοµέρεια) [Κλεάνθη Πατεράκη].                                                   
 
Β. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις:  
203. Η παλιά διάταξη του εναετίου κατά τον G. Treu (1888) [JDI 3 (1888), πίν. 5].  
204. Η νέα διάταξη του εναετίου κατά τον G. Treu (1888) [JDI 3 (1888), πίν. 6]. 
205. Η πίσω πλευρά των µορφών P΄, Q΄, R΄, S΄ από τη νέα διάταξη του εναετίου κατά 
τον G. Treu (1888) [Treu (1888), 178, εικ. 1]. 
206. Θραύσµα από το κεφάλι της µορφής Κ΄(Ο) [Treu (1888), 180, εικ. 2]. 
207. Θραύσµα από το κεφάλι της µορφής Κ΄(Ο) [Treu (1888), 180, εικ. 3].  
208. Ο δεξιός βραχίονας της µορφής Κ΄(Ο) [Treu (1888), 180, εικ. 4].  
209. Η διάταξη του εναετίου από τους Laloux, Monceaux [Laloux, Monceaux (1889) 
2, 87].  
210. Τµήµα του δεξιού ποδιού (γόνατο) του γονατιστού Λαπίθη C [Sauer (1891), 90, 
σχ. 4]. 
211. Η διάταξη µορφών στο αριστερό µισό του αετώµατος [Curtius (1897)]. 
212. Η διάταξη µορφών στο δεξί µισό του αετώµατος [Olympia III, εικ. Α από τους 
πίνακες µε τις εικόνες διάταξης των δύο εναετίων]. Αξιοσηµείωτη είναι η ύπαρξη 
µίας και όχι δύο ξαπλωµένων µορφών στις γωνίες στις εικ. 209-210.  
213. Η διάταξη του Ν. Κ. Skovgaard (1905) [Wolters (1908), ξεχωριστός πίνακας στο 
τέλος του άρθρου του]. 
214. Η διάταξη του Ρ. Wolters (1908) για το δυτικό εναέτιο [Wolters (1908), 
ξεχωριστός πίνακας στο τέλος του άρθρου του]. 
215. Η διάταξη του εναετίου από τους Ε. Buschor, R. Hamann (1924) [Buschor 
(1924), 16]. 
216. Αριστερό µισό του αετώµατος. Αντίγραφα του R. Grüttner διατεταγµένα κατά 
τους Ε. Curtius-Ρ. Wolters [Schrader (1943), 70, εικ. 31].  
217. ∆εξί µισό του αετώµατος. Αντίγραφα του R. Grüttner διατεταγµένα κατά  τους 
Ε. Curtius-Ρ. Wolters [Schrader (1943), 71, εικ. 32].  
218. Η διάταξη του εναετίου κατά τον Laurenzi (1950) [πίν. ΙΙΙ, 2]. 
219. Μορφή C: Λαπίθης [Laurenzi (1950), 98, εικ. 23]. 
220. Σύµπλεγµα F G: Λαπίθης, τον οποίο αρπάζει Κένταυρος [Laurenzi (1950), 99, 
εικ. 24].  
221. Σύµπλεγµα H I: ∆ηιδάµεια και Κένταυρος Ευρυτίων [Laurenzi (1950), 100, εικ. 
25]. 
222. Μορφή L: Απόλλων [Laurenzi (1950), 101, εικ. 26]. 
223. Σύµπλεγµα N O: Κένταυρος και Νυµφεύτρια [Laurenzi (1950), 102, εικ. 27].  
224. Σύµπλεγµα P Q: Λαπίθης, τον οποίο δαγκώνει Κένταυρος [Laurenzi (1950), 
103, εικ. 28]. 
225. Μορφή V: νέα Λαπιθίδα [Laurenzi (1950), 105, εικ. 31]. 
226. Το κεντρικό σύµπλεγµα (αναπαράσταση του Treu) [Laurenzi (1950), 106, εικ. 
32]. 
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227. Αναπαράσταση του εναετίου όπως πρέπει να ήταν τον 1ο αι. π.Χ. (δηλαδή µε 
τις µορφές Β, U, οι οποίες δεν υπήρχαν στο εναέτιο τον 5ο αι. π.Χ.) [Αshmole, 
Yalouris (1967), εικ. 17]. 
228. Αναπαράσταση του εναετίου όπως πρέπει να ήταν τον 5ο αι. π.Χ. (δηλαδή δίχως 
τις µορφές Β, U) από τον Ashmole [Αshmole, Yalouris (1967), εικ. 16]. 
229. Όψη της δυτικής πρόσοψης του ναού µε συνυπολογισµό της καµπυλότητας 
[Grunauer (1974), εικ. 30]. 
230. Τα συµπλέγµατα του Θησέα και του Πειρίθου στη διάταξη του G. Treu 
[Grunauer (1974), 20, εικ. 21]. 
231. Τα συµπλέγµατα του Θησέα και του Πειρίθου µε συνυπολογισµό των         
διορθώσεων στην τοποθέτηση [Grunauer (1974), 20, εικ. 22]. 
232. Σχέδιο του τριγλύφου µε τους όγκους για την κατεύθυνση της τοποθέτησης των 
µορφών [Grunauer (1974), εικ. 17]. 
233. Πρόσοψη του ναού µε τη διάταξη των γλυπτών κατά τους Ρ. Wolters-Fr. 
Studniczka. Λαπίθες και ήρωες πάνω από τους άξονες των κιόνων [Grunauer (1974), 
41, εικ. 36]. 
 
Γ. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
i. Οι ερµηνευτικές προτάσεις: 
234. Κρατήρας του Zωγράφου του Ιππόλυτου. Από το Ruvo. [AZ 1883, πίν. 6].  
235. Θραύσµα αγγείου µε σκηνή Κενταυροµαχίας. Μουσείο Βερολίνου [Curtius 
(1894), πίν. VII, 1].  
236. Θραύσµα από αγγείο µε σκηνή Κενταυροµαχίας. Μουσείο Βερολίνου [Curtius 
(1894), πίν. VII, 2].   
237. Παράσταση στο εσωτερικό κύλικας λευκού βάθους που βρέθηκε στους 
∆ελφούς: «Απόλλων σπένδων». 480/470 π.Χ. ∆ελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο [Sinn 
(1994), 594, εικ. 6].  
ii. Η εικονογραφία (εικονογραφικά σχήµατα) - Παρατηρήσεις - Συµπέρασµα: 
238. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Απόλλων περπατάει προς τα 
δεξιά. Φοράει χιτώνα, χλαµύδα και έχει τη φαρέτρα στους ώµους του. Στο δεξί χέρι 
κρατάει βέλος, στο αριστερό τόξο. Γύρω στο 480-460 π.Χ. Παρίσι, Cabinet des 
Médailles 367. Από τη Nola. [Beazley (19632), 636, 6: Ζωγράφος της Providence]. 
239. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη λήκυθος. Ο Απόλλων µε µακριά µαλλιά, στεφάνι 
δάφνης, µακρύ χιτώνα και ιµάτιο, στέκει όρθιος, µε κιθάρα, µε το κεφάλι στραµµένο 
στην κατεύθυνση του χεριού, το οποίο κρατάει ένα πλήκτρο πάνω από ένα µικρό 
φοίνικα. Γύρω στο 480 π.Χ. Νέα Υόρκη, ΜΜ 53.224. [Beazley (19632), 651, 26: 
Ζωγράφος του Νίκωνος].  
240. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη οινοχόη. Ο Απόλλων γυµνός, µε στεφάνι δάφνης στα 
µαλλιά, έχει στο αριστερό του χέρι κλαδί δάφνης και µε το δεξί κρατάει φιάλη. Γύρω 
στο 425-420 π.Χ. Αγία Πετρούπολη, Hermitage Β 1615 (855, St. 1729). [Beazley 
(19632), 1207, 31: Ζωγράφος του Shuvalov].    
241. Κωδωνόσχηµος ερυθρόµορφος κρατήρας του Ζωγράφου της ∆ανάης. Ο 
Απόλλων όρθιος, µε µακρύ χιτώνα, στεφανωµένος µε δάφνη, κρατάει κλαδί δάφνης 
στο δεξί χέρι. Μπροστά του δύο µούσες, η µία καθισµένη, η άλλη όρθια. Τρίτο 
τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Βιέννη, Kunsthistorisches Museum 697. [CVA Wien 3, πίν. 
115, 1].   
242. Oξυπύθµενος ερυθρόµορφος αµφορέας του Ζωγράφου της Κοπεγχάγης. Στο 
µέσο της παράστασης ο Πειρίθους (ΠΕ[Ρ]Ι∆ΟΣ), γενειοφόρος και πλήρως 
οπλισµένος, µπήγει το σπαθί στην κοιλιά Κενταύρου, ο οποίος του επιτίθεται µε 
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µεγάλη πέτρα. 480/470 π.Χ. Γερµανία, ιδιωτική συλλογή. [Λήµµα “PEIRITHOOS”, 
LIMC VII, τόµ. 1ος, 233 και τόµ. 2ος, 172, εικ. 4].  
243. Oξυπύθµενος ερυθρόµορφος αµφορέας του Ζωγράφου της Κοπεγχάγης. Ο 
Πειρίθους (ΠΕΡΙΘΟΣ) εικονίζεται ως πλήρως οπλισµένος πολεµιστής, πολεµάει µε 
δόρυ και ασπίδα ενάντια σε έναν Κένταυρο, ο οποίος αµύνεται µε κλαδί. 480/470 
π.Χ. Νέα Υόρκη, ιδιωτική συλλογή. [Λήµµα “PEIRITHOOS”, LIMC VII, τόµ. 1ος, 
233 και τόµ. 2ος, 172, εικ. 5].  
244. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα. Στα αριστερά ο Πειρίθους (ΠΕΡΙ[Θ]ΟΣ) 
γυµνός (αναγνωρίζεται από επιγραφή), στρέφει προς τα δεξιά, αρπάζει µε το 
αριστερό χέρι τον αντίπαλό του Υψίπυλο από τα µαλλιά και κραδαίνει µε το δεξί χέρι 
το δόρυ. Στα δεξιά ο γυµνός Θησεύς (αναγνωρίζεται από επιγραφή, φέρει στεφάνι), 
παλεύει µε Κένταυρο που έχει σηκωθεί στα πισινά πόδια και τον πιάνει από το 
κεφάλι. Γύρω στο 420-410 π.Χ. Βοστόνη, MF 00.345. Από την Tarquinia. [Beazley 
(19632), 1319, 3: Ζωγράφος του Αριστοφάνη, Boardman, Beazley 1963a2, II, εικ. 
291].  
245. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη πελίκη. Ο Πειρίθους (ΠΕΡΙ[Θ]ΟΣ) µε το ιµάτιο να 
πέφτει στο γόνατο πολεµάει περπατώντας προς τα αριστερά και κουνώντας το δόρυ 
του ενάντια σε έναν Κένταυρο. Γύρω στο 390 π.Χ. Μπαρτσελόνα, Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Από το Ampurias. [CVA 1, 37, εικ. 2, πίν. 34, Ia.]  
246. Πλάκα Η 5-529 από τη Ν στενή πλευρά της ζωφόρου του ναού του Επικούριου 
Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας: ο Πειρίθους αρπάζει µε το αριστερό χέρι από 
τα µαλλιά τον Κένταυρο που είναι µπροστά του και µε το δεξί κρατάει πέτρα, για να 
τον χτυπήσει. Γύρω στο 400 π.Χ. Λονδίνο, British Museum 529. [Hofkes-Brukker 
(1975), 57].  
247. Μετόπη της Ν πλευράς του Παρθενώνα. Στην εντέκατη µετόπη ταυτίζεται συχνά 
ο Πειρίθους µε τον Λαπίθη, ο οποίος µπήγει το σπαθί του στην κοιλιά του 
Κενταύρου. Στην τριακοστή δεύτερη µετόπη εικονίζεται όµως ένας Λαπίθης στη 
λεγόµενη «στάση του Αρµόδιου». Έτσι θα µπορούσε αυτή η µορφή να έρθει σε 
έµµεση σύνδεση µε τον Πειρίθου ή τον Θησέα. Γύρω στο 440 π.Χ. Σήµερα σχεδόν 
τελείως κατεστραµµένη. Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης. [Brommer (1967), 93-94, πίν. 
199 (Μετόπη ΧΙ) και 128-129, πίν. 236-237 (Μετόπη ΧΧΧΙΙ)]. 
248. ∆ πλευρά της ζωφόρου του Ηφαιστείου (πλάκα 3). Εάν η κεντρική µορφή της 
ζωφόρου αποδίδει τον Θησέα (κατά τον Thompson), τότε θα µπορούσε ο πολεµιστής 
δεξιά δίπλα του (µε πέτασο, µε το ιµάτιο να πέφτει στους ώµους και στο δεξί γόνατο 
και σπαθί) να είναι ο Πειρίθους. Γύρω στο 440 π.Χ. Αθήνα, Αρχαία Αγορά, in situ. 
[Hofkes-Brukker (1975), 95].  
249. Πλάκες της ζωφόρου του ηρώου στο Gölbaşi-Trysa (380/370 π.Χ.). Βιέννη, 
Kunsthistorisches Museum. [Λήµµα „KENTAUROI ET KENTAURIDES“, LIMC 
VIII, τόµ. 2ος, 438, εικ. 215].  
250. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος κιονωτός κρατήρας. 470/460 π.Χ. Φλωρεντία, Museo 
Archeologico [Λήµµα „THESEUS“, LIMC VII, τόµ. 2ος, 662, εικ. 266].  
251. Ελικωτός κρατήρας. Λαιµός: παράσταση Κενταυροµαχίας: ο Θησεύς στο κέντρο 
µε ταινία στο κεφάλι, ιµάτιο που πέφτει και ξίφος, σηκώνει τον πέλεκυ και µε τα δύο 
χέρια για να καταφέρει χτύπηµα σε Κένταυρο που προστατεύει το κεφάλι του µε 
µαξιλάρι. Στο βάθος κλίνες. Γύρω στο 450 π.Χ. Νέα Υόρκη, ΜΜΑ 1907.286.84. Από 
τη Numana. [Schrader (1943), 88, εικ. 43].  
252. Πλάκα της ζωφόρου του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο σύµφωνα µε την 
Expédition scientifique de Morée ΙΙ, πίν. 33. ∆ε σώζεται σήµερα. [∆εληβορριάς 
(1969), πίν. 64].    
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253. Πλάκα Η 4-524 από την Α µακριά πλευρά της ζωφόρου του ναού του 
Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας: ο Θησεύς καταβάλλει µε 
κεφαλοκλείδωµα Κένταυρο, ο οποίος αρπάζει το φόρεµα της γονατισµένης µπροστά 
του Λαπιθίδας, η οποία κρατάει γυναικείο λατρευτικό άγαλµα. Γύρω στο 400 π.Χ. 
Λονδίνο, British Museum 524. [Hofkes-Brukker (1975), 55]. 
254. Μελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Καινεύς µε το δόρυ κατεβασµένο, 
πεσµένος ως το γόνατο. Ο Κένταυρος στα αριστερά κρατάει βράχο. Ύστερος 6ος αι. 
π.Χ. Μόναχο, Antikensammlungen. Από το Vulci. [Beazley (1956), 483, 1: 
ακόλουθος του Ζωγράφου του Εδιµβούργου].  
255. Μελανόµορφη κύλικα. Στα δεξιά Κένταυρος µε δύο πέτρες, στα αριστερά ένας 
άλλος άοπλος που χειρονοµεί. Γύρω στο 560 π.Χ. Malibu, Paul-Getty Museums 86. 
AE. 154. Από την Siana. [Schefold (1978), 154].  
256. Αθηναϊκός µελανόµορφος ελικωτός κρατήρας (αγγείο François). Ο Καινεύς 
πλήρως οπλισµένος, πεσµένος κάτω µέχρι το µέσο του σώµατος. Στα δεξιά ο 
αλογοκένταυρος Άσβολος, δίπλα του ο Άκριος. Και οι δύο κρατάνε πέτρες. Στα 
αριστερά ο Ηλαίος µε κλαδί. Γύρω στο 570/560 π.Χ. Φλωρεντία, Museo 
Archeologico. Από το Chiusi. [Beazley (1956), 76, 1: 682: Κλειτίας και Εργότιµος].  
257. ∆ωδέκατη νότια µετόπη του Παρθενώνα. Παράσταση Κενταύρου (Ευρυτίων;) 
που επιδιώκει να αρπάξει γυναίκα (∆ηιδάµεια;). Ο Fr. Brommer γράφει 
χαρακτηριστικά: „Ähnlich ist die Brautgruppe im Giebel von Olympia“. Γύρω στο 
442 π.Χ. Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης. [Brommer (1967), 95-96, πίν. 200, 201 µε 
βιβλιογραφία]. 
258. Θραύσµα από ερυθρόµορφο ελικωτό κρατήρα του Ζωγράφου της 
Κενταυροµαχίας της Νέας Υόρκης. Ένας Κένταυρος (ΕΥΡ[υτίων], µε προβιά στους 
ώµους), από τον οποίο σώζεται µόνο το κάτω µέρος του σώµατος, καλπάζει προς τα 
δεξιά. Επιδιώκει να ξεφύγει από έναν αγένειο νέο που φοράει ιµάτιο - µάλλον είναι ο 
Θησεύς - και τον κρατάει σφιχτά. Ο Κένταυρος αρπάζει µε το αριστερό χέρι µία 
γυναίκα (την Ιπποδάµεια). Στα δεξιά εικονίζονται τµήµατα από το σώµα µιας άλλης 
ανδρικής µορφής (εικονίζεται το σπαθί της). Σώζονται ίχνη από τέσσερις άλλους 
Κενταύρους και τέσσερις ανδρικές µορφές (επιγραφές για τους Λαπίθες: 
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ, ΦΟΡΒΑΣ). Γύρω στο 400 π.Χ. Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of 
Art 06.1021.140. Από την Capua. [Beazley (19632), 1408, 2: Ζωγράφος της 
Κενταυροµαχίας της Νέας Υόρκης].  
259. Απουλικός ερυθρόµορφος κρατήρας. Πλευρά Α: Κένταυρος (µε προβιά, στους 
ώµους, κλαδί ελιάς στο αριστερό χέρι) επιχειρεί να κατεβάσει τη Λαοδάµεια, η οποία 
αναγνωρίζεται από επιγραφή, από το θρόνο. Ένα κάδος κάτω από τον Κένταυρο 
δηλώνει τη µέθη του. Στα αριστερά ο Πειρίθους, ο οποίος αναγνωρίζεται από 
επιγραφή, προσπαθεί να χωρίσει τη γυναίκα από τον Κένταυρο. Στα δεξιά ο Θησεύς, 
ο οποίος επίσης αναγνωρίζεται από επιγραφή, επισείει το ρόπαλο ενάντια στον 
Κένταυρο. ∆εξιά και αριστερά πλαισιώνουν την παράσταση γυναικείες µορφές που 
τρέχουν. Μέσα του 4ου αι. π.Χ. Λονδίνο, BM F 272. [Trendall, Cambitoglou (1982), 
480-481, 14, πίν. 171.2: Ζωγράφος της Λαοδάµειας]. 
260. Ψηφιδωτό δάπεδο µπροστά από την πόρτα του ανδρώνα της οικίας Γ 10 της 
Ερέτριας. Ένας Κένταυρος µε κορµό από έλατο ενάντια σε έναν Λαπίθη. Τρίτο 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Μουσείο Ερέτριας. [LIMC VIII, τόµ. 2ος, 430, εικ. 210].   
261. Κορινθιακός µελανόµορφος σκύφος. Ο Ηρακλής µε δαυλούς κυνηγάει έντεκα 
Κενταύρους που κινούνται προς τα αριστερά. Πίσω από αυτόν ο Φόλος και η σπηλιά, 
µπροστά του ένας Κένταυρος πεσµένος στο έδαφος. Ο Ερµής και η Αθηνά στο 
αριστερό τελείωµα της παράστασης. Πρώτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Παρίσι, Louvre 
ΜΝC 677 (L 173). Από την Κόρινθο. [CVA 8, πίν. 12, 7-12]. 
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262. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Η µάχη του Ηρακλή µε τους 
Κενταύρους στη Φολόη (περιπέτειας της Φολόης). Πλευρά Α: από δεξιά προς 
αριστερά εικονίζονται η Αθηνά, το αγγείο µε το κρασί, ο Ηρακλής που κινείται προς 
τα αριστερά, ένας Κένταυρος που έχει πέσει στο έδαφος, ο Φόλος (ύπαρξη 
επιγραφής: ΦΟΛΟΣ ΚΕΝΤΑΟΡΟΝ). Πλευρά Β: τρεις Κένταυροι µε κλαδιά, οι δύο 
κινούνται προς τα δεξιά µάλλον για να καλέσουν βοήθεια, ο άλλος το βάζει στα πόδια 
(;). 4ο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Παρίσι, Louvre F 266. Από την La Tolfa. [CVA 5, 
πίν. 57, 12-16]. 
263. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής που αναγνωρίζεται από τη λεοντή 
ανάµεσα σε δύο Κενταύρους. Αρπάζει τον Κένταυρο στα δεξιά από τη γενειάδα και 
του επιτίθεται µε το ξίφος. Ο Κένταυρος στα δεξιά µε κλαδί και πέτρα στα χέρια 
κινείται προς τα δεξιά. Γύρω στο 500 π.Χ. Κοπεγχάγη, Εθνικό Μουσείο 14268. [CVA 
8, πίν. 336-337]. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΟΙ ΜΕΤΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ:  
A. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ:  
264. Μετόπη του Γηρυόνη, χαµένος κορµός του Ηρακλή σύµφωνα µε τo Expédition 
de Morée Ι, πίν. 75, 3 (1:10) [Olympia III, 173, εικ. 204]. 
265. Μετόπη της Ύδρας, φιδίσιο κεφάλι και λαιµός σύµφωνα µε τo Expédition de 
Morée Ι, πίν. 75, 9 (1:8) [Olympia III, 159, εικ. 181]. 
266. ∆εξί χέρι σύµφωνα µε τo Expédition de Morée Ι, πίν. 76, 5 (1:8) [Olympia III, 
157, εικ. 178] (n.v.). 
 
Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
1) Mετόπη του Λιονταριού της Νεµέας:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
267. Προσπάθεια αποκατάστασης (1:30) [Treu (1897), 153, εικ. 175].  
268. Όψη (a), πίσω πλευρά (b) και κάτω όψη (c) του Λιονταριού της Νεµέας (1:8) 
[Treu (1897), 154, εικ. 176]. 
269. Πίσω πλευρά των κοµµατιών από τη µετόπη του Λιονταριού (1:8) [Treu (1897), 
155, εικ. 177]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
270. Η µετόπη όπως εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο Ολυµπίας [Αθ. Γιαλούρη, Ν. 
Γιαλούρης (1998), 132].  
271. Αθηναϊκή µελανόµορφη κύλικα του Εργότιµου. Ο Ηρακλής παλεύει µε το 
λιοντάρι. Γύρω στο 560 π.Χ. [Beazley (1956) 79, Schefold (1978), 90, εικ. 105].  
272. Νόµισµα των Συρακουσών υπογεγραµµένο από τον Ευαίνετο ή τον Κίµωνα. Ο 
Ηρακλής παλεύει µε το λιοντάρι. 413-400 π.Χ. [Kraay (1976), εικ. 127, 129].  
273. Απουλικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας του Ζωγράφου του 
Σισύφου. Ο Ηρακλής όρθιος παλεύει µε το λιοντάρι. Στα αριστερά η Αθηνά, στα 
δεξιά µία γυναίκα. Γύρω στο 420-410 π.Χ. Μουσείο Νεάπολης. [Trendall, 
Cambitoglou (1978), 64].  
274. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας του Ψίακος. Ο Ηρακλής παλεύει µε το 
λιοντάρι στο έδαφος. Στα αριστερά ο Ιόλαος, στα δεξιά η Αθηνά. Γύρω στο 510 π.Χ.  
[Beazley (19712), 127, Schefold (1978), 93, εικ. 112.].  
275. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος αµφορέας του Ανδοκίδη. Ο Ηρακλής γονατιστός, 
έτοιµος να πετάξει το λιοντάρι στο έδαφος. Στα αριστερά η Αθηνά, στα δεξιά ο 
Ιόλαος µε ξίφος και ρόπαλο. Γύρω στο 520 π.Χ. Λονδίνο, British Museum Β 193. 
[Beazley (19632), 4, 8, CVA 3, πίν. I (166), I b].  
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276. Μετόπη από το Θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς: Ηρακλής και λιοντάρι 
της Νεµέας [Brommer (1953), πίν. 6a].  
277. Ηφαιστείο: ανατολικές µετόπες: οι άθλοι του Ηρακλή (σχεδιαστική 
αποκατάσταση) [Brommer (1953), πίν. 2].  
278. Ανατολική µετόπη Ι του Ηφαιστείου: ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεµέας 
[Koch (1955), πίν. 18]. 
279. Μαρµάρινη ζωφόρος από το Θέατρο των ∆ελφών (2ος /1ος  αι. π.Χ.) [Sturgeon 
(1978), 228, εικ. 2, πλάκα ΙΙ].                                      
2) Mετόπη της Λερναίας Ύδρας: 
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
280. Χέρια του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 158, εικ. 179]. 
281. Κορµός δένδρου και κλαδί µε τµήµα από σώµα φιδιού που κρέµεται από αυτό 
(1:8) [Treu (1897), 159, εικ. 180]. 
282. Κοµµάτια από το ελεύθερα δουλεµένο µισό του φιδιού (1:8) [Treu (1897), 160, 
εικ. 182]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
283. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
284. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
285. Μελανόµορφος αρύβαλλος. Άρµα στη δεξιά πλευρά της εικόνας. Η Αθηνά µε 
έναν αρύβαλλο. Ο Ηρακλής γυµνός, µε τη φαρέτρα, κρατάει ξίφος. Ο Ιόλαος µε 
δρεπάνι. Γύρω στο 590 π.Χ. Βασιλεία, Antikenmuseum BS 425. [Amyx (1988), 180-
181, πίν.  67, 2. Schefold (1978), 268, εικ. 360].  
286. Τυρρηνικός αµφορέας µε λαιµό. Άρµα µε γυναίκα που κρατάει τα ηνία, ο Ερµής, 
η Αθηνά µε δόρυ και κλαδιά, ο Ηρακλής (µε κοντό χιτώνα, τη λεοντή και ξίφος 
στερεωµένο στη µέση του) επιτίθεται τρέχοντας στην Ύδρα, ο Ιόλαος µε δαυλό. 565-
550 π.Χ. Παρίσι, Louvre Ε 851. Από το Cerveteri. [Beazley (1956), 97, 24: Ζωγράφος 
του Προµηθέα]. 
287. Αττική λήκυθος λευκού βάθους του Ζωγράφου του ∆ιόσφου. Ο Ηρακλής που 
φοράει λεοντή επιτίθεται στην Ύδρα µε δρεπάνι. Ο Ιόλαος κρατάει δαυλό, ενώ ο 
καρκίνος είναι ανάµεσα στα πόδια του Ηρακλή. Γύρω στο 500-490 π.Χ.. Παρίσι, 
Louvre CA 598. [Boardman (1974), εικ. 270].  
288. Ερυθρόµορφη οινοχόη. Ο Ηρακλής νεανικός, γυµνός, επισείει το ρόπαλο πάνω 
από το κεφάλι του ενάντια στην Ύδρα, κρατώντας έναν από τους λαιµούς της. Ο 
Ιόλαος µε τους δαυλούς καίει τις ρίζες των κεφαλιών του τέρατος. Πίσω από τον 
Ηρακλή µία καθισµένη γυναίκα µε σκήπτρο. 370-360 π.Χ. Αγία Πετρούπολη, 
Hermitage Β 4257. [Schefold (1930), 22, πίν. 5a].  
289. Μελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Ηρακλής µε ξίφος. Ο Ιόλαος γυµνός µε 
δρεπάνι. 540-520 π.Χ. Tarquinia, Museo Nazionale 1748. [Beazley (1956), 308, 64].  
290. Αθηναϊκή µελανόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής (µε χιτώνα, λεοντή, θηκάρι) προς 
τα δεξιά κρατάει ένα λαιµό της Ύδρας και σηκώνει ξίφος. 530-510 π.Χ. Νεάπολη, 
Museo Nazionale, 81126 (Η 2761). [CVA 3, πίν. 23, 3, 24, 1 (967/8)].  
291. Το πώρινο αέτωµα «της Ύδρας» από την Ακρόπολη [Μπρούσκαρη (1974), εικ. 
15]. 
292. Ανατολική µετόπη ΙΙ του Ηφαιστείου: ο Ηρακλής και ο Ιόλαος ενάντια στη 
Λερναία Ύδρα [Koch (1955), πίν. 18]. 
 
3) Mετόπη των Στυµφαλίδων: 
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
293. Σηµείο θραύσης πριν από το δεξί χέρι της Αθηνάς (1:8) [Treu (1897), 160, εικ. 
183]. 



 313

294. ∆εξί και αριστερό χέρι του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 161, εικ. 184]. 
295. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας. Ο Ηρακλής όρθιος, φορώντας λεοντή, 
χρησιµοποιεί σφεντόνα και τοξεύει τα πολυάριθµα πουλιά. 550-540 π.Χ. Λονδίνο, 
British Museum Β 163. [Beazley (1956), 134, 28, Group E, CVA 3, πίν. 29 (149), 
Ia.c.]   
296. Απουλικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας. Ο Ηρακλής στέκει στα 
αριστερά µε το πόδι πάνω σε βράχο, τοξεύοντας ένα ασυνήθιστο πουλί στα δεξιά. Η 
Αθηνά κάθεται στα δεξιά. 380-360 π.Χ. Κίελο, Kunsthalle B 537. [Trendall, 
Cambitoglou (1978), 73, 61a]. 
297. Μαρµάρινη ζωφόρος από το Θέατρο των ∆ελφών [Sturgeon (1978), 232, εικ. 7, 
πλάκα VΙ].                                            
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
298. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
299. [Αθ. και Ν. Γιαλούρης (1998), 137]. 
 
4) Mετόπη του Ταύρου της Κνωσού:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
300. Οπές από τρυπάνι στο κεφάλι του ταύρου (1:8) [Treu (1897), 162, εικ. 186]. 
301. ∆εξί χέρι του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 163, εικ. 187]. 
302. Θραύσµατα από το προστεθέν ρόπαλο του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 152, εικ. 
174]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
303. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
304 [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 136]. 
305. Αθηναϊκή µελανόµορφη υδρία. Ο Ηρακλής γονατίζει και ετοιµάζεται να µπήξει 
το ξίφος του µέσα στον αυχένα του ταύρου. Κρέµονται το τόξο και η φαρέτρα του. 
Τον ήρωα παρατηρούν η Αθηνά, ο Ερµής και µία γυναίκα, όλοι τους καθισµένοι. 
Ύστερος 6ος αι. π.Χ. Βερολίνο, Univ. D 715 (F 1898). Από το Vulci.  
306. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος καλυκωτός κρατήρας. Ο Ηρακλής µε φαρέτρα και 
λεοντή στους ώµους φοβερίζει τον ταύρο, ο οποίος του επιτίθεται. Ο ήρωας 
στεφανώνεται από µία µικρή Νίκη. Ο Απόλλων και η Αθηνά καθισµένοι 
παρακολουθούν. Εικονίζεται και η Νίκη και µία γυναίκα µε πέπλο στο κεφάλι (η 
Ευρώπη;). Ύστερος 5ος αι. π.Χ. Adolphseck 77. Από τη Σικελία; [Beazley (19632), 
1346, 1].  
307. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής γυµνός και νεανικός (υπάρχει 
επιγραφή που τον κατονοµάζει) τρέχει πίσω από τον ταύρο, τον οποίο έχει 
ακινητοποιήσει από το ένα κέρατο. 520-510 π.Χ. Βασιλεία, Antikenmuseum BS 488. 
[Beazley (19632), 172, 4].  
308. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Ηρακλής δένει τα πίσω πόδια 
του ταύρου. Κρέµονται το τόξο και η φαρέτρα του. 520-510 π.Χ. Μόναχο, 
Antikensammlungen 1583. Από το Vulci. [CVA 8, πίν. 407, 2].  
309. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Ηρακλής φέρει ξίφος, 
γονατίζει πάνω στο σβέρκο και κρατάει τα πλευρά του ταύρου. Εικονίζονται το 
ιµάτιο, το ρόπαλο, το τόξο, η φαρέτρα. Ύστερος 6ος αι. π.Χ. Λονδίνο, British 
Museum Β 277. Από το Vulci. [CVA 4, πίν. 70 (215), 1].  
310. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος κάνθαρος. Ο Ηρακλής νεανικός, στα δεξιά, πιέζει 
προς τα κάτω, στο έδαφος το κεφάλι του ταύρου µε το αριστερό χέρι, ενώ το δεξί του 
είναι τεντωµένο κατά µήκος της πλάτης του ζώου. Το τόξο και η φαρέτρα 
εικονίζονται πίσω από τον ήρωα. Γύρω στο 500 π.Χ. Βοστώνη, Museum of Fine Arts 
00.334. Από την Tarquinia. [Beazley (19632), 126, 27: Νικοσθένης (Ζωγράφος)].  
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5) Mετόπη της Κερυνίτιδος Ελάφου: 
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
311. Αριστερό χέρι του Ηρακλή µε το κάτω σαγόνι του ελαφιού (1:8) [Treu (1897), 
165, εικ. 188].  
312. Σχέδιο αποκατάστασης [Rodenwaldt (1936), 45]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
313. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
314. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
315. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα. Στα αριστερά ο Ηρακλής γενειοφόρος, 
φορώντας τη λεοντή, στηρίζει το αριστερό του πόδι στα καπούλια της ελαφίνας και 
πιάνει µε τα δυο χέρια το ένα της κέρατο. Το ξίφος και το ρόπαλό του εικονίζονται 
στο βάθος. Στα δεξιά ένας νέος µε τόξο και βέλος (ο Απόλλων; ο Ιόλαος;). Γύρω στο 
480 π.Χ. Παρίσι, Louvre G 263. [Beazley (19632), 341, 89: Ζωγράφος του 
Αντιφώντος].  
316. Αθηναϊκός µαστός λευκού εδάφους. Ο Ηρακλής γυµνός κρατάει το ρόπαλο στο 
δεξί χέρι και µε το αριστερό πιάνει το πρόσθιο πόδι της ελαφίνας. Γύρω στο 510 π.Χ. 
Μόναχο, Antikensammlungen 2003. [Schefold (1978), 100, εικ. 124].  
317. Χάλκινο σύµπλεγµα. Ο Ηρακλής γυµνός στηρίζει το αριστερό του πόδι στα 
καπούλια της ελαφίνας και πιάνει µε τα χέρια του τα κέρατά της. 1ος αι. µ.Χ. Palermo, 
Μus. Reg. [Bieber (1961) ΙΙ,  36, εικ. 78].  
318. Μετόπη από το Θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς: ο Ηρακλής και η 
Κερυνίτις έλαφος [Ανδρόνικος (1996), 60, εικ. 32].               
319. Ανατολική µετόπη ΙΙΙ του Ηφαιστείου: ο Ηρακλής και η Κερυνίτις Έλαφος 
[Koch (1955), πίν. 19].                                                                                           
 
6) Mετόπη της Αµαζόνας:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
320. Σχέδιο αποκατάστασης [Rodenwaldt (1936), 45]. 
321. Κεφάλι της βασίλισσας των Αµαζόνων (1:8) [Treu (1897), 165, εικ. 189]. 
322. Κοµµάτια από το πόδι της Αµαζόνας (1:8) [Treu (1897), 166, εικ. 190].  
323. Κοµµάτια από το πόδι του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 166, εικ. 191].  
324. Κοµµάτια της πλάκας µε υπόλοιπα της ασπίδας του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 
167, εικ. 192].  
325. Θραύσµα ενός ζωσµένου µπόγου (;) ενδύµατος [Treu (1897), 167, εικ. 193].  
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
326. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
327. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
328. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας. Ο Ηρακλής επιτίθεται µε δόρυ στην 
Ανδροµάχη. Οι άλλες Αµαζόνες σπεύδουν να την βοηθήσουν. Ύπαρξη επιγραφών για 
τις µορφές του Ηρακλή, της Ανδροµάχης, Αλκαίας, Γλαύκης, Αινίπης, 
[Π]αντάριστης, Αναξίλεας, Αρετώς. 575-550 π.Χ. Cambridge, Fitzwilliam Museum 
GR 24-1864 (G 44). Από το Vulci. [Beazley (1956), 84, 2]. 
329. Αθηναϊκός µελανόµορφος κάνθαρος. Πλευρά Α΄: Στο κέντρο ο Ηρακλής µπήγει 
το ξίφος του στο µαστό της Αµαζόνας (που εικονίζεται ως οπλίτης) που έχει πέσει 
κάτω. ∆εξιά και αριστερά Αµαζόνες που προχωρούν προς το κέντρο. Πίσω από τον 
ήρωα άλλη Αµαζόνα που τεντώνει το τόξο. Γύρω στο 490-480 π.Χ. Βρυξέλλες, 
Musées Royaux d’ Art et d’  Histoire Α 718. [Beazley (19632), 445, 256: ∆ούρις].  
330. Καµπανικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας. Ο Ηρακλής νεανικός, 
στεφανωµένος, µε λεοντή και γέρνοντας πάνω στο ρόπαλό του, παίρνει τη ζώνη από 
Αµαζόνα που φοράει ανατολίτικο φόρεµα. ∆ίπλα της ένα άλογο. Πίσω από τον ήρωα 
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ένας νέος (ο Ιόλαος;). 340-320 π.Χ. Manchester Univ. IV E 30. [Trendall (1983), 415, 
3/359: Ζωγράφος του Manchester (οµάδα AV, Καµπανικό εργαστήριο].  
331. Μετόπη από το ναό Ε στον Σελινούντα. Ο Ηρακλής πιάνει την Αµαζόνα από το 
σκούφο. Σώζεται εν µέρει το ρόπαλο και η λεοντή πίσω από την πλάτη του. Ο ήρωας 
προχωράει προς τα δεξιά. Η Αµαζόνα φοράει βαρβαρικό ένδυµα κάτω από ελληνικό 
χιτώνα. Γύρω στο 470 π.Χ. Palermo, Museo Nazionale. [Holloway (1975), 20, εικ. 
126-128, Giuliani (1979), 78, πίν. 24, 2].  
332. Ανατολική µετόπη VΙΙ του Ηφαιστείου: ο Ηρακλής και η Αµαζόνα [Koch 
(1955), πίν. 21].  
333. Ζωφόρος του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας, 
πλάκα στο κέντρο της κύριας στενής πλευράς. Εικονίζεται ο Ηρακλής (στο κέντρο) 
µε τη λεοντή που πέφτει στον αριστερό του ώµο να σηκώνει το ρόπαλο µε το δεξί 
χέρι για να χτυπήσει µία Αµαζόνα. ∆εξιά και αριστερά από τον ήρωα και την 
αντίπαλό του παριστάνονται έφιππες Αµαζόνες, η µία νικήτρια και η άλλη 
χτυπηµένη. Γύρω στο 400 π.Χ. Λονδίνο, British Museum 541. [Hofkes-Brukker 
(1975), εικ. 80-81].  
334. Πλάκα από τη µαρµάρινη ζωφόρο του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού. Ο 
Ηρακλής µε λεοντή σηκώνει το ρόπαλο µε το δεξί χέρι για να χτυπήσει µία Αµαζόνα, 
που είναι πεσµένη στα γόνατα και την οποία τραβάει µε το αριστερό χέρι από τα 
µαλλιά. Μέσα 4ου αι. π.Χ. Λονδίνο, British Museum 1008. [Ashmole (1972), 174-
177, εικ. 202].  
335. Ζωφόρος ναΐσκου από ασβεστόλιθο, στολισµένου µε αρχιτεκτονικά µοτίβα. Ο 
Ηρακλής µε λεοντή, ρόπαλο, τόξο, φαρέτρα, αντιµετωπίζει τρεις Αµαζόνες, των 
οποίων το σώµα περιπλέκεται (φοράνε χιτώνα, φρυγικό σκούφο). Στα αριστερά ένας 
άνδρας ρίχνει πέτρα και Αµαζόνες µεταφέρουν µια νεκρή σύντροφό τους. Πιο πέρα 
µια άλλη Αµαζόνα κρατάει δύο δόρατα και ένας άνδρας παίζει τη σάλπιγγα. Μετά το 
350 π.Χ. Τάραντας, Museo Nazionale. [Langlotz (1963), πίν. 137].  
336α-γ. Ζωφόρος από το ναό της Αρτέµιδος Λευκοφρυηνής στη Μαγνησία του 
Μαιάνδρου ποταµού της Μ. Ασίας. Μάχη ανάµεσα σε 139 Αµαζόνες, από τις οποίες 
οι 109 είναι έφιππες (χιτώνας ως το γόνατο που αφήνει ακάλυπτο το µαστό, µπότες, 
πέλεκυς, δόρυ και πέλτη) και τους Έλληνες, ανάµεσα στους οποίους ο Ηρακλής που 
κρατάει ρόπαλο και εικονίζεται τρεις φορές (c-f-i). ∆εύτερο µισό του 2ου αι. π.Χ. 
Παρίσι, Louvre ΜΑ 2881/15, Κων/πολη, Αρχαιολογικό Μουσείο και Βερολίνο, 
Staatliche Museen 1419. [Yaylali (1976), 69, εικ. 14-17].  
337. Μαρµάρινη ζωφόρος από το Θέατρο των ∆ελφών [Sturgeon (1978), 230, εικ. 5, 
πλάκα ΙV].  
 
7) Mετόπη του Ερυµάνθιου κάπρου:   
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
338. Σχέδιο αποκατάστασης [Rodenwaldt (1936), 45]. 
339. Kεφάλι του Ευρυσθέα (1:8) [Treu (1897), 168, εικ. 194-195]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
340. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
341. Αθηναϊκή κύλικα του Ονήσιµου. Ο Ηρακλής φέρνει τον ερυµάνθιο κάπρο στον 
Ευρυσθέα. Γύρω στο 480 π.Χ. Λονδίνο, British Museum [Αshmole, Yalouris (1967), 
εικ. 23].  
342. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
343. Αθηναϊκή µελανόµορφη πυξίδα. Ο Ηρακλής καταβάλλει τον κάπρο. Ύστερος 6ος 
αι. π.Χ. Βερολίνο, Staatliche Museen F 2034. Από την Κρήτη ή την Αθήνα. 
[Brommer (1953), πίν. 132].  



 316

344. Αθηναϊκή µελανόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής µεταφέρει τον κάπρο στους ώµους 
του. Γύρω στο 560 π.Χ. Βασιλεία, Erlenmeyer Coll. [Beazley (19712), 27, 58 bis: 
Ζωγράφος της Χαϊδελβέργης].  
345. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας. Ο Ηρακλής γυµνός επισείει τον κάπρο 
στον τροµαγµένο Ευρυσθέα, ο οποίος έχει κρυφτεί µέσα στο πιθάρι του και 
ξεπροβάλλουν από αυτό τα χέρια και το κεφάλι του. Στα δεξιά η Αθηνά, στα 
αριστερά ένας άνδρας που συνοµιλεί µε έναν νέο. Γύρω στο 530 π.Χ. Λονδίνο, 
British Museum Β 162. Από το Vulci. [Beazley (1956), 306, 29: Ζωγράφος της 
Αιώρας].  
346. Ανατολική µετόπη ΙV του Ηφαιστείου: ο Ηρακλής επισείει τον Ερυµάνθιο 
κάπρο στον Ευρυσθέα [Koch (1955), πίν. 19]. 
347. Μαρµάρινο αναθηµατικό ανάγλυφο από το Ηράκλειο του Σουνίου µε άθλους 
του Ηρακλή.  

 
8) Μετόπη των Αλόγων του ∆ιοµήδη: 
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
348. Πίσω πλευρά και όψη του αλογίσιου κεφαλιού (1:8) [Treu (1897), 169, εικ. 
196]. 
349. Κοµµάτι από την αλογίσια ουρά (1:8) [Treu (1897), 169, εικ. 197]. 
350. Αριστερό χέρι του Ηρακλή που κρατάει τα ηνία (1:8) [Treu (1897), 170, εικ. 
198]. 
351. ∆εξιός βραχίονας του Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 170, εικ. 199]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):   
352. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
353. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
354. Αθηναϊκή µελανόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής εικονίζεται από πίσω, 
αναγνωρίζεται από τη λεοντή, έχει ζωστεί το ξίφος, κρατάει ρόπαλο και το λαιµό του 
αλόγου. Ένα κεφάλι και ένα χέρι κρέµονται από το στόµα του αλόγου. Ύστερος 6ος 
αι. π.Χ. Αγία Πετρούπολη, Hermitage Б 9270. [Beazley (1956), 294, 22: Ψίαξ].  
355. Ηφαιστείο, Ανατολική µετόπη V: ο Ηρακλής και ένα άλογο του ∆ιοµήδη. [Koch 
(1955), πίν. 20].                                 
356. Απουλική ερυθρόµορφη οινοχόη. Ο Ηρακλής εικονίζεται νεανικός σε κατατοµή 
ανάµεσα σε δύο άλογα που σηκώνονται στα πισινά τους πόδια. Μία πέλτη πάνω στο 
έδαφος. 330-310 π.Χ. Tάραντας, Museo Nazionale 8910 (5110). [Trendall, 
Cambitoglou (1982), 874, 78: Zωγράφος της Βαλτιµόρης, CVA 1, πίν.  8 (736), 2].  
357. Τµήµα της µαρµάρινης ζωφόρου από το Θέατρο των ∆ελφών (2ος /1ος  αι. π.Χ.) 
[Sturgeon (1978), 231, εικ. 6, πλάκα V].  
 
9) Μετόπη του Γηρυόνη:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
358. Κράνος του πρόσθιου σώµατος του Γηρυόνη (1:8) [Treu (1897), 171, εικ. 201].  
359. Άνω όψη της πρόσθιας ασπίδας του Γηρυόνη (1:8) [Treu (1897), 171, εικ. 202].  
360. Τµήµατα του σώµατος κάτω από το αριστερό πίσω µέρος του γονάτου  του 
Ηρακλή (1:8) [Treu (1897), 172, εικ. 203]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
361. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130].  
362. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
363. Χαλκιδικός µελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ύπαρξη επιγραφών για τις 
µορφές της Αθηνάς, του Ηρακλή, του Γηρυόνη και του Ευρυτίωνα. Μάχη από 
απόσταση ανάµεσα στον Ηρακλή και τον Γηρυόνη. Ο Ηρακλής, που βαδίζει µε 
µεγάλα βήµατα προς τα εµπρός, ρίχνει µε το τόξο του βέλη στον Γηρυόνη. Ο 
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Γηρυόνης και ο Ευρυτίων έχουν χτυπηθεί από τα βέλη του ήρωα. Ο Όρθος κείται 
σκοτωµένος ανάµεσα στον Ηρακλή και τον Ευρυτίωνα. Στα αριστερά η Αθηνά και 
πίσω της τα βόδια του Γηρυόνη. 540-530 π.Χ. Παρίσι, Cabinet des Médailles 202. 
Από το Vulci.  [LIMC V, τόµ. 2ος, 74]. 
364. Αθηναϊκός µελανόµορφος κωδωνόσχηµος αµφορέας. Ο Ηρακλής µε τη φαρέτρα 
αντιµετωπίζει τον Γηρυόνη, του οποίου το ένα σώµα είναι στραµµένο προς τα πίσω. 
Ανάµεσα στα πόδια του Ηρακλή και του Γηρυόνη ο Ευρυτίων, του οποίου ο λαιµός 
έχει τρυπηθεί από ένα βέλος. Ύπαρξη επιγραφών για όλες τις µορφές. Μέσα 6ου αι. 
π.Χ. Παρίσι, Louvre 53. Από το Vulci. [Brize I, 44. 61. 134-135, αρ. 14, πίν. 2, 2].  
365. Αθηναϊκή ερυθρόµορφη κύλικα. Εξωτερική όψη: ο Ηρακλής µε το ρόπαλο 
κρατάει στο τεντωµένο αριστερό χέρι τόξο και δύο βέλη. Το ένα κεφάλι του Γηρυόνη 
έχει χτυπηθεί στο µάτι από ένα βέλος και οπισθοχωρεί. Ο Όρθος µε φιδίσια ουρά 
κείται µε βέλος στην κοιλιά ανάµεσα στον Ηρακλή και τον Γηρυόνη. Στα αριστερά 
του Ηρακλή στέκουν η Αθηνά, ο Ιόλαος και ο Ευρυτίων, ο οποίος αιµορραγεί από 
τον αριστερό µηρό. Στα δεξιά του Γηρυόνη µία γυναίκα µε χειρονοµία που δηλώνει 
αναστάτωση (η Καλλιρόη;). Όλες οι µορφές εκτός από τη γυναίκα κατονοµάζονται 
µε επιγραφή. Γύρω στο 510 π.Χ. Μόναχο, Antikensammlungen 8704 (2620 WAF, J 
337). Από το Vulci. [Beazley (19632), 16-17: Ευφρόνιος (υπογεγραµµένο αγγείο)].  
366. Μετόπη από το Θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς: Ηρακλής και 
τρισώµατος Γηρυόνης [Brommer (1953), πίν. 14b]. 
367. Ανατολική µετόπη VIII του Ηφαιστείου: Γηρυόνης. Αριστερά εικονίζεται ο 
πεσµένος στο έδαφος Ευρυτίων, ο βοσκός του Γηρυόνη, και ο Ηρακλής που έχει 
υπερνικήσει τον Ευρυτίωνα και τοξεύει τον τρισώµατο Γηρυόνη, ο οποίος εικονίζεται 
στην επόµενη µετόπη (εικ. 366). [Koch (1955), πίν. 21]. 
368. Ανατολική µετόπη IX του Ηφαιστείου: Γηρυόνης. ∆εξιά στη µετόπη ο 
τρισώµατος Γηρυόνης µόνος του, µε το ένα σώµα του να έχει καταβληθεί και τα άλλα 
δύο που κρατούν και αυτά ασπίδες να πολεµούν τον Ηρακλή (που εικονίζεται στην 
προηγούµενη µετόπη - βλ. εικ. 365). [Koch (1955), πίν. 21]. 
 
10) Μετόπη του Άτλαντα:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
369. Εσωτερική µετόπη του ναού του ∆ία: a) όψη, b) τοµή κατά µήκος, c) πλαϊνή 
όψη της τριγλύφου µε το κενό για τη µετόπη, d) εγκάρσια τοµή, e) χιασµός του 
στηρίγµατος των ποδιών για τις τριγλύφους στη µετόπη της Λερναίας Ύδρας, f) 
εγκάρσια τοµή από τις γωνιακές τριγλύφους (1:40) [Treu (1897), 151, εικ. 173]. 
370. Επιφάνειες σύνδεσης και συµπλήρωσης του τµήµατος του ουρανού πάνω από 
τον Ηρακλή (1:16) [Treu (1897), 174, εικ. 205].  
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
371. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130]. 
372. Αθηναϊκή λήκυθος λευκού βάθους του Ζωγράφου της Αθηνάς. Ο Ηρακλής 
φέρει τον ουρανό. Ο Άτλας φέρνει τα µήλα των Εσπερίδων. Γύρω στο 480 π.Χ. 
Αθήνα, Εθνικό Μουσείο 1132 [Αshmole, Yalouris (1967), εικ. 24-25].  
373. Χάλκινη ταινία ασπίδας. Η σκηνή αποδίδεται δύο φορές. Στα αριστερά ο Άτλας 
κρατάει µε τα δύο χέρια τον ουρανό που δηλώνεται από το επιστύλιο, του οποίου η 
αριστερή γωνία κάµπτεται για να υποδηλώσει καµπύλωση. Τα µακριά µαλλιά του 
Γίγαντα είναι µαζεµένα σε πλεξούδα µε δαιδαλικό τρόπο. Φοράει κοντό ζωσµένο 
χιτώνα. Μπροστά του ο Ηρακλής περπατάει προς τα δεξιά, µε τη φαρέτρα, το ξίφος 
και το ρόπαλο στο δεξί χέρι και τα µήλα στο αριστερό. Στα δεξιά η Αθηνά, µε δόρυ, 
παρακολουθεί τον Ηρακλή και σηκώνει το χέρι της προστατευτικά προς τον ουρανό. 
Γύρω στο 540 π.Χ. (Lullies). Βασιλεία, Antikenmuseum, Sammlung Ludwig, 
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πιθανότατα από νεκρόπολη της ανατολικής Σικελίας. [Schefold (1978), 123, εικ. 
154].  
374. Καµπανικός ερυθρόµορφος αµφορέας µε λαιµό. Ο Ηρακλής κρατάει τον ουρανό 
που φέρει παραστάσεις του Ήλιου, του Φεγγαριού και ενός αστεριού, µε την 
παρουσία µίας θεότητας µε πόλο (Ήρα;). Ο Άτλας, γενειοφόρος και γυµνός, 
πλησιάζει προσεκτικά το δένδρο που είναι φορτωµένο µε τα µήλα και το 
υπερασπίζονται δύο φίδια. Μία παρθένα ή Εσπερίδα (στα αριστερά) καθησυχάζει το 
ένα από αυτά. Πιθανότατα τρίτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Λονδίνο, British Museum F 
148. [Trendall (1983), 667, 1: Οµάδα µε τη γλαύκα πάνω στο στύλο (“Owl-Pillar 
Group”)].  
375. Αθηναϊκή µελανόµορφη λήκυθος του Ζωγράφου των Κάκτων. Ο Ηρακλής µε 
χιτώνα, λεοντή, φαρέτρα, τόξο και ρόπαλο στο δεξί χέρι, αποµακρύνεται από το 
δένδρο κοιτάζοντας προς τα πίσω το δικέφαλο Λάδωνα. Γύρω στο 500 π.Χ. 
Βερολίνο, Staatliche Museen inv. 3261. [Haspels (1936), 198, 2, πίν. 18, 1].  
376. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας. Ο Ηρακλής µε χιτώνα, λεοντή, ξίφος, 
ρόπαλο στο δεξί χέρι, περπατάει προς τα αριστερά µε το κεφάλι γυρισµένο προς τα 
πίσω προς ένα ελάφι. Πίσω από το ελάφι υπάρχει ένα δένδρο (δίχως το φίδι) και δύο 
γυναίκες, οι Εσπερίδες. Κατά τον Fr. Brommer, 107 πρόκειται για παρανόηση του 
µύθου παρά για σύγχυση των µύθων για τα µήλα και το ελάφι. Κατά τον K. 
Schauenburg πρόκειται για τη στιγµή που ο Ηρακλής φεύγει από τον κήπο των 
Εσπερίδων, ενώ το ελάφι δεν έχει σχέση µε το context. Γύρω στο 510 π.Χ. Boulogne, 
Mus. Beaux-Arts 421. [Schauenburg, K., MededRome 41, 1979, 12. 232, εικ. 18].  
377. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας του Ζωγράφου του Αχελώου. Ο Ηρακλής 
µε λεοντή, φαρέτρα, τόξο, ρόπαλο στο δεξί χέρι, τα µήλα στο τεντωµένο αριστερό 
χέρι, τρέχει προς τα δεξιά µε το κεφάλι γυρισµένο προς τα πίσω, πάνω από βραχώδες 
τοπίο (over rocky landscape). 510-500 π.Χ. Βατικανό, Guglielmi Coll. Από το Vulci. 
[Beazley (1956), 383, 4].  
378. Ανατολική µετόπη Χ του Ηφαιστείου: Αθηνά και Ηρακλής [Koch (1955), πίν. 
22 - ωστόσο στη σελ. 121 ταυτίζει τη γυναικεία µορφή της µετόπης µε Εσπερίδα.] 
379. [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 138]. 
 
11) Μετόπη του Κέρβερου:  
Αποκατάσταση του Treu (1897):  
380. Θραύσµα του κεφαλιού του Κέρβερου, σύµφωνα µε τo Expédition de Morée Ι, 
πίν. 75, 8 (1:8) [Treu (1897), 175, εικ. 206]. 
Αποκατάσταση του Γιαλούρη (1967):  
381. Σχέδιο αποκατάστασης [Αθ. Γιαλούρη, Ν. Γιαλούρης (1998), 130].  
382. [Κλεάνθη Πατεράκη]  
383. Κορινθιακό αγγείο του πρώιµου 6ου αι. π.Χ. [Brommer (1953), 44, πίν. 24b].  
384. Αθηναϊκός ερυθρόµορφος αµφορέας του Ζωγράφου του Ανδοκίδη. Ο Ηρακλής 
σκυµµένος κρατάει αλυσίδα, έχει κατεβάσει το αριστερό χέρι, απλώνει το δεξί για να 
χαϊδέψει τον Κέρβερο, ο οποίος ξεπροβάλλει από την είσοδο. Στα αριστερά η Αθηνά. 
Ανάµεσα στον Ηρακλή και τον Κέρβερο ένα δένδρο και το ρόπαλο του ήρωα 
ακουµπισµένο στο δένδρο. Γύρω στο 525-510 π.Χ. Παρίσι, Louvre F 204. Από το 
Vulci. [Beazley (19632), 4, 11].  
385. Αθηναϊκός µελανόµορφος αµφορέας µε λαιµό του Ζωγράφου του Βατικανού. Ο 
Ηρακλής (δίχως ρόπαλο) σε επί γoύνασι δρόµο, µε λουρί στο δεξί χέρι (;). Ο 
Κέρβερος εικονίζεται µεγάλος, άγριος, µε τα δύο κεφάλια να αντικρίζουν τον 
Ηρακλή. Η Αθηνά παριστάνεται δίπλα στον Κέρβερο, ενώ στα δεξιά ο Ερµής 
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περπατάει προς το µέρος του. Γύρω στο 540-530 π.Χ. Εδιµβούργο, Εθνικό Μουσείο 
1881.44.27. [Beazley (1956), 312, 4, 365].  
386. Μελανόµορφη υδρία. Ο Ηρακλής τρέχει προς τα δεξιά τραβώντας τον Κέρβερο, 
η Αθηνά στέκει στα δεξιά. Ο Ερµής ακολουθεί τον Κέρβερο, αφήνει την Περσεφόνη 
και τον Άδη στα αριστερά. Γύρω στο 530-520 π.Χ. Τολέδο (Οχάιο), Μουσείο Τέχνης 
50.261. Από το Vulci. [CVA 1, πίν. 22, 2. Ζωγράφος του Καριθαίου (“Karithaios 
Painter”): αρ. 48].  
387. Ανατολική µετόπη VI του Ηφαιστείου: Ηρακλής και Κέρβερος [Koch (1955), 
πίν. 20].                                                                                            
388. Αθηναϊκή µελανόµορφη κύλικα. Ο Ηρακλής και ο µονοκέφαλος Κέρβερος 
προχωρούν προς τα αριστερά. Γύρω στο 560 π.Χ. Ζυρίχη, Univ. 3844. [Brijer, H., 
Siana Cups II: Red-black P.: Arete Liste 20, αρ. 15].  
389. Απουλικός ερυθρόµορφος ελικωτός κρατήρας του ακόλουθου του Ζωγράφου 
του Λυκούργου. Ο Ηρακλής νεανικός, γυµνός, µε τόξο στον ώµο, κοιτάζει προς τα 
δεξιά, κραδαίνει το ρόπαλο στο δεξί χέρι και προσπαθεί να τραβήξει τον τρικέφαλο 
Κέρβερο µε τη φιδοειδή ουρά, ο οποίος κατευθύνεται προς τα δεξιά. Στα αριστερά ο 
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