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                                            ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Α) Γενικά στοιχεία  
 
Οι αναφορές των λόγιων ταξιδιωτών και η ιστορία της 
έρευνας της Ολυµπίας 1 
 

Τη σκέψη να ανασκαφεί ο χώρος της Ολυµπίας τη συναντάµε 
πρώτα στον Montfaucon, ο οποίος στο γράµµα του προς το διορισµένο 
Αρχιεπίσκοπο Κέρκυρας Quirini στις 14 Ιουνίου 1723 προσπαθεί να 
προτρέψει εκείνον στην ανάληψη µίας τέτοιας πρωτοβουλίας, γράφοντάς 
του χαρακτηριστικά, συγκρίνοντας τα µνηµεία της Κέρκυρας και της 
Κεφαλονιάς µε εκείνα της Ολυµπίας, ότι «στην αρχαία Ήλιδα όπου 
πραγµατοποιούνταν οι ολυµπιακοί αγώνες το έδαφος είναι γεµάτο από 
νικητήρια µνηµεία, όπως αγάλµατα, ανάγλυφα, επιγραφές» και ότι ο 
ίδιος πιστεύει πώς κανείς µέχρι τότε δεν είχε ερευνήσει αυτή την περιοχή. 
Σηµειώνει επίσης ότι είναι πολύ κοντά στην Κέρκυρα και κυρίως ότι ο 
Αρχιεπίσκοπος θα µπορούσε µε λίγα έξοδα να αποκτήσει µία ολόκληρη 
συλλογή έργων, ενώ παρατηρεί ότι ο Παυσανίας, του οποίου το έργο είχε 
τότε εκδοθεί στα γερµανικά δύο φορές, είναι µία απαραίτητη πηγή. 
Ωστόσο ο Quirini έµεινε µόνο τρία χρόνια στην Κέρκυρα και φαίνεται 
ότι είχε άλλα ενδιαφέροντα από εκείνα που προσδοκούσε ο Montfaucon.    

Έντονη επίδραση στην έρευνα φαίνεται ότι άσκησαν τα σχέδια 
ταξιδιού του Γερµανού ερευνητή της αρχαιότητας Johann Joachim 
Winckelmann, ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα που θα 
είχε για τον ίδιο – και, κατ’ επέκταση, για την ιστορία της τέχνης – η 
γνώση των αρχαιοτήτων επί του ελληνικού εδάφους, αλλά από το 1759 
δεν είχε ασχοληθεί ξανά σοβαρά µε την επεξεργασία της Kunstgeschichte 
του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του φαίνεται να ξαναθυµάται αυτά 
τα σχέδια, γι’ αυτό και στη σελίδα 84 του πρώτου τόµου των 
Anmerkungen zur Geschichte der Kunst des Altertums (∆ρέσδη 1767) 
γράφει, µεταξύ άλλων : «Η διεύρυνση των γνώσεων µας για την 
ελληνική τέχνη είναι αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα, όχι στον τόπο, τον 
οποίο επισκέπτονται οι περισσότεροι, αλλά στην Ηλεία, όπου κανείς 
λόγιος δεν έχει ταξιδέψει ακόµη…Είµαι βέβαιος ότι το κέρδος θα είναι 
εδώ µεγαλύτερο από κάθε προσδοκία και ότι µε τη λεπτοµερή µελέτη 
αυτού του εδάφους θα ξεπροβάλλει για την τέχνη ένα µεγάλο φως». 
Παρόλο που ένας νεαρός αριστοκράτης και ένας Μασσαλός έµπορος του 
πρότειναν να ταξιδέψει στην Ελλάδα µαζί τους και κατά τη διάρκεια µίας 
                                                           
1 Για τις αναφορές των λόγιων στην Ολυµπία και για τη γαλλική ανασκαφή βλ. Olympia I, 
101- 104. Για την ιστορία της έρευνας και τις γερµανικές ανασκαφές βλ. Mallwitz (1972), 
292-293 και Παπαχατζής (1979), τ. 3ος, 542-543.    
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περιοδείας στην Ελλάδα να δει πολύ περισσότερα από ό,τι άλλοι 
ταξιδιώτες, το σχέδιο αυτό παραγκωνίστηκε από ένα άλλο, σύµφωνα µε 
το οποίο θα έσκαβε στην Ηλεία και αλλού. Ωστόσο χρειαζόταν 
περισσότερα χρήµατα, γι’ αυτό και σε ένα γράµµα του στις 13 
Ιανουαρίου 1768 αναφέρεται προβληµατισµένος σε αυτό το ζήτηµα και 
εξετάζει προσεκτικά τις περιπτώσεις να µπορέσει να πραγµατοποιήσει 
µία επιχείρηση ανασκαφής στην Ηλεία, προκειµένου να ανασκάψει µε 
εκατό εργάτες το στάδιο, και µε την οικονοµική υποστήριξη του Πάπα 
Stoppani ή του γαλλικού Υπουργείου ή της Πύλης. 

Μετά τον Winckelmann και άλλοι λόγιοι έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στην Ολυµπία. ∆ύο χρόνια πριν το θάνατο του Γερµανού λόγιου, 
τον Αύγουστο του 1766, έφτασε στην Ολυµπία ο πρώτος «επιστήµονας» 
- µε βάση τα δεδοµένα της εποχής πάντα – ταξιδιώτης, ο Richard 
Chandler. Μετά από πολλές µάταιες προσπάθειες να µάθει από τους 
ντόπιους για την ύπαρξη ερειπίων, απέκτησε σηµαντικές πληροφορίες 
από τον Τούρκο Αγά Μουλάχ για τη θέση της Ολυµπίας, την οποία και 
επισκέφθηκε. Στο έργο του Travels in Greece (Οξφόρδη 1776), στη 
σελίδα 294, αναφέρεται στα ερείπια που συνάντησε : στους τοίχους του 
σηκού «ενός πολύ µεγάλου», όπως γράφει, ναού, που είχε ύψος αρκετά 
πόδια και ήταν καλοχτισµένος,  στις πέτρες, όλες τραυµατισµένες που 
δηλώνουν το µόχθο των ανθρώπων, σε ένα κιονόκρανο που υποδεικνύει 
ότι το οικοδόµηµα ήταν δωρικού ρυθµού, παραπέρα σε ένα βαθούλωµα 
µε στάσιµο νερό, όπου θεωρούνταν ότι βρισκόταν το στάδιο, µε 
διασκορπισµένη τριγύρω τοιχοποιία και ίχνη πέτρινων τοίχων. Στο τέλος 
σηµειώνει ότι το βουνό που λέγεται Κρόνιο βρίσκεται στο Βορρά και ο 
ποταµός Αλφειός στο Νότο. Πάντως, µε βάση τη µαρτυρία του Chandler, 
τα ερείπια του ναού βρίσκονταν τότε σε πολύ καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης από ό,τι σήµερα.  

Ο Fauvel, ο οποίος βρέθηκε στην Ολυµπία µαζί µε τον Foucherot 
λίγο µετά τον  Chandler, και το 1787 ξαναπήγε εκεί µε εντολή του 
Γάλλου απεσταλµένου στην Κωνσταντινούπολη Choiseul - Gouffier 
είναι ο πρώτος, ο οποίος ανέλαβε να κάνει ένα σχέδιο της πεδιάδας για 
να εξηγήσει την τοπογραφία της αρχαίας Άλτεως. Στο χάρτη που 
δηµοσίευσε το 1788 επιβεβαιώνει τη θέση του σταδίου, όπως την είδε ο 
Chandler, δηλ. δυτικά του Κρονίου λόφου.  

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Ολυµπία οι πιο ονοµαστοί Άγγλοι 
αρχαιολόγοι. Πρώτος από όλους έφτασε ο Leake στις 25 Φεβρουαρίου 
1805, έπειτα ο Dodwell συνοδευόµενος από τον Gell στις 24 Ιανουαρίου 
1806 (οι οποίοι και παρέµειναν τρεις εβδοµάδες) και το 1811 ο 
Cockerell. ∆ύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1813, ο λόρδος 
Spencer Stanhope µε την παρακίνηση της Ακαδηµίας του Παρισιού και 
ιδίως ο Quatremère de Quincy’s, ο οποίος εκείνη την εποχή ασχολούνταν 
µε τη µελέτη της χρυσελεφάντινης πλαστικής, ανέλαβαν να καταρτίσουν 
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µαζί µε το νεαρό αρχιτέκτονα Allason ένα χάρτη της Ολυµπίας. Ο 
Dodwell προχώρησε ακόµη και σε ανασκαφή µικρού τµήµατος του 
χώρου : έσκαψε µε δύο Τούρκους και βρήκε κίονες του πτερού και 
θραύσµατα της επίστρωσης του δαπέδου από µαύρο µάρµαρο, 
υποστηρίζοντας ότι αυτά αναφέρει ο Παυσανίας µιλώντας για το ναό του 
∆ία (V, 11,10). Έπειτα ο Wilkins στο Antiquities of Magna Graecia το 
1807 δηµοσίευσε µία κάτοψη του ναού συγκρίνοντας την αναλογία του 
περιστυλίου του µε εκείνη του Θησείου, ενώ, τέλος ο Leake στη σελίδα  
34 του Travels in the Morea I επίλυσε σύντοµα το πολυσυζητηµένο 
ερώτηµα για «την πόλη της Ολυµπίας», γράφοντας ότι «η Ολυµπία 
αποτελούνταν από ένα ιερό άλσος, ένα στάδιο και έναν ιππόδροµο, αλλά 
όλα αυτά σε µεγαλύτερη κλίµακα από κάθε παρόµοια εγκατάσταση».     

Η πρώτη µεγάλη ανασκαφή στο έδαφος της Ολυµπίας 
πραγµατοποιήθηκε το 1829 από τη λεγόµενη Expédition scientifique 
de Morée, η οποία αποτελούνταν από ένα σηµαντικό αριθµό Γάλλων 
µελετητών και έφθασε στην Πελοπόννησο µε εντολή της γαλλικής 
κυβέρνησης να ερευνήσει την κατάσταση εδάφους και τα µνηµεία της 
χερσονήσου. Ήταν χωρισµένη σε τρεις τοµείς : ένα τοµέα της φυσικής 
επιστήµης υπό τη διεύθυνση του Bory St. - Vincent, ένα τοµέα των 
αρχιτεκτόνων, στην κορυφή των οποίων βρισκόταν ο Abel Blouet, που 
ήταν αρκετά φηµισµένος στη Γαλλία, µε κατώτερούς του τους Poirot, 
Ravoifiè και τον τοπιογράφο Bacuet, και τέλος τον τοµέα των 
αρχαιολόγων, που αποτελούνταν από τον Dubois και δύο ζωγράφους, τον 
Trèzel και τον τότε εικοσάχρονο Amaury - Duval. Ωστόσο η γαλλική 
εξερευνητική αποστολή δε διέθετε στην πραγµατικότητα κανένα 
αρχαιολόγο, γι’ αυτό και επικρίθηκε πάρα πολύ στη χώρα της. Παρόλα 
αυτά έσκαψε στο ανατολικό και δυτικό πτερό του ναού του ∆ία και είναι 
η πρώτη αποστολή που κατόρθωσε να αποκαλύψει το ναό του ∆ία στην 
Άλτη, έναν αρκετά σηµαντικό αριθµό θραυσµάτων από τις µετόπες, ένα 
ύστερο ρωµαϊκό ψηφιδωτό και ένα ψηφιδωτό µε τον Τρίτωνα. Η 
ανασκαφή διήρκησε έξι εβδοµάδες (από τις 11 Μαΐου µέχρι τα τέλη 
Ιουνίου 1829) και διακόπηκε αναγκαστικά λόγω της ήδη ανυπόφορης 
ζέστης, ενώ λίγο πριν το τέλος της ο αριθµός των εργατών είχε φτάσει 
τους 100 µε δύο στρατιώτες του γαλλικού στρατού να δουλεύουν ως 
επόπτες. Η αποστολή εξέθεσε τα πορίσµατά της στον πρώτο τόµο της 
τρίτοµης δηµοσίευσης Expédition scientifique de Morée (1834), ενώ της 
επετράπη να πάρει µαζί της επιστρέφοντας στη Γαλλία όσα θραύσµατα 
µετοπών ανακάλυψε, τα οποία και εκτέθηκαν στο Μουσείο του 
Λούβρου. Φαίνεται πάντως ότι οι Γάλλοι ήλπιζαν στην ολοκλήρωση των 
ανασκαφών τους κατά την άνοιξη του 1856, επειδή κατά τη διάρκεια του 
Κριµαϊκού πολέµου είχαν φτάσει στην Ελλάδα γαλλικά στρατεύµατα, 
αλλά τελικά εκείνα επέστρεψαν στη Γαλλία.   
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Η µεγαλύτερη όµως ανασκαφή της Ολυµπίας πραγµατοποιήθηκε  
µετά το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα από το γερµανικό κράτος, το οποίο 
το Μάρτιο του 1875 συµφώνησε µε το ελληνικό. Ξεκίνησε το 
Σεπτέµβριο του 1875, πριν η σύµβαση επικυρωθεί από την ελληνική 
βουλή (η επικύρωση έγινε ένα µήνα αργότερα). Η συµφωνία 
περιελάµβανε την πολύ σηµαντική για το ελληνικό έθνος παράγραφο ότι 
οι ανασκαφείς – ανεξάρτητα από τη µέχρι τότε επικρατούσα συνήθεια – 
υποχρεώνονταν να αφήσουν όλα τα ευρήµατα στην Ελλάδα 2. Στις 
ανασκαφές συµµετείχαν αρκετοί αξιόλογοι Γερµανοί αρχαιολόγοι, όπως 
π.χ. οι E.Curtius, F.Adler, W.Dörpfeld, G.Treu, A.Furtwängler κ.α..   

Από το 1875 ως το 1881 αποκαλύφθηκε υπό τη διεύθυνση των 
E.Curtius και F.Adler το παχύ αλλουβιακό στρώµα πάνω από την Άλτη 
και την πλησιέστερή της περιοχή. Τα πορίσµατα αυτών των ανασκαφών 
δηµοσιεύονταν κάθε χρόνο, από το 1875 ως το 1881 σε µεγάλους τόµους 
µε σχέδια και φωτογραφίες µε τον τίτλο Die Ausgrabungen von Olympia. 
Η οριστική δηµοσίευση όµως έγινε µέσα στην επταετία 1890-1897 σε 
πέντε µνηµειώδεις τόµους µε τον γενικό τίτλο Olympia : Die Ergebnisse 
der von dem Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung (1890-’97) και 
αναφερόταν στην ιστορία της Ολυµπίας και της ανασκαφής της, στην 
εξέταση των ανασκαµµένων κτιρίων, των γλυπτών, των χάλκινων και 
µικρών ευρηµάτων, των επιγραφών, ενώ συνοδευόταν από πολλούς 
χάρτες και σχέδια. Μέχρι το 1897 πάντως είχε αποκαλυφθεί το σύνολο 
του γλυπτού διακόσµου, έργα από ασβεστόλιθο, µάρµαρο και πηλό, 
καθώς και τα περισσότερα οικοδοµήµατα του Ιερού.  

Οι πρώτες ανασκαφές των Γερµανών στην Ολυµπία έφεραν, πέρα 
από το επιστηµονικό τους αποτέλεσµα, και έναν αέρα αλλαγής στην 
αρχαιολογία, αφού οι ανασκαφείς παραιτήθηκαν από την εκµετάλλευση 
των ευρηµάτων, ενώ, από την άλλη, επικράτησε η σκέψη να αφήσουν τα 
ευρήµατα στο χώρο εύρεσής τους και να µην τα µεταφέρουν στην 
Αθήνα, καθώς τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα σιδηροδροµικό και 
ανεπτυγµένο οδικό δίκτυο. Τη σκέψη όµως αυτή βοήθησε και η δωρεά 
του Αθηναίου τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού, χάρη στην οποία ξεκίνησε δύο 
χρόνια µετά το τέλος της ανασκαφής η ανέγερση µουσείου κοντά στο 
ιερό, που ολοκληρώθηκε το 1885. Το µουσείο ιδρύθηκε το 1886-’87 ενώ 
εγκαινιάστηκε µε την παρουσία του ελληνικού βασιλικού οίκου στις 18 
Μαΐου 1877, οπότε και άρχισε να προσελκύει κοινό.  

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Άλτης ξεκίνησαν ξανά 
το 1906 µε 1909. Ο W.Dörpfeld, ο οποίος συµµετείχε ως νέος 
αρχαιολόγος στις ανασκαφές, εξέτασε το ερώτηµα για την προελληνική 
Ολυµπία και συνόψισε τα πορίσµατά του στο δίτοµο έργο Alt - Olympia : 

                                                           
2 Τα άρθρα του σχετικού συµβολαίου έχουν δηµοσιευτεί στο Olympia Ι, 105-115.   
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Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des ältesten 
Heiligtums von Olympia und der älteren griechischen Kunst (1935).  

Οι ανασκαφές των Γερµανών στην Ολυµπία άρχισαν για τρίτη 
φορά το 1936 επί την ευκαιρία των Ολυµπιακών αγώνων του Βερολίνου 
και υπό τη διεύθυνση του A.v.Gerkan. Συνεχίστηκαν από τον R.Hampe 
και τον U.Jantzen το 1937 και ήταν αρκετά πλούσιες σε ευρήµατα. Μία 
διακοπή στις ανασκαφές έγινε κατά τη διάρκεια του πολέµου και µέχρι 
το 1952, ενώ έπειτα ο Emil Kunze, ο οποίος είχε προστεθεί στην 
αρχαιολογική οµάδα µαζί µε τον H.Schleif από το 1938, συνέχισε ως 
διευθυντής τις ανασκαφές, οι οποίες τελείωσαν το 1966.                

Τα αποτελέσµατα της τρίτης ανασκαφικής περιόδου ήταν η 
ολοκληρωτική αποκάλυψη του σταδίου και η επαναφορά του στην 
ύστερη κλασική του κατάσταση. Επιπλέον η επέκταση των ορίων 
ανασκαφής προς το Νότο - µε αποτέλεσµα να αποκαλυφθούν εντελώς οι 
ανατολικές θέρµες, η νότια στοά και το Λεωνιδαίο - προς τα δυτικά, 
όπου βρίσκεται το τέταρτο των ελληνικών λουτρών, και στο Βορρά -  
προκειµένου να ευθυγραµµιστούν τα όρια της ανασκαφής. Η τελευταία  
ήταν – προς έκπληξη των ανασκαφέων – ιδιαίτερα πλούσια σε ευρήµατα, 
προπάντων σε χάλκινα, κεραµική και κεραµοπλαστικά. Τα πορίσµατα 
καταγράφηκαν σε δύο σειρές δηµοσιεύσεων, στη Berichte über die 
Ausgrabungen in Olympia 3, όπου συναντάµε πέρα από το χρονικό της 
ανασκαφής πραγµατείες σχετικές µε τα νέα ευρήµατα, και στην 
Olympische Forschungen, όπου πραγµατείες για σχετικές µεταξύ τους 
οµάδες ευρηµάτων της παλιότερης και νεότερης ανασκαφικής περιόδου.    

Οι ανασκαφές και έρευνες των Γερµανών στην Ολυµπία 
συνεχίζονται µέχρι σήµερα µε τη συνεργασία της ελληνικής 
αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

Όσον αφορά στη µουσειακή προστασία των ευρηµάτων του ιερού, 
ένα νέο µουσείο ανεγέρθηκε στην κοιλάδα του Κλάδεου το 1972.  

 
 
 
   

                                                           
3 Πρόκειται για οχτώ τόµους, που δηµοσιεύονταν από το 1937 ως το 1967, αποτελούσαν κατ’ 
ουσία δηµοσιεύµατα του Jahrbuch του γερµανικού ινστιτούτου και αναφέρονταν σε 
κατασκευές περί τον κεντρικό χώρο του ιερού, που είχαν κριθεί δευτερεύουσες και η 
ανασκαφή τους είχε αναβληθεί από τους παλιότερους αρχαιολόγους.   
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            Στοιχεία γεωγραφίας και ιστορίας της Ολυµπίας 4 
 

Η Ολυµπία ήταν κοιλάδα που βρισκόταν στην Πισάτιδα, το ένα 
από τα τρία «διαµερίσµατα» της αρχαίας Ηλείας 5, και οριζόταν 
γεωγραφικά από τον ποταµό Αλφειό και τον παραπόταµό του Κλάδεο. Η 
περιοχή όπου διεξάγονταν οι ολυµπιακοί αγώνες ονοµαζόταν συχνά 
Πίσα. Όταν την επισκέφτηκε ο Παυσανίας δεν διατηρούνταν το τείχος 
της, ούτε κάποια κτίσµατα, αλλά υπήρχαν παντού αµπέλια (VI,22,2 : 
Τείχους δε ή άλλου κατασκευάσµατος ελείπετο ουδέν έτι, άµπελοι δε ησαν 
δια του χωρίου πεφυτευµέναι παντός, ένθα η Πίσα ωκειτο).   

Η κατοχή της Ολυµπίας συνεπαγόταν και κατοχή της διεύθυνσης 
και διοργάνωσης των ολυµπιακών αγώνων, συνεπώς και εκµετάλλευση 
του πλούτου του ιερού και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που οι 
Πισάτες έρχονταν συχνά σε σύγκρουση µε τους Ηλείους. Παρατηρούµε 
εναλλαγή στην κατοχή της Ολυµπίας ανάµεσα στους Πισάτες και τους 
Ηλείους, µε τους Πισάτες να είναι, σύµφωνα µε µία πηγή, από τα πρώιµα 
χρόνια υπεύθυνοι για τη διοργάνωση των ολυµπίων και τους Ηλείους να 
αµφισβητούν συχνά τα δικαιώµατα τους και να έρχονται σε σύγκρουση 
µε αυτούς. Οι Πισάτες κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία 
τους αρκετές δεκαετίες µέχρι το 572 π.Χ., οπότε επιτέθηκαν, µαζί µε τους 
περιοίκους τους ∆υσποντίους, Μακιστίους, Σκιλλουντίους και µε την 
καθοδήγηση του Πύρρου, γιου του βασιλιά Πανταλέοντα, εναντίον των 
Ηλείων, αλλά τελικά νικήθηκαν και υποτάχθηκαν σε αυτούς. Το 364 π.Χ. 
οι Πισάτες συµµάχησαν µε τους Αρκάδες, επαναστάτησαν και 
επανέκτησαν για µικρό χρονικό διάστηµα την προεδρία των ολυµπίων. 
Κατάσχεσαν τότε τους θησαυρούς του ιερού και έκοψαν νοµίσµατα. 
Υποτάχθηκαν όµως ξανά στους Ηλείους και από τότε παρήκµασαν.     
  
  

                                                           
4 Βλ. σχετικά : Olympia I, 15, 18-19,  Ι. Ε. Ε., τ. Β΄, 223-224, Παπαχατζής (1979), τ. 3ος , 248-
249 και Andrewes (1992), 84-85.   
5 Τα δύο άλλα ‘διαµερίσµατα’ της αρχαίας Ηλείας, που βρισκόταν στη Β.∆. Πελοπόννησο,  
ήταν η Κοίλη Ήλιδα στα βόρεια και η Τριφυλία στα νότια του Αλφειού. Η Πισάτιδα 
βρισκόταν στη µέση.   
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Η ιστορία του ιερού της Ολυµπίας 6 
 

Το ιερό άλσος της Ολυµπίας, η Άλτις (εικ.1), «ο κάλλιστος της 
Ελλάδος χώρος» ήταν στην αρχαιότητα ο προσφιλέστερος λατρευτικός 
χώρος των Ελλήνων. Βρισκόταν στη κοιλάδα του Αλφειού στη Β. ∆. 
Πελοπόννησο. Στο βόρειο µέρος περιοριζόταν από λόφους, ενώ ο 
Κρόνιος λόφος – ο λόφος του Κρόνου – πρόβαλε περισσότερο στα Ν. ∆.. 
Ο ιερός χώρος εκτεινόταν µέχρι τον Αλφειό στο Νότο και στα δυτικά 
µέχρι τον Κλάδεο που εκεί ενώνεται µε τον Αλφειό.  

                                                      Εικόνα 1 
Αρχικά, στα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί 

στους νότιους πρόποδες του Κρονίου οικισµός, ο οποίος εγκαταλείφθηκε  
γύρω στο 2000 π.Χ. Ο χώρος έγινε θρησκευτικό κέντρο λίγο αργότερα, 
µάλλον κατά την µεσοελλαδική εποχή (1900-1600 π.Χ.), αφού τότε 
εµφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις για την άσκηση λατρείας για τον 
Πέλοπα (ύπαρξη τύµβου του) και την Ιπποδάµεια, ενώ πρέπει να 
                                                           
6 Βλ. σχετικά Olympia I, 93-100 (για την καταστροφή του ιερού, την πτώση των γλυπτών και 
τη χριστιανική εγκατάσταση), Olympia IΙ (για όλα τα κτίρια του ιερού). Πάντως, µία 
εισαγωγή στην ιστορία του ιερού της Ολυµπίας συναντάµε σε αρκετά εγχειρίδια, π.χ. στον 
Gruben (1966), 43-48, καθώς και σε οδηγούς του αρχαιολογικού χώρου, όπως π.χ. σε εκείνο 
του ζεύγους Γιαλούρη (1998), 7-29.      
Στη σύντοµη παρουσίαση της εξέλιξης του ιερού από τον 3ο ως τον 6ο αιώνα µ.Χ. αποδέχοµαι 
τις απόψεις της Säflund (1970), 151, 160-162. Ωστόσο οι Γερµανοί ανασκαφείς του 19ου 
αιώνα κατατάσσουν µε διαφορετική χρονική σειρά τις ακόλουθες φάσεις διαµόρφωσης του 
ιερού : γύρω στο 430 µ.Χ. χτίζεται – πρώτα – η εκκλησία και κατασκευάζεται το «πρώιµο 
βυζαντινό χωριό», ενώ, αργότερα, το 460-470 µ.Χ. κατασκευάζεται ένας αµυντικός τοίχος. 
Το 522 και το 551 µ.Χ. πέφτουν οι εναέτιες µορφές, το ανώτερο τµήµα του αµυντικού τοίχου, 
το εποικοδόµηµα της εκκλησίας, οι κίονες του Ηραίου, ενώ, τέλος, στο 2ο µισό του 6ου αιώνα 
µ.Χ. παρατηρείται η «ύστερη βυζαντινή» εγκατάσταση. Βλ. σχετικά :  Olympia I, 92-96, 
Ausgrabungen II, 9 και DR 13 (1877), 307. 
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τελούνταν και νεκρικοί αγώνες προς τιµήν του ήρωα 7. Σε αυτή την εποχή 
ή ίσως και σε λίγο προγενέστερη πρέπει να ανάγεται και η λατρεία 
προολύµπιων, όπως ο Κρόνος, η Ρέα, η Θέµιδα, και άλλων θεοτήτων 
(π.χ. η Γαία, η Ειλείθυια, ο Ιδαίος Ηρακλής).       

Από τον 9ο αιώνα π.Χ. και έπειτα η Ολυµπία προσείλκυε πολλούς 
προσκυνητές, οι οποίοι άφηναν τα ακριβά αφιερώµατά τους στο χώρο. 
Σύµφωνα µε το χρονικό του Ιππία από την Ήλιδα (4ος αι. π.Χ.), το 776 
π.Χ. - που υπολογίζεται σα συµβατική αρχή της πρώτης ολυµπιάδας και 
όταν στο δρόµο «στάδιο» νίκησε ο Ηλείος Κόροιβος - τελέστηκαν 
λατρευτικές εορτές κατά τη διάρκεια των οποίων θα έπρεπε να επικρατεί 
εκεχειρία σε όλη την Ελλάδα.  

Τον 7ο αι. π.Χ. το ιερό άλλαξε εξωτερικά σε σηµαντικό βαθµό, 
καθώς ο χώρος στους πρόποδες του Κρονίου αναδιαµορφώθηκε ριζικά. 
Το τέµενος του Πέλοπα έγινε το µυθικό κέντρο του ιερού, ενώ στις αρχές 
του 7ου αι. π.Χ. δηµιουργήθηκε το στάδιο στα Ν. Α. του Κρονίου.  

Από τον 6ο αιώνα και εξής ο χώρος άρχισε σταδιακά να γεµίζει µε 
οικοδοµήµατα : γύρω στο 600 π.Χ. ανεγέρθηκε ο ναός της Ήρας, το 
Ηραίο, ανατολικά από το οποίο κατασκευάστηκαν διαδοχικά εννέα 
ναόσχηµα οικοδοµήµατα, οι Θησαυροί. Στο χώρο προστέθηκε επίσης ο 
ναός του ∆ία 8, το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, το εργαστήριο του Φειδία, 
ο Θεηκολεών, το Ηρώο (τα δύο τελευταία βόρεια του εργαστηρίου), τα 
Λουτρά, το Κολυµβητήριο, ενώ ανακαινίστηκε κατά τον 6ο αιώνα το 
τέµενος του Πέλοπα.  

Η άνθηση της Ολυµπίας συνεχίστηκε ασταµάτητα κατά τον 4ο αι. 
π.Χ., οπότε χτίστηκε το Μητρώο και το Φιλιππείο, ενώ η παραµονή των 
επισκεπτών του ιερού διευκολύνθηκε χάρη στο Λεωνιδαίο.  

Παρόλο που τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. οι αναφορές των πηγών στην 
Ολυµπία είναι λίγες, οι ανασκαφές έδειξαν ότι η οικοδοµική 
δραστηριότητα εκεί συνεχίστηκε αµείωτη (τον 3ο αιώνα οικοδοµήθηκε η 
Παλαίστρα, το 2ο το Γυµνάσιο).  

Μία λυπηρή στιγµή στην ιστορία του ιερού φαίνεται ότι αποτέλεσε 
το 85 π.Χ., όταν ο Σύλλας λεηλάτησε τους θησαυρούς του ιερού για να 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους στον πόλεµό του κατά του 
Μιθριδάτη. Μετέφερε µάλιστα τους ολυµπιακούς αγώνες στη Ρώµη και 
οργάνωσε εκεί την 175η Ολυµπιάδα (80 π.Χ.). Η Ολυµπία περιέπεσε 
έπειτα σε παρακµή, από την οποία ανέκαµψε µετά το 31 π.Χ., επί 
Αυγούστου, οπότε Ρωµαίοι αυτοκράτορες και αξιωµατούχοι άρχισαν να 

                                                           
7 Για τους αγώνες προς τιµήν του Πέλοπα, τη σχέση τους µε τους ολυµπιακούς, τη σχέση 
Πέλοπα – ∆ία µέσω του πελόπιου, το µύθο Πέλοπα – Οινόµαου και την πιθανότητα 
µεταβίβασης των εννοιών που έφερε ο Πέλοψ στο πρόσωπο του ∆ία και αντίστροφα για τους 
Πελοποννήσιους βλ. παρακάτω, στα κεφάλαια όπου η αρχιτεκτονική, ο µύθος Οινόµαου – 
Πέλοπα, η πρότασή µου για το εναέτιο.     
8 Για την αρχιτεκτονική και χρονολόγηση του ναού βλ. αναλυτικά παρακάτω, σ. 11-12.    
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δείχνουν το ενδιαφέρον τους για το ιερό και τους αγώνες, άλλοτε  
αναθέτοντας ή χτίζοντας οικοδοµήµατα και άλλοτε συµµετέχοντας στους 
αγώνες.  

Το δεύτερο αιώνα µ.Χ. το ιερό εφοδιάστηκε µε ένα νέο σύστηµα 
ύδρευσης - το υδραγωγείο του Ηρώδη του Αττικού χτίστηκε το 160 -,   
λουτρά, ξενώνες και καταστήµατα.  

Τον 3ο αιώνα µ.Χ. η περιοχή του ναού αλλάζει, καθώς 
µετατρέπεται σε φρούριο µε τη βοήθεια ενός τοίχου 3-3,5 µέτρων στο 
πάχος και τουλάχιστον 4 µέτρων στο ύψος, που χτίστηκε µε 
αρχιτεκτονικά στοιχεία από διάφορα κτίρια (π.χ. τη Στοά της Ηχούς, το 
Βουλευτήριο κ.α.). Ωστόσο από το ναό του ∆ία χρησιµοποιήθηκαν στον 
τοίχο µόνο θραύσµατα από τα κεραµίδια της στέγης και της σίµης 9.  

Μετά την καταστροφή του ιερού και του αµυντικού τοίχου κατά 
τον 3ο αι. µ.Χ. εγκαταστάθηκαν ξανά άνθρωποι στην Άλτη. Όπως 
υποδεικνύεται από τους τάφους τους ήταν Χριστιανοί, καλά 
εξοπλισµένοι αµπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι ανήγειραν στο πρώτο µισό 
του 5ου αι. µ.Χ. χριστιανική εκκλησία στα θεµέλια του εργαστηρίου του 
Φειδία. Γνωρίζουµε µάλιστα τα ονόµατα δύο διακεκριµένων µελών της 
κοινότητας : του Κυριάκου (αγρότη) και του Ανδρέα (κόπτη µαρµάρου), 
οι οποίοι ήταν και «αναγνώσται». 

Η περίοδος της χριστιανικής εγκατάστασης είχε συνέπεια την 
τελική καταστροφή του ναού. Γνωρίζουµε ότι το φειδιακό άγαλµα του 
∆ία ήταν ακόµη το 384 µ.Χ. άθικτο, οπότε δεν είναι απίθανο να παρέµενε 
στη θέση του τότε και ο γλυπτός διάκοσµος. Μετά το 426 µ.Χ., οπότε και 
κυκλοφόρησε το διάταγµα του Θεοδοσίου Β΄, µε το οποίο διατάχθηκε η 
καταστροφή όλων των παγανιστικών ναών στην Ανατολική 
Αυτοκρατορία, οι Χριστιανοί πρέπει να έριξαν κάτω τα µεγαλύτερα 
τµήµατα από τις κεντρικές µορφές του ανατολικού εναετίου και τµήµατα 
από τις κεντρικές µορφές του δυτικού, τους Ν. Α. κίονες και τµήµατα του 
θριγκού στις Α. και Β. πλευρές του ναού, καθώς και τη Νίκη του 
Παιωνίου 10.    

Επιπλέον µετά το 426 µ.Χ. ο Κλάδεος πληµµύρισε και κάλυψε το 
δυτικό τµήµα της Άλτεως µε µάζες από άµµο και πηλό 11 καταστρέφοντας 
πολλά σπίτια στην Α. πλευρά του ναού και αναγκάζοντας τους κατοίκους 
να µετακινηθούν σε άλλα µέρη της Άλτης, ενώ οι βίαιοι σεισµοί του 522 
και 551 µ.Χ. κατέστρεψαν το ιερό και γκρέµισαν τις µορφές του δυτικού 
εναετίου και τις µορφές Ν, Ε, Ρ  του ανατολικού.    
                                                           
9 Ο Adler χρονολόγησε τον εν λόγω τοίχο στο 465-470 µ.Χ., ενώ ο Weil τον θεώρησε  
«ύστερο ρωµαϊκό». Βλ. σχετικά Olympia I, 95 και εξής, µαζί µε την εικόνα που αντικρίζει τη 
σ. 96 (χρονολόγηση του Adler), και 125 (χρονολόγηση του Weil).   
10 Βλ. σχετικά Olympia I, 94 και Olympia II, 101, αλλά και  Säflund (1970), 184, παραπ. 46 
για την άποψη της ότι σεισµός στην Κεφαλονιά το 425-445 µ.Χ. µπορεί να επηρέασε την 
Ολυµπία.  
11 Βλ. Olympia II,πίν. 126 και σχόλιο του Dörpfeld στη σ. 205. 
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Η χριστιανική εγκατάσταση συνέχισε να υφίσταται, µε βάση τα 
νοµίσµατα, στα βόρεια και ανατολικά τµήµατα της Άλτης ως το τέλος 
του 6ου αι. µ.Χ..  
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Ο ναός του ∆ία : αρχιτεκτονική, θέση και σχέση µε τα 
κοντινά του οικοδοµήµατα  

 
Αναλυτική αναφορά στο ναό του ∆ία (εικ.2), έναν από τους 

µεγαλύτερους δωρικούς ναούς που ανεγέρθηκαν στην Ελλάδα,   
βρίσκουµε στα Ηλιακά 12 (V,10) του µικρασιάτη περιηγητή Παυσανία. 
Πρόκειται για ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο 
κατασκευής του ναού, τον αρχιτέκτονα, την αρχιτεκτονική, τη 
διακόσµηση, το γλυπτό του διάκοσµο 13.  

Ένα σηµαντικό θέµα είναι η χρονολόγηση του ναού. Ο Παυσανίας 
µάς παρέχει τις εξής δύο πληροφορίες :  

Γράφει κατά πρώτον ότι ο ναός και το άγαλµα του θεού έγιναν από 
τα λάφυρα που πήραν οι Ηλείοι όταν υπέταξαν µε πόλεµο τους Πισαίους 
και τους περιοίκους τους, που είχαν αποστατήσει µαζί τους. Ωστόσο οι 
Ηλείοι υπέταξαν κατά την 52η Ολυµπιάδα, δηλ. το 572 π.Χ., τους 
Πισαίους, οι οποίοι είχαν συνεννοηθεί τότε µε τους γείτονές τους 
Μακιστίους, Σκιλλουντίους και ∆υσποντίους και είχαν αρχίσει πόλεµο 
κατά των Ηλείων. Όµως το 572 π.Χ. αποκλείεται ως χρονολογία 
ανέγερσης του ναού, γιατί µε βάση τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του 
(βλ. παρακάτω) είναι απίθανο να χτίστηκε τόσο παλιά.  

Κατά δεύτερον, αναφέρει ότι σε κάθε άκρο της σκεπής του ναού  
ήταν στηµένος ανά ένας επίχρυσος λέβητας και µία επίχρυση Νίκη στο 
µέσο του αετώµατος, ενώ κάτω από το άγαλµα της Νίκης είχε ανατεθεί 
µία χρυσή ασπίδα µε ανάγλυφη παράσταση της γοργόνας Μέδουσας. Το 
σχετικό µε την ασπίδα επίγραµµα ανέφερε τους αναθέτες και το λόγο 
ανάθεσης : η ασπίδα ήταν δεκάτη από τη νίκη των Σπαρτιατών και των 
συµµάχων τους έναντι των Αθηναίων, Αργείων και Ιώνων στη µάχη της 
Τανάγρας το 457 π.Χ.. Η µαρτυρία αυτή έχει ληφθεί περισσότερο υπόψη 
και πιστεύεται ότι ο ναός πρέπει να ήταν έτοιµος το 457 π.Χ. ή λίγο 
αργότερα.  

Στη συνέχεια ο περιηγητής γράφει ότι ο ναός ήταν δωρικού 
ρυθµού περίστυλος, µε ύψος ως το αέτωµα 68 πόδες, πλάτος 95 και 
µήκος 230, κατασκευασµένος από εγχώριο πωρόλιθο, ενώ αρχιτέκτονας 
του ήταν ένας ντόπιος Λίβων – για τον οποίο όµως δεν γνωρίζουµε 
τίποτε άλλο. ∆ίνει επίσης πληροφορίες για το υλικό και το είδος των 
κεραµιδιών και σηµειώνει τέλος ότι στις εξωτερικές µετόπες, που ήταν 
ακόσµητες, είχαν κρεµάσει 21 επίχρυσες ασπίδες, αφιερώµατα του 
Ρωµαίου στρατηγού Μόµµιου όταν νίκησε τους Αχαιούς και κατέστρεψε 
την Κόρινθο το 146 π.Χ.. 

                                                           
12 Τα «Ηλιακά», δηλ. το 5ο και το 6ο βιβλίο του έργου Ελλάδος Περιήγησις, θεωρείται ότι 
γράφτηκαν γύρω στο 173 µ.Χ. 
13 Παπαχατζής (1979), τ. 3ος, 248-254 και 477–478.  
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Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική του ναού 14 (εικ.2), 
πρόκειται για ένα δωρικό εξάστυλο περίπτερο µε 13 κίονες στις µακρές 
πλευρές και διαστάσεις 27,68 Χ 64,12 µέτρα. Η ιδιαιτερότητά του   

 

     
                                                             Εικόνα 2 

έγκειται στη διατήρηση µίας αυστηρής µαθηµατικής σχέσης : ο Λίβων 
χρησιµοποίησε για όλες τις διαστάσεις του κτιρίου, από τη βάση µέχρι 
την κεράµωση, έναν κοινό «εµβάτη», το µεταξόνιο, και επεξεργάστηκε 
ένα αυστηρό σύστηµα αναλογιών, ώστε πολλές διαστάσεις λαµβάνονται 
µε βάση τον «εµβάτη» και είναι πολλαπλάσια του δωρικού ποδός 15. 
Αυτή η αυστηρή µαθηµατική σχέση ορίζει τη λεγόµενη «αυστηρή 
αρµονία» 16 και, µαζί µε την καµπυλότητα του εχίνου 17, εντάσσει τον ναό 
χρονικά στον αυστηρό ρυθµό (480-460/450 π.Χ.), και µάλιστα στα 
ωριµότερα χρόνια του, καθιστώντας τον την πιο ολοκληρωµένη έκφραση 
του.    

Συνεπώς η µαρτυρία του Παυσανία για τη χρονολόγηση του ναού 
επιβεβαιώνεται από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Χτίστηκε λίγο πριν 
τα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ., αν και το λατρευτικό άγαλµα του θεού 

                                                           
14 Σχετικά στοιχεία βρίσκουµε στα περισσότερα εγχειρίδια αρχιτεκτονικής. Βλ. π.χ. Gruben 
(1966), 51-57, Müller-Wiener (1995), 154, Dinsmoor (1950), 151-152 και Μαστραπάς 
(1994), 96-97. Βλ. επίσης Olympia II, 4-22.         
15 Έτσι π.χ., το πτερό είναι 5 Χ 12 µεταξόνια (80 Χ 120 δωρικοί πόδες), ο σηκός 3 Χ 9 
µεταξόνια, το ύψος του κίονα 2 µεταξόνια, τα τρίγλυφα και οι µετόπες το ήµισυ του 
µεταξονίου (8 πόδες), κτλ. Ο σηκός διαιρείται µε εσωτερικές δίτονες κιονοστοιχίες σε τρία 
κλίτη, από τα οποία το µεσαίο είναι διπλάσιο σε πλάτος από τα πλάγια. Βλ. αναλυτικότερα Ι. 
Ε. Ε., τ. Γ2, 277.  
16 Σε αντιδιαστολή µε την «κλασική αρµονία» που συναντάται στον Παρθενώνα, όπου 
κυριαρχεί στις αναλογίες των µελών η λεγόµενη «χρυσή τοµή», δηλ. η βασική µαθηµατική 
αναλογία 4 προς 9, εµφανίζεται στη σχέση των κιόνων η κλασική σχέση α : 2α +1 και 
διαµορφώνεται ένα σύνολο ισορροπηµένο και αρµονικό. Βλ. ειδικότερα Ι. Ε. Ε., τ. Γ2, 281-
282.  
17 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ναό του ∆ία η καµπυλότητα του εχίνου είναι πιο άνετη και 
λιγότερο κυρτή από ό,τι στα αρχαϊκά µνηµεία, ενώ η αναλογία ύψους του άβακα προς το 
ύψος του εχίνου είναι 1,012, δηλαδή µεγαλύτερη από τα αρχαϊκά παραδείγµατα. Βλ. σχετικά 
: Μπούρας (1991), 205-206.  
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αφιερώθηκε, καθώς φαίνεται, αρκετά χρόνια αργότερα 18. Το ερώτηµα 
όµως που προκύπτει είναι πού µπορεί να «στεγαζόταν» η λατρεία του 
∆ία πριν το 457 π.Χ. που ήταν έτοιµος ο ναός του. Λογικά πρέπει να 
λατρευόταν σε έναν άλλο ναό – δικό του ή άλλου θεού – µε βωµό 
µπροστά του ή σε ένα οικοδόµηµα που λειτουργούσε σα ναός, κοντά 
όµως στη θέση όπου µετέπειτα ανεγέρθηκε ο ναός του θεού. Η ιστορία 
του ιερού µας δείχνει ότι πριν τον 5ο αιώνα π.Χ. υπήρχαν εκεί το 
Πελόπιο, ο Μεγάλος Βωµός του ∆ία και το Ηραίο.  

Σύµφωνα µε τον Παυσανία το Πελόπιο βρισκόταν δεξιά της 
εισόδου του ναού του ∆ία 19. Αποτελούσε από νωρίς το µυθικό κέντρο 
του ιερού.  
 Ο Μεγάλος Βωµός του ∆ία βρισκόταν σχεδόν σε ίση απόσταση 
από το Πελόπιο και το ιερό της Ήρας, ήταν όµως µπροστά και από τα 
δύο 20.    

Βόρεια από το Πελόπιο και το Βωµό του ∆ία βρισκόταν το Ηραίο, 
αρχαϊκός δωρικός περίπτερος διπλός εν παραστάσι ναός. Ο Παυσανίας 
είδε στο σηκό του τα αγάλµατα της Ήρας και του ∆ία : «(Της Ήρας δε 
                                                           
18 Το ενδιαφέρον, αλλά δευτερεύον αυτή τη στιγµή, ερώτηµα, που αναφύεται σχετικά µε τη  
λειτουργία του ναού του τιµώµενου στο ιερό θεού πριν την ανάθεση του λατρευτικού – αν 
ήταν πράγµατι – αγάλµατος δεν θα µας απασχολήσει σε αυτήν την εργασία.  
19 «Έστιν δε εντός της Άλτεως και Πέλοπι αποτετµηµένον τέµενος. Ηρώων δε των εν Ολυµπία 
τοσουτον αποτετιµηµένος εστίν ο Πέλοψ υπό Ηλείων όσον Ζευς θεων των άλλων. Έστιν ουν 
του ναου του ∆ιός κατά δεξιάν της εσόδου προς άνεµον βορέαν το Πελόπιον, αφεστηκός µεν 
του ναου τοσουτον ως µεταξύ και ανδριάντας και αναθήµατα άλλα ανακεισθαι. Παρήκει δε ως 
επί τον οπισθόδοµον από µέσου µάλιστα αρξάµενον του ναου. Και λίθων τω θριγκω περιέχεται 
και δένδρα εντός πεφυκότα και ανδριάντες εισίν ανακείµενοι, έσοδος δε ες αυτό προς δυσµων 
έστιν ηλίου. Τουτο απονειµαι τω Πέλοπι Ηρακλης ο Αµφιτρύωνος λέγεται, τέταρτος γαρ δη 
απόγονος και ουτος ην Πέλοπος. Λέγεται δε και ως έθυσεν ες τον βόθρον τω Πέλοπι. Θύουσι δε 
αυτω και νυν έτι οι κατά έτος τας αρχάς έχοντες. Το δε ιερειον εστι κριός µέλας. Από ταύτης ου 
γίνεται τω µάντει µοιρα της θυσίας, τράχηλον δε µόνον διδόσθαι του κριου καθέστηκε τω 
ονοµαζοµένω ξυλει. Έστι δε ο ξυλεύς εκ των οικετων του ∆ιός, έργον δε αυτω πρόσκειται τα ες 
τας θυσίας ξυλα τεταγµένου λήµµατος και πόλεσι παρέχειν και ανδρί ιδιώτη. Τα δε λεύκης 
µόνης ξύλα και άλλου δένδρου εστίν ουδενός, ος δ’ αν η αυτων Ηλείων ή ξένων του θυοµένου 
τω Πέλοπι ιερείου φάγη των κρεων, ούκ έστιν οι εσελθειν παρά τον ∆ία…» (Παυσ., V, 13, 1-
2). Ακολουθεί αναφορά στις παραδόσεις για τα οστά του Πέλοπα (V, 13, 2-7).          
20 «Έστιν δε ο του ∆ιός του Ολυµπίου βωµός ίσον µεν µάλιστα του Πελοπίου τε και του ιερου 
της Ήρας απέχων, προκείµενος µέντοι και προ αµφοτέρων. Κατασκευασθηναι δε αυτόν οι µεν 
υπό Ηρακλέους του Ιδαίου λέγουσιν…Πεποίηται δε ιερείων των θυοµένων τω ∆ιί από της 
τέφρας των µηρων…Του βωµου δε του εν Ολυµπία κρηπίδος µεν της πρωτης, προθύσεως 
καλουµένης, πόδες πέντε και είκοσι και εκατόν έστι περίοδος. Του δε επί τη προθύσει 
περίµετρος επακτου πόδες δύο και τριάκοντα. Το δε ύψος του βωµου το σύµπαν ες δύο και 
είκοσιν ανήκει πόδας. Αυτά µεν δη τα ιερεια εν µέρει τω κάτω, τη προθύσει, καθέστηκεν αυτοις 
θύειν. Τους µηρούς δε αναφέροντες <ες> του βωµου το υψηλέστατον, καθαγίζουσν ενταυθα. 
Αναβασµοί δε ες µεν την πρόθυσιν ανάγουσιν εξ εκατέρας της πλευράς λίθου πεποιηµένοι. Το 
δε από της προθύσεως ες των άνω του βωµου τέφρας παρέχεται <και> αναβασµούς, άχρι µεν 
δη της προθύσεως έστιν αναβηναι και παρθένοις και ωσαύτως γυναιξίν. Επειδάν της Ολυµπίας 
µη εξείργωνται, από τούτου δε ες το ανωτάτω του βωµου µόνοις έστιν ανδράσιν ανελθειν. 
Θύεται δε τω ∆ιί και άνευ της πανηγύρεως υπό τε ιδιωτων και ανά πασαν ηµέραν υπό 
Ηλείων…» (V, 13, 8-11). 
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έστιν εν τω ναω ∆ιός), το δε Ήρας άγαλµα καθήµενον εστιν επί θρόνω. 
Παρέστηκε δε (Ζευς) γένεια τε έχων και επικείµενος κυνην επί τη κεφαλη, 
έργα δε έστιν απλά» (V, 17,1).  

Συνεπώς, πριν την κατασκευή του ναού του, ο Ζευς λατρευόταν 
µαζί µε την Ήρα, ως πάρεδρός της, στο Ηραίο. Πριν όµως από την 
κατασκευή του Ηραίου τον 7ο αιώνα, ο θεός λατρευόταν προφανώς στο 
Μεγάλο Βωµό του, µπροστά από τον οποίο όµως θα έπρεπε να βρίσκεται 
ο τάφος του. Ωστόσο µπροστά από το Βωµό του ∆ία βρισκόταν το 
Πελόπιο, δηλαδή ο τάφος του Πέλοπα. Όµως ο Πέλοψ δεν πέθανε εκεί, 
αλλά, σύµφωνα µε τον τοπικό µύθο (βλ. παρακάτω), ο Οινόµαος 21. 
Εποµένως, ο Πέλοψ στο πίσω µέρος του µυαλού των τότε ανθρώπων 
ήταν ο Ζευς, ο Ζευς της Πελοποννήσου, ο δηµιουργός της χερσονήσου 22. 
Αργότερα, µε την ίδρυση του Ηραίου, η θεϊκή υπόστασή του ∆ία 
συγκεκριµενοποιήθηκε, προσδιορίστηκε καλύτερα και ως νεανικός θεός 
συγκατοίκησε µε τη σύζυγό του Ήρα στο ναό της, µέχρι που απέκτησε 
δικό του ναό τον 5ο αιώνα π.Χ..  

 
 

                                                           
21 Τον τάφο του Οινόµαου τον είδε ο Παυσανίας πέραν του Κλάδεου (VI, 21,3).  
22 Για το πολύ ενδιαφέρον θέµα της σύνδεσης – ή συσχέτισης - του ∆ία µε τον Πέλοπα βλ. 
στην επόµενη ενότητα («Μύθοι που σχετίζονται µε το ιερό της Ολυµπίας»).  
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     Μύθοι που σχετίζονται µε το ιερό της Ολυµπίας  
 
Πρόκειται για τέσσερις µύθους που δήλωναν τη θεϊκή επέµβαση 

στο ιερό. Η παράθεσή τους κρίνεται αναγκαία για να κατανοηθεί το 
µυθικό – λατρευτικό πλαίσιο, µε βάση το οποίο κατασκευάστηκε ο ναός 
του ∆ία – που συνδέθηκε µε τα κοντινά του, προγενέστερα, 
οικοδοµήµατα – καθώς και ο γλυπτός του διάκοσµος.  

Ο πρώτος µύθος είναι αυτός του Οινόµαου και του Πέλοπα 23. 
Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την κατανόηση του 
ανατολικού εναετίου του ναού του ∆ία. Είχε µεγάλη διάδοση στην 
αρχαιότητα και παραδίδεται σε πολλές πηγές, από τον Πίνδαρο, το 
Φερεκύδη και τον Ευριπίδη (5ος αιώνας π.Χ.) µέχρι το Σέρβιο (4ος αιώνας 
µ.Χ.). 

Υπάρχει ένα τµήµα του µύθου, το οποίο είναι κοινό σε όλες τις 
πηγές και άλλοτε παραδίδεται, ενώ άλλοτε µοιάζει να θεωρείται 
δεδοµένο. Πρόκειται για τα ακόλουθα σχετικά µε τα πρόσωπα του µύθου 
στοιχεία : 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 γι’ αυτό ποικίλουν ανάλογα µε 
την πηγή. Για να αποφύγει το γάµο της και να αποµακρύνει τους 
µνηστήρες, ο βασιλιάς είχε επινοήσει τον αγώνα αρµατοδροµίας µε τον 
εκάστοτε µνηστήρα που ήθελε να την παντρευτεί. Απαράβατος όρος 
ήταν ο ενδιαφερόµενος να πάρει πάνω στο άρµα του τη νύφη, ώστε 
εκείνο να βαρύνει ή η Ιπποδάµεια να αποσπάσει την προσοχή του. Ο 
Οινόµαος τον άφηνε 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 κοντάρι του. Αρκετοί µνηστήρες – ο αριθµός τους 
διαφέρει από παραλλαγή σε παραλλαγή – είχαν σκοτωθεί από το χέρι 
του, µέχρι που έφτασε από τη Μικρά Ασία ο πρίγκιπας Πέλοψ, γιος του 
Ταντάλου, ο οποίος ερωτεύτηκε την Ιπποδάµεια. Από το σηµείο αυτό και 
έπειτα οι αρχαίοι συγγραφείς διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλο ως 
προς τα εξής σηµεία : τον τρόπο νίκης του Πέλοπα, τα κίνητρα του 
Μυρτίλου για την προδοσία του αφέντη του – όποτε και εάν εµφανίζεται 

                                                           
23 Βλ. Ελληνική Μυθολογία, τ. 3ος, 234-237 και Kerényi (1979), τ. 2ος, 57-61. Επίσης Graves 
(1960), τ. 2ος, 31-39, µε κάποια επιφύλαξη ωστόσο ως προς την πιστότητα των παραποµπών  
στις πηγές.   
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στην πηγή – τον τρόπο θανάτου του Οινόµαου, του Μυρτίλου και της 
Ιπποδάµειας, καθώς και τον αριθµό των παιδιών του Πέλοπα.   

Ειδικότερα, κατατάσσοντας χρονικά τις πηγές, συναντάµε πρώτα 
το µύθο στον πρώτο Ολυµπιόνικο 24 (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 νεαρός 
ήρωας κατέβηκε στην ακρογιαλιά και επικαλέστηκε τη συνδροµή του 
κάποτε εραστή του Ποσειδώνα. Ζήτησε από το θεό είτε να 
εξουδετερώσει το χτύπηµα του Οινόµαου είτε να του χαρίσει το 
γρηγορότερο άρµα, προκειµένου να  αποκτήσει την Ιπποδάµεια.  Ο θεός 
πράγµατι τον βοήθησε δίνοντας του ένα χρυσό άρµα και ακούραστα 
φτερωτά άλογα. Έτσι ο Πέλοψ νίκησε τον βασιλιά, παντρεύτηκε την 
Ιπποδάµεια και απέκτησε έξι γιους, που έγιναν αρχηγοί λαών. Όταν 
πέθανε ενταφιάστηκε κοντά στον Αλφειό, όπου και τον τιµούσαν µε 
θυσίες.   
 Στο Σοφοκλή (496 - 406 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 έπειτα ο βασιλιάς της 
Τροίας Ίλος τον εξεδίωξαν από τον τόπο του (Αίας, στ.1929). Στην 
Ηλέκτρα (στ.504 κ. εξ.) ο Μυρτίλος απαιτεί µε τη βία από την Ιπποδάµεια 
την τιµή της βοήθειας του.  

Στο Φερεκύδη, ιστορικό και λογογράφο του 5ου αιώνα π.Χ., οι 
µνηστήρες της Ιπποδάµειας πριν την άφιξη του Πέλοπα είναι 13, ενώ ο 
ήρωας νικά µε το χρυσό άρµα και τα χρυσά άλογα του Ποσειδώνα. Η 
Ιπποδάµεια είναι εκείνη που τον ερωτεύεται και πείθει το 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 θέλησε να φιλήσει την Ιπποδάµεια, γι’ αυτό 
και τον πετάει στη θάλασσα 25.  

Στην Ιφιγένεια εν Ταύροις (στ.823) του Ευριπίδη ο Πέλοψ 
σκοτώνει στο τέλος της αρµατοδροµίας τον Οινόµαο. Στον Ορέστη 
(στ.988-991) αναφέρεται ότι ο Πέλοψ έριξε στη θάλασσα το Μυρτίλο, 
δίχως να µας γίνεται γνωστός ο λόγος. Ωστόσο στα Σχόλια στον Ευριπίδη 
(Ορέστης,στ.990) η Ιπποδάµεια, που είχε ερωτευθεί το Μυρτίλο, τον 
παρακάλεσε να µην την περιφρονήσει και, επειδή εκείνος αρνήθηκε, τον 

                                                           
24 Ο επινίκιος αυτός ύµνος του αρχαίου Έλληνα λυρικού ποιητή γράφτηκε για την πρώτη 
νίκη του τυράννου των Συρακουσών Ιέρωνα στον αγώνα αλόγων κατά την 76η Ολυµπιάδα, 
δηλ. το 476 π.Χ.   
25 F Gr Hist 3F 37a, τµ. 1ο, 72.  
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συκοφάντησε στον Πέλοπα, λέγοντας ότι θέλησε να τη βιάσει. Γι’ αυτό 
το λόγο ο µνηστήρας τον έριξε στη θάλασσα.  

Στον Απολλώνιο Ρόδιο, επικό ποιητή της Αλεξανδρινής εποχής, ο 
Πέλοψ δωροδοκεί το Μυρτίλο. Πριν ξεκινήσει η αρµατοδροµία των δύο 
αντιπάλων ο ηνίοχος του βασιλιά αλλάζει τις σφήνες, που συγκρατούν τις 
ρόδες στον άξονα του άρµατος του Οινόµαου, µε κέρινα οµοιώµατά τους 
26.  

Στην Επιτοµή του Απολλόδωρου (2ος αι. π.Χ.) είναι 12 οι 
µνηστήρες της Ιπποδάµειας πριν τον Πέλοπα, ο οποίος νικά µε δόλο µε 
τη βοήθεια του Μυρτίλου, τον οποίο όµως έχει δωροδοκήσει η 
Ιπποδάµεια. Στο τέλος της αρµατοδροµίας ο Πέλοψ σκοτώνει τον 
Οινόµαο 27.   

Μία άλλη εκδοχή του µύθου συναντάµε στο ∆ιόδωρο Σικελιώτη 
(1ος αιώνας π.Χ.) : ο Οινόµαος θέλει να κρατήσει παρθένα την κόρη του, 
γιατί µόνο έτσι θα αποφύγει ό,τι λέει ο χρησµός, δηλ. να πεθάνει από το 
γαµπρό του. Επειδή πολλοί µνηστήρες επιθυµούν την Ιπποδάµεια, ο 
βασιλιάς «θεσπίζει» την αρµατοδροµία ως αγώνισµα για την απόκτησή 
της, ενώ η ήττα ισοδυναµεί µε θάνατο από το χάλκινο δόρυ του. 
∆ιευκρινίζεται ότι 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 διαφθείρει, άγνωστό µας πώς, το 
Μυρτίλο, κάνοντάς τον συνεργό στη νίκη. Επειδή ο βασιλιάς πιστεύει ότι 
ο χρησµός πραγµατοποιήθηκε, στεναχωριέται τόσο πολύ, ώστε πεθαίνει 
από τη λύπη του, ενώ ο Πέλοψ και η Ιπποδάµεια παντρεύονται και 
βασιλεύουν στην Πελοπόννησο. ∆ε γίνεται κανένας λόγος για φόνο του 
Μυρτίλου 28.  

Στο Βιργίλιο, έναν από τους σηµαντικότερους Ρωµαίους ποιητές 
(70 – 19 π.Χ.), συναντάµε την εκδοχή ότι η Ιπποδάµεια ήταν εκείνη που 
υποσχέθηκε στο Μυρτίλο την πρώτη νύχτα ως δώρο για τη συνεργασία 
του 29. 

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 µείνει στην πατρίδα του, τη Λυδία, αλλά έστειλε το γιο του  
Πέλοπα µε πολύ στρατό στην Πελοπόννησο. Ο Πέλοψ πήρε µαζί του 
πολλά πλούτη από τη Σίπυλο και ήρθε στην Ελλάδα. Πάντρεψε την 
αδερφή του Νιόβη µε το βασιλιά της Θήβας Αµφίονα και ο ίδιος πήγε 
                                                           
26 Απολλών. Ρόδ., Ι,752. 
27 Απολλόδ., Επιτοµή, 2,4. 
28 ∆ιόδ. Σικ., 4, 73, 1-6. 
29 Βιργ., Γεωργικά, 3,7.  
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στην Πίσα της Πελοποννήσου. Ο Οινόµαος έστειλε το Μυρτίλο, το γιο 
του Υπεροχίδη και συγγενή του, να ρωτήσει τον Πέλοπα γιατί ήρθε στα 
µέρη τους, ελπίζοντας να τον κάνει γαµπρό. Εκείνος απάντησε ότι ήρθε 
να κατοικήσει τη χώρα. Ο Μυρτίλος ωστόσο του είπε ότι αυτό δε 
µπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση του βασιλιά. Ο ίδιος 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 είπε 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 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 το Μυρτίλο, κάτι που του ζητούσε και η ίδια η νύφη, γιατί 
µισούσε το Μυρτίλο που σκότωσε τον πατέρα της 30. 

 Στον Υγίνο, 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. 
Επίσης η Ιπποδάµεια αυτοκτονεί, γιατί τη βασανίζουν τύψεις ότι µε τη 
δική της προτροπή σκοτώθηκε ο Χρύσιππος, ο νόθος γιος του Πέλοπα µε 
τη νύµφη Αστυόχη 31.  

Στο Φιλόστρατο  (2ος – 3ος αι. µ.Χ.) οι µνηστήρες της Ιπποδάµειας 
είναι 13, ενώ ο Πέλοψ νικά µε το χρυσό άρµα και τα χρυσά άλογα του 
Ποσειδώνα 32.  

Η επόµενη χρονικά αρχαία πηγή, στην οποία συναντάµε το µύθο 
Οινόµαου – Πέλοπα, είναι ο Παυσανίας (2ος αιώνας µ.Χ.). Στα Ηλιακά 
του 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 
                                                           
30 Βλ. σχετικά : F Gr Hist 90 F 10, τµ. 2ο (Α), 338-339 και σχόλια στο τµ. 2ο (C), 237-238. 
Ουσιαστικά ο Νικόλαος ∆αµασκηνός παραλλάσσει τον τοπικό µύθο ιστορικοποιώντας τον, 
επηρεασµένος και από τον Ελλάνικο (5ος αι. π.Χ.) και τον µετατρέπει από µια ηρωική 
περιπέτεια σε µία στρατιωτική ιστορία µε έντονα πάθη : δίψα για εξουσία και κατάκτηση του 
χώρου από τον ξένο (Πέλοψ), κρυφό πόθο για συγγενικό πρόσωπο (Μυρτίλος προς 
Ιπποδάµεια), δόλο (Μυρτίλος), φόνος (Οινόµαου µε ξίφος από τον Μυρτίλο), µίσος 
(Ιπποδάµειας προς Μυρτίλο), εξαπάτηση (Μυρτίλου από τον Πέλοπα) και καταπάτηση όρκου 
(από τον Πέλοπα).       
31 Υγίν., Μύθος, 84-85.  
32 Φιλόστρ., Εικόνες, 1,17,4 και 1,30,1 αντίστοιχα.  
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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 33. Παρακάτω, στα Αρκαδικά αναφέρεται αναλυτικότερα στον 
τοπικό µύθο : οι µνηστήρες της Ιπποδάµειας ήταν 17 πριν τον Πέλοπα, ο 
οποίος δωροδόκησε το Μυρτίλο, ηνίοχο του Οινόµαου, δίνοντάς του την 
υπόσχεση ότι θα τον άφηνε να συνευρεθεί µία νύχτα µε την Ιπποδάµεια. 
Από την πλευρά του ο Μυρτίλος ήταν ήδη 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 δόλο µε τη 
βοήθεια του Μυρτίλου και µετά τη νίκη έφυγε µε την Ιπποδάµεια ενώ 
ηνίοχος τους ήταν εκείνος, τον οποίο ο µνηστήρας γκρέµισε έπειτα στη 
θάλασσα, γιατί δεν ήθελε να πραγµατοποιήσει ότι του είχε υποσχεθεί. Σ’ 
αυτό το σηµείο ο Παυσανίας µεταφέρει την προφορική παράδοση ότι από 
το Μυρτίλο πήρε το όνοµα του το Μυρτώο πέλαγος. Ο Μυρτίλος 
πεθαίνοντας καταράστηκε τον Πέλοπα και το γένος του, και ίσως εδώ 
βρίσκεται, γράφει ο περιηγητής, η αρχή των συµφορών που έπεσαν στους 
Πελοπίδες 34. Μεταφέρει την παράδοση για την ύπαρξη του νόθου 
Χρύσιππου, καθώς παραδίδει ότι η Ιπποδάµεια είχε αποσυρθεί στη Μιδέα 
της Αργολίδας, επειδή ο Πέλοψ είχε θυµώσει, προπάντων εναντίον της, 
για τον θάνατο του γιου του 35.  

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 της 36.   

Ο δεύτερος µύθος που σχετίζεται µε το ιερό της Ολυµπίας 
µεταφέρεται από τον Πίνδαρο στο δέκατο  Ολυµπιόνικο 37 (στ. 23-59). Ο 
Ηρακλής, γιος του ∆ία, αφότου νίκησε το βασιλιά Αυγεία δίπλα στον 
αρχαίο τύµβο του Πέλοπα, όρισε το ιερό, τίµησε τον Αλφειό και τους 
δώδεκα ολύµπιους θεούς και καθιέρωσε τους αγώνες, ενώ βράβευσε τους 
νικητές στην πρώτη ολυµπιάδα.  

Τέλος, στον Παυσανία συναντάµε δύο ακόµη µύθους : ο Κρόνος 
είχε πρώτος τη βασιλεία στον ουρανό και οι τότε άνθρωποι που 
ονοµάζονταν «χρυσή γενιά» είχαν χτίσει ναό για αυτόν στην Ολυµπία. 
Όταν γεννήθηκε ο Ζευς, η Ρέα ανέθεσε τη φρούρησή του στους Ιδαίους 
∆ακτύλους ή Κουρήτες, που είχαν έρθει από την κρητική ΄Ιδη, δηλ. τους 
Ηρακλή, Παιωναίο, Επιµήδη, Ιάσιο και  Ίδα. Ο µεγαλύτερος στην ηλικία 

                                                           
33 Παυσ., Ηλιακά, V, 6-7. 
34 Ό. π., Αρκαδικά, VIII,14,11.    
35 Ό. π., Ηλιακά, VI, 20,7.   
36 Σέρβ., Σχόλια στο Βιργίλιο, Γεωργικά 3,7. 
37 Ο ύµνος είναι αφιερωµένος στον Αγησίδαµο από τους Επιζεφυρίους Λοκρούς, ο οποίος 
νίκησε στην πυγµαχία των «παίδων» κατά την 76η Ολυµπιάδα, δηλ. το 476 π.Χ.    
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Ηρακλής έβαλε, χάριν παιδιάς, τους αδελφούς του να τρέξουν και τον 
νικητή τον τίµησε µε στεφάνι αγριελιάς. Συνεπώς, καταλήγει ο 
περιηγητής, στον Ιδαίο Ηρακλή ανήκει η δόξα ότι πρώτος αυτός 
οργάνωσε τους αγώνες και τους ονόµασε «Ολύµπια». Όρισε επίσης να 
γίνονται οι αγώνες κάθε πέµπτο έτος, επειδή αυτός και τα αδέρφια του 
ήταν πέντε. Στη συνέχεια όµως ο Παυσανίας γράφει : «∆ία δη οι µεν 
ενταυθα παλαισαι και αυτω Κρόνω περί της αρχης, οι δε επί 
κατειργασµένω αγωνοθετησαί φασιν αυτόν νικησαι δε άλλοι τε λέγονται 
και ότι Απόλλων παραδράµοι µεν ερίζοντα Ερµην, κρατήσαι δε Άρεως 
πυγµη. Τουτου δε ένεκα και το αύληµα πυθικόν φασι τω πηδήµατι 
επεισαχθηναι των πεντάθλων, ως το µεν ιερόν του Απόλλωνος το αύληµα 
ον, τον Απόλλωνα δε ανηρηµένον ολυµπικάς νίκας» 38. ∆ηλ. ο Παυσανίας 
µεταφέρει δύο τελείως διαφορετικές παραδόσεις για τον ιδρυτή των 
ολυµπιακών αγώνων, αφού στην πρώτη φέρεται ως ιδρυτής τους ο Ιδαίος 
Ηρακλής, ενώ στη δεύτερη – που παρατίθεται µε λιγότερη έµφαση – ο 
Ζευς, αφότου και επειδή κατέβαλε τον Κρόνο.             

 
Συνολικά λοιπόν διαθέτουµε τέσσερις µύθους που αφορούν το ιερό 

της Ολυµπίας :  
α) το µύθο του Οινόµαου και του Πέλοπα, 
β) το µύθο του  Ηρακλή, που ίδρυσε το ιερό και καθιέρωσε τους 

αγώνες σε ανάµνηση της νίκης του επί του Αυγεία,  
γ) το µύθο του Ιδαίου Ηρακλή που οργάνωσε και ονόµασε τους 

αγώνες «Ολύµπια» 39 και 
δ) την εκδοχή του µύθου ότι ο Ζευς καθιέρωσε τους αγώνες, γιατί 

κατέβαλε τον Κρόνο, µε τον οποίο πάλεψε για τη βασιλεία.  
Οι τέσσερις αυτοί µύθοι µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, 

δηλ. στους µύθους που αφορούν πρόσωπα µε ίδιο όνοµα («Ηρακλής»), 
και σε εκείνους που αφορούν δύο διαφορετικά µεταξύ τους ζευγάρια, τον 
Οινόµαο και τον Πέλοπα και το ∆ία µε τον Κρόνο.  

Οι µύθοι που µιλούν για τον Ηρακλή – ή τον Ιδαίο Ηρακλή –   
µπορούν ίσως να θεωρηθούν δευτερεύοντες, αφού φαίνεται να αφορούν 
ως επί το πλείστον τους ολυµπιακούς αγώνες, θέµα το οποίο ξεφεύγει 

                                                           
38 Παυσ.,V, 7,6-10.  
39 Στο Στράβωνα, Γεωγραφικά 8, συναντάµε αναφορά στους τρεις πρώτους µύθους. Ο 
αρχαίος Έλληνας γεωγράφος (64 π.Χ. – 19 µ.Χ.) όταν γράφει για την Πισάτιδα µιλά 
ακροθιγώς για τον Οινόµαο και τον Πέλοπα : «∆ιωνοµάσθη δε η Πισατις το µεν πρωτον δια 
τους ηγεµόνας δυνηθέντας πλειστον, Οινόµαον τε και Πέλοπα τον εκείνον διαδεξάµενον και 
τους παιδας αυτου πολλούς γενοµένους…» (Γεωγραφικά, VIII,356).Στους δύο άλλους µύθους 
αναφέρεται όταν γράφει για την Ολυµπία, θεωρώντας τους δοξασίες που δεν είναι πιστευτές : 
«Εασαι γαρ δει τα παλαιά και περί της κτίσεως του ιερού και περί της θέσεως του αγώνος, των 
µεν ένα των Ιδαίων δακτύλων Ηρακλέα λεγόντων αρχηγέτην τούτων, των δε τον Αλκµήνης και 
∆ιός, όν και αγωνίσασθαι πρωτον και νικησαι  τα γαρ τοιαυτα πολλαχως λέγεται και ου πάνυ 
πιστεύεται…» (Γεωγραφικά, VIII,355).           



 26

από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Ίσως πάλι να πρόκειται για ένα 
µύθο, αυτόν που µεταφέρει πρώτος ο Πίνδαρος, ενώ ο µύθος του 
Παυσανία, που ακολουθεί αρκετούς αιώνες αργότερα, θα µπορούσε να 
αποτελεί παραλλαγή του «κανονικού», «αποδεκτού», «καθιερωµένου» 
µύθου από µία οµάδα ανθρώπων που θέλησε να προσδώσει κύρος στην 
καταγωγή της.     

Οι δύο άλλοι µύθοι είναι σαφώς πιο ενδιαφέροντες, γιατί µπορούν 
να ρίξουν φως σε ερωτήµατα «τοπογραφικής» (µε την ευρεία έννοια του 
όρου) – αρχιτεκτονικής – εικονογραφικής φύσης, δηλ. στην κατανόηση 
της ύπαρξης, κατασκευής και σύνδεσης του ναού του ∆ία µε τα κοντινά 
του οικοδοµήµατα, ιδιαίτερα το Πελόπιο, στην κατανόηση του 
συσχετισµού των ιδιοτήτων του ∆ία µε τον Πέλοπα και, τέλος, στην 
αναγνώριση τριών µορφών του ανατολικού εναετίου του ναού του ∆ία, 
στις οποίες ο Παυσανίας «είδε» το ∆ία, τον Πέλοπα και τον Οινόµαο.        

Στα δύο ζευγάρια αυτών των µύθων διαπιστώνονται παρόµοια 
χαρακτηριστικά : ο Οινόµαος είναι ο παλιός βασιλιάς, που χάνει την 
εξουσία του σε αγώνα από τον νεαρό ξένο πρίγκιπα Πέλοπα. Ο Κρόνος 
χάνει επίσης την εξουσία του από το γιο του όµως ∆ία. Η ήττα των 
παλιών βασιλέων σηµαίνει ταυτόχρονα θάνατο ή αφανισµό, ενώ οι 
νικητές αποκτούν τη βασιλεία στον τόπο (Πελοπόννησο) – ή τον κόσµο.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να κατανοηθεί και η αλλαγή στην 
αρχιτεκτονική του χώρου κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και η µετάβαση από τη 
λατρεία του Πέλοπα στη λατρεία του ∆ία. Ο Πέλοψ είχε ταυτιστεί στο 
µυαλό των τότε ανθρώπων µε το δηµιουργό του κόσµου τους, το ∆ία και 
η λατρεία µε την πάροδο του χρόνου πέρασε από τη σφαίρα του µυθικού 
– τοπικού στοιχείου στη σφαίρα του µυθικού – ολύµπιου στοιχείου, 
οπότε ο χώρος απέκτησε την προστασία του ∆ία, του βασιλιά των θεών 
και των ανθρώπων.      
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Β) Ενδείξεις – ∆εδοµένα  
 
i) Η µαρτυρία του Παυσανία για το ανατολικό εναέτιο 40 
 
Ο Παυσανίας στα Ηλιακά (V, 10, 6-9) αναφέρεται αναλυτικά στα 

θέµατα που φέρει ο γλυπτός διάκοσµος του ναού του ∆ία. Για το 
ανατολικό εναέτιο γράφει :  

«Τα δε εν τοις αετοις, έστιν έµπροσθεν Πέλοπος η προς Οινόµαον 
των ίππων άµιλλα έτι µέλλουσα και το έργον του δρόµου παρά αµφοτέρων 
εν παρασκευη. ∆ιός δε αγάλµατος κατά µέσον πεποιηµένου µάλιστα τον 
αετόν, έστιν Οινόµαος εν δεξια του ∆ιός 41 επικείµενος κράνος τη κεφαλη, 
παρά δε αυτόν γυνή Στερόπη, θυγατέρων και αύτη των Άτλαντος Μυρτίλος 
δε, ος ήλαυνε τω Οινοµάω το άρµα, κάθηται προ των ίππων, οι δε εισιν 
αριθµόν οι ίπποι τέσσαρες µετά δε αυτόν εισιν άνδρες δύο ονόµατα µεν 
σφίσιν ουκ έστι, θεραπεύειν δε άρα τους ίππους και τούτοις προσετέτακτο 
υπό του Οινοµάου. Προς αυτω δε κατάκειται τω πέρατι Κλάδεος έχει δε 
και ες τα άλλα παρ’ ηλείων τιµάς ποταµων µάλιστα µετά γε Αλφειόν. Τα δε 
ες αριστερά 42 από του ∆ιός ο Πέλοψ και Ιπποδάµεια και ο τε ηνίοχος έστι 
του Πέλοπος και ίπποι 43 δύο τε άνδρες, ιπποκόµοι δη και ουτοι τω 
Πέλοπι. Και αυθις ο αετός κάτεισιν ες στενόν, και κατά τουτο Αλφειός επ’ 
αυτου πεποίηται. Τω δε ανδρί ος ηνιοχει 44 τω Πέλοπι λόγω µεν τω 
τροιζηνίων εστίν όνοµα Σφαιρος, ο δε εξηγητής έφασκεν ο εν Ολυµπία 
Κίλλαν είναι. Τα µεν δη έµπροσθεν <εν> 45 τοις αετοις εστι Παιωνίου, 
γένος εκ Μένδης 46 της θρακίας…»  

 
 
ii) Χρονολόγηση  
 
Όσον αφορά τη στιλιστική κατάταξή τους, τα γλυπτά της 

Ολυµπίας τοποθετούνται χρονικά στον αυστηρό ρυθµό (480 – 450 π.Χ.), 
ενώ, σύµφωνα µε τη Ridgway, διαθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
47.  

   

                                                           
40 Παπαχατζής (1979), τ. 3ος, 478.    

41 Ά. γ. έστιν Οινόµαος εν δεξια επικείµενος κράνος.   
42 Ά. γ. τα δε επ’  αριστερά από του ∆ιός.   
43 Ά. ε. και <οι> ίπποι. Προτάθηκε : και ίπποι δ’ , δύο τε άνδρες.   
44 ∆ιορθώνεται : ηνιόχει.  
45 Ά. ε. <των εν> τοις αετοις.  
46 Χ. και π. ε. µεν δη της θρακίας ή Μένδης δη της θρακίας.     
47 ∆ηλ. λιτότητα και αυστηρότητα στις φόρµες, χρήση του πέπλου και ιδιαίτερο χειρισµό του,  
πρόσωπα βαριά και αυστηρά, κάποια µε στρογγυλεµένα πηγούνια και επίπεδα µάγουλα και 
χαρακτηριστικά προσώπου που εκφράζουν συναίσθηµα και, τέλος, ποικιλία στην απόδοση 
των µαλλιών. Βλ. Ridgway (1970),8-11 και 17-23.   
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      iii) Οι θέσεις εύρεσης του γλυπτού διακόσµου του ναού του ∆ία 48  
 
Παρόλο που αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι το ανατολικό 

εναέτιο του ναού του ∆ία, θα αναφερθούν εδώ οι θέσεις εύρεσης του 
δυτικού και των µετοπών µε στόχο να γίνει κατανοητή η διασπορά του 
συνόλου του γλυπτού διακόσµου στο χώρο µπροστά και γύρω από το 
ναό, η διαφορετική τύχη και κατάσταση του ανατολικού εναετίου, αλλά 
και γιατί ορισµένοι µελετητές αναφέρονται σε µορφές του σε σχέση µε 
κάποιες του δυτικού (π.χ. για την ταυτότητα του θραύσµατος του χεριού 
που αποδόθηκε στη µορφή L του δυτικού) ή µε τις µετόπες (π.χ. η σχέση 
των µορφών Ν, Ε, Ρ από τη ΒΑ γωνία του ανατολικού µε τις µετόπες του 
Άτλαντα, του Κέρβερου και του Αυγεία). 

 
Τα µεγαλύτερα τµήµατα των µορφών του ανατολικού εναετίου 

έπεσαν από τη θέση τους, µαζί µε τµήµατα από τις κεντρικές µορφές του 
δυτικού εναετίου, τους ΝΑ κίονες, µέρη του θριγκού από την Α και Β 
πλευρά του ναού, πιθανότατα µετά το 426 µ.Χ., αφού οι τότε κάτοικοι 
της Άλτης που ήταν Χριστιανοί πειθάρχησαν στο διάταγµα του 
Θεοδοσίου Β΄, που διέταζε την καταστροφή των παγανιστικών ναών. 
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 στα σπίτια τους χτίζοντάς τις σε αυτά, ενώ οι 
Γερµανοί ανασκαφείς βρήκαν τα θραύσµατά τους άλλα σε οµάδες και 
άλλα µόνα τους, διασκορπισµένα στο χώρο. Πιο συγκεκριµένα, 
µπορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες οµάδες (εικ.3) :       

Οµάδα 1 :  
i) Η a (πάνω 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 ενσωµατωµένα 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 δεν υποδεικνύεται. Πάνω από το Ηa 
κείται ο κορµός της Νίκης του Παιωνίου. ∆ίπλα στα σωζόµενα τµήµατα 
της J κείται το δεξί χέρι της L του δυτικού εναετίου.  

Οµάδα 2 :  
i) A a (πάνω µέρος σώµατος), C b,c (κάτω µέρος σώµατος) 

                                                           
48 Βλ. σχετικά : Olympia I, 119,121,123, Olympia IΙΙ, 95-113 (εναέτια), 138-148 (µετόπες) 
και 282, Ausgrabungen I, 13, Ausgrabungen II, 8. Τέλος µια συγκεφαλαίωση στη Säflund 
(1970), 151 - 155.   
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ii) M 1,a (βόρειο άρµα, µπροστινό άλογο: µεσαίο τµήµα), D 1,a 
(µπροστινό άλογο: µπροστινό µέρος).  

Βρέθηκαν σε δύο ενωµένους µεταξύ τους τοίχους, 16-18,5 µ. Α 
από το νοτιότερο µετακιόνιο. Το θραύσµα C c (αριστερό πόδι) κείται 
ακριβώς από πάνω από το A a.   

Οµάδα 3:  
i) D 2a,b (νότιο άρµα, άλογα σε ανάγλυφο: πίσω και µεσαίο 

µέρος), D 1,c (νότιο άρµα, µπροστινό άλογο: πίσω µέρος). 
 

 
                                                           Εικόνα 3   
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ii) D 2c,d (νότιο άρµα, άλογα σε ανάγλυφο: µπροστινό µέρος και κεφάλι 
του µεσαίου αλόγου), M 2,c (βόρειο άρµα: άλογα σε ανάγλυφο: τρία 
κεφάλια), B b (αριστερό πόδι).   
Βρέθηκαν 26-27 µ. Α από το δεύτερο και το τρίτο µετακιόνιο από τα Β. 
Χαρακτηρίζονται από τους ανασκαφείς „verbaut“ 49, δηλ. 
ενοικοδοµηµένα.  

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

Οµάδα 5 :  
i) M 2,b (βόρειο άρµα: άλογα σε ανάγλυφο : µπροστινό µέρος)  
ii) M 1,b (βόρειο άρµα: µπροστινό άλογο : πίσω µέρος), O a (σώµα), F d 
(κάτω µέρος), B a (κορµός).  
Βρέθηκαν σε ενωµένους τοίχους ενός κτιρίου, 16 µέτρα 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 (πάνω µέρος): στα 23 µ. Α από τον τέταρτο κίονα από τα Β, 

στο βάθος των 3 µ. κάτω από το σύγχρονο επίπεδο εδάφους, σε έναν 
«τοίχο ερειπίου».  

F a (πάνω µέρος): στα 36 µ. Α από τον τρίτο κίονα από τα Β, 
«δίπλα σε έναν τοίχο ερειπίου», πάνω από τον ύστερο ρωµαϊκό τοίχο του 
φρουρίου.   

F b (µεσαίο τµήµα): στα 32 µ. Α από το δεύτερο κίονα από τα Β, 
ενοικοδοµηµένο.  

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» (δηλ. στο χαµηλότερο σηµείο του αλλουβιακού 
στρώµατος), που περιείχε µαυρόχωµα και παρουσίαζε αρκετές διαφορές 
στη στάθµη του σε σχέση µε το επίπεδο του στυλοβάτη.  
        

                                                           
49 Ωστόσο στο Olympia III, 102 κ. εξ. 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 έχει βρεθεί σε µία 
«ψηλή θέση δίπλα σε έναν τοίχο ερείπιο», και το M 2,c (δηλ. τα 3 κεφάλια των αλόγων σε 
ανάγλυφο) που ήρθε στο φως «κάτω από ένα σωρό από κοµµάτια του επιστυλίου».   
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                                                        Εικόνα 4                                               

Από την άλλη, τα θραύσµατα των µορφών Ν, Ε και Ρ δε βρέθηκαν 
ενσωµατωµένα σε κάποιον τοίχο, αλλά κείντο µαζί µε πεσµένους κίονες 
και τµήµατα του θριγκού. Αποτελούν, θα λέγαµε, από µόνα τους µία 
ξεχωριστή οµάδα (N a, b, c, d, E και P a). Τα σωζόµενα τµήµατα των  
µορφών Ν και 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 λίγο προς τα ΒΑ. της Ε, αλλά 0,5 
µ. βαθύτερα.  
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Οι µορφές του δυτικού εναετίου έπεσαν από τη θέση τους µάλλον 
κατά τους σεισµούς του 522 και 551 µ.Χ. και στην πλειοψηφία τους 
διασπάρθηκαν στο χώρο µπροστά από τη ∆ πλευρά του ναού, όπου δεν 
είχε εγκατασταθεί κάποιος οικισµός και η περιοχή δεν είχε οικοδοµηθεί. 
Όµως 23 θραύσµατα από τις µορφές B, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, S 
και T βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα σε διάφορα σηµεία γύρω από το ναό, 
ακόµη και στα Α του (π.χ. τα πόδια και το αριστερό χέρι της L βρέθηκαν 
εντοιχισµένα Α πριν το Β µισό της Στοάς της Ηχούς) 50 (εικ.4). Πάντως, 
εκτός από τον κορµό της L που βρέθηκε χωµένος στο «µαύρο στρώµα», 
όλα τα θραύσµατα των υπόλοιπων µορφών ήρθαν στο φως πάνω σ’ αυτό 
το στρώµα και κείντο µαζί µε πεσµένους κίονες και µέλη του θριγκού.  

Και οι µετόπες έπεσαν από τη θέση τους κατά τους σεισµούς του 
522 και 551 µ.Χ. Το 1829 οι Γάλλοι αποκάλυψαν 36 τµήµατά τους, από 
τα οποία τα 24 εκτέθηκαν στο Λούβρο 51 και προέρχονταν από 10 
µετόπες, εκτός από αυτές του Άτλαντα και του Αυγεία. Οι Γερµανοί 
βρήκαν 10 θραύσµατά τους σε κάθε πτερό, άλλα κοντά στη Β∆ γωνία της 
βυζαντινής εκκλησίας και άλλα σε σχέση (π.χ. κοντά) µε το ναό του ∆ία 
και µε άλλα οικοδοµήµατα (π.χ. στην Παλαίστρα) (εικ.5). Αξιοσηµείωτο 
είναι ότι 32 θραύσµατα βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα κοντά σε διάφορα 
κτίρια (π.χ. πριν από την Α στοά, πριν τη Στοά της Ηχούς, κτλ.).                                         

 

      
                                                              Εικόνα 5                                       
                                                           
50 Βλ. αναλυτικότερα : Olympia III, 107-113. 
51 Σχετικά µε την τύχη των υπόλοιπων 12, προκαλεί µάλλον έκπληξη το ότι χαρακτηρίζονται 
‘χαµένα’ στο Olympia III,143. 
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                        ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΝΑΕΤΙΟ  
              ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 
    i) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ    
         ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
 

Το ενδιαφέρον των µελετητών για το σχετικό εναέτιο του ναού 
ξεκίνησε από τη στιγµή που οι µορφές άρχισαν να αποκαλύπτονται, δηλ. 
από τα τέλη του 1875 (µε τη µορφή C, της οποίας το σώµα 
αποκαλύφθηκε πρώτο στις 15 ∆εκεµβρίου αυτού του έτους).Πρώτοι 
εντρύφησαν σε αυτό οι Γερµανοί ανασκαφείς (Hirschfeld, Treu – τον 
οποίο φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα το θέµα και για αυτό επανέρχεται 
πολλάκις, διαφοροποιώντας µάλιστα κάποιες θέσεις του) και ακολούθησε 
ένα πλήθος λογίων και αρχαιολόγων του 19ου και του 20ου αιώνα. 
Πρόκειται για το τµήµα του γλυπτού διακόσµου του ναού που έχει 
µελετηθεί περισσότερο. Τα κριτήρια που λαµβάνουν υπόψη τους οι 
µελετητές για την αποκατάσταση, διάταξη και ταύτιση των µορφών, 
καθώς και την ερµηνεία της συνολικής σύνθεσης κατατάσσονται σε 
διάφορες κατηγορίες (είναι δηλ. σχετικά µε την αισθητική, τη συµµετρία 
της σύνθεσης, τις τεχνικές λεπτοµέρειες των µορφών, τις θέσεις εύρεσής 
τους, ακόµη και µε τις αρχαίες πηγές κ.α.).           

 
Ωστόσο ο µεγάλος όγκος της σχετικής µε το εναέτιο βιβλιογραφίας 

συνιστά ένα επιπλέον πρόβληµα και καθιστά τη µελέτη του 
δυσκολότερη. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθούµε στην 
άκριτη αναπαραγωγή, στο «αναµάσηµα» της βιβλιογραφίας. Για αυτό το 
λόγο, όσον αφορά σε αυτό το κεφάλαιο, κύριος στόχος µου είναι να το 
χαρακτηρίζει η µεγαλύτερη κατά το δυνατόν συνοχή µεταξύ της 
παρουσίασης των προτάσεων, της κριτικής τους, της εκτίµησης των 
δεδοµένων και της διατύπωσης της πρότασής µου για το εναέτιο.  

 
Σε ό,τι αφορά στην εξέταση της βιβλιογραφίας, ας σηµειωθεί 

εξαρχής ο βασικός περιορισµός, που τίθεται εξ ανάγκης : στο κεφάλαιο 
αυτό αναφέρονται όσες δηµοσιεύσεις ήταν δυνατό να εντοπισθούν στις 
βιβλιοθήκες των Αρχαιολογικών Σχολών (Αµερικάνικης, Βρετανικής, 
Γαλλικής) στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα έγινε επιλογή σε αυτή τη 
«διαθέσιµη» βιβλιογραφία – την οποία παρεµπιπτόντως για να 
εξαντλήσει, µελετήσει και κρίνει κάποιος πρέπει να διαθέσει ένα µεγάλο 
τµήµα του χρόνου του, ίσως να είναι και ένα έργο ζωής – για αυτό 
παρουσιάζονται οι µελέτες που αποτέλεσαν στην ουσία σταθµούς στην 
έρευνα. Από την άλλη, δεν παρουσιάζονται όσες δηµοσιεύσεις 
προσεγγίζουν το εναέτιο θεωρητικά, προηγούνται των γερµανικών 
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ανασκαφών και βασίζονται αποκλειστικά  στον Παυσανία 52, ή όσες το 
προσεγγίζουν φιλολογικά και παρουσιάζουν πρόταση ερµηνείας της 
συνθετικής ιδέας 53. Επίσης, δεν παρουσιάζονται οι δηµοσιεύσεις οι 
σχετικές µε τη διάταξη µεµονωµένων ή µίας οµάδας µορφών 54, όσες 
απλά αναπαράγουν ή επαναλαµβάνουν µε ελάχιστες αποκλίσεις ή 
διαφορές τις απόψεις άλλων µελετητών, όσες βρίσκουµε στα εγχειρίδια 55 
και τέλος οι «µεταβατικές» δηµοσιεύσεις ορισµένων µελετητών, οι 
οποίες ολοκληρώνονται αργότερα 56. Εξαίρεση στον τελευταίο 
«περιορισµό» αποτελεί η περίπτωση του Treu, ο οποίος, κατά τη γνώµη 
µου, προσφέρει µία δυναµική συµβολή στην έρευνα µε τις κοντινές 
χρονικά δηµοσιεύσεις του, που εξάλλου «µυούν» τους υπόλοιπους 
µελετητές στο αντικείµενο της έρευνας.  

Τέλος, η παρουσίαση της µακροσκελούς, αναλυτικής περιγραφής 
των µορφών από τον Treu – ιδίως – και τον Bulle κρίνεται απαραίτητη, 
προκειµένου να κατανοηθούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες, που αφορούν τις 
µορφές, και συµβάλλει έτσι στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη 
διάταξη και αποκατάστασή τους. Αποτελεί εξάλλου το «τεχνικό» 
πλαίσιο, στο οποίο θα βασιστεί η πρότασή µου για το εναέτιο.     

     
       
 

   
 
Προς αποφυγήν πιθανών παρεξηγήσεων η αρίθµηση των µορφών µε γράµµατα  

διατηρεί στο κείµενο όχι εκείνη που ακολουθεί ο εκάστοτε µελετητής – που εξαρτάται 
συχνά από τη θέση που δίνει στην κάθε µορφή – αλλά την καθιερωµένη µετά το 
Olympia ΙΙΙ αρίθµηση.  

  
 

                                                           
52 Π.χ. Quatremère de Quincy (1815),σ. 140-160.   
53 Π.χ. Naville (1903). 
54 Για τις ταυτίσεις και τη διάταξη των µορφών F και Κ βλ. Καρδαρά (1965), ενώ για τη 
διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος βλ. Studniczka (1884), Vollgraff (1913), Buschor 
(1921), Schrader (1921), Hermann (1987),κ.α.   
55 Γιατί παρουσιάζουν σύντοµα, περιεκτικά και «τυποποιηµένα» το γλυπτό διάκοσµο του 
ναού και δεν υποστηρίζουν µε επιχειρήµατα τις αποκαταστάσεις και ταυτίσεις των µορφών.      
56 Π.χ. του Buschor (1921) που ολοκληρώνεται το 1924 µε τη δηµοσίευση µαζί µε τον 
Hamann.  
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Hirschfeld (1877)  
 
Η δηµοσίευση του Hirschfeld, στην οποία συναντάται πρόταση για 

τη διάταξη (εικ.6), αποκατάσταση και ερµηνεία του εναετίου,  
εγκαινιάζει τη µακρά σειρά δηµοσιεύσεων για αυτό. Συνεπώς, η 
παρουσίασή της κρίνεται αναγκαία. Επειδή όµως το τεύχος του 
περιοδικού στο οποίο δηµοσιεύτηκε δεν υπάρχει στις βιβλιοθήκες των 
Αρχαιολογικών Σχολών της Αθήνας µεταφέρονται αναγκαστικά οι 
σηµειώσεις της Säflund (1970),11-12. Παρά τις σαφείς και µεγάλες 
ελλείψεις στην ανάλυση, συµβάλλουν στο σχηµατισµό µίας πρώτης 
εντύπωσης για το εναέτιο.  

 
      A        O    C      D    L    K    G   H   J     F     N   M     B  E      P  
                                                            Εικόνα 6                                           

Για τον Hirschfeld κριτήρια για τη διάταξη των µορφών είναι η 
µαρτυρία του Παυσανία, οι διαστάσεις, το ύψος και οι στάσεις τους 57.  

Ο µελετητής αποκαθιστά τη µορφή J, την οποία είχε – από το 1875 
– ταυτίσει µε τον Οινόµαο, µε δόρυ ή σκήπτρο στο αριστερό χέρι και µε 
το δεξί χέρι πάνω στο γοφό – χειρονοµία που ερµηνεύει ως δηλωτική 
αυτοπεποίθησης – και τη G (Πέλοψ) µε δόρυ στο δεξί χέρι και τον 
αριστερό ώµο χαµηλωµένο. Το 1875 είχε ταυτίσει τη µορφή K µε την 
Ιπποδάµεια λόγω του «παρθενικού χαρακτήρα» του κορµού της. Τώρα 
την αποκαθιστά ενδεδυµένη σοβαρά, µε ένδυµα που θυµίζει την Εστία 
Giustiniani και µε το αριστερό χέρι να ανασύρει τον πέπλο από το κεφάλι 
της «καθώς έχει γίνει νύφη». Η F (Στερόπη) κρατά µε το δεξί χέρι το 
πηγούνι της, ενώ η κλίση του κεφαλιού της φανερώνει περισυλλογή.   

Από τις υπόλοιπες µορφές ο Hirschfeld ταυτίζει τις Α, Ρ, Η µε τον 
Αλφειό, τον Κλάδεο και το ∆ία αντίστοιχα µε βάση τον Παυσανία, την L 
µε τον ηνίοχο του Πέλοπα λόγω του ανατολίτικου καλύµµατος του  
κεφαλιού της, τη N µε τον Μυρτίλο που αποδίδεται σε µία στάση 
περισυλλογής, τη B µε έναν ιπποκόµο, τη C µε κάποιον που κρατούσε τα 
ηνία. Στη µορφή O αναγνωρίζει τη νύµφη Αρέθουσα, την οποία 
ερωτεύθηκε ο Αλφειός (Α), ενώ η E συνδέεται µε κάποιο µύθο µε τον 
Κλάδεο (P).  

Η σύνθεση πλαισιώνεται από τους ποταµούς Αλφειό και Κλάδεο, 
«τους φρουρούς των συνόρων της πεδιάδας της Ολυµπίας». Ως προς την 
ερµηνεία της υποστηρίζεται ότι οι πρωταγωνιστές απεικονίζονται 
                                                           
57 ∆ιατηρεί τα ίδια κριτήρια µε τη διάταξη του στο ηµερολόγιο της ανασκαφής το 1875. Βλ. 
σχετικά : Säflund (1970), 11.  
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συγκεντρωµένοι γύρω από το ∆ία, όπως στους ιστορικούς χρόνους οι 
αθλητές µαζεύονταν µπροστά από τον Όρκιο ∆ία : κατά αναλογία η νίκη 
του Πέλοπα πρέπει να απεικονίζεται ως µία δίκαιη νίκη και όχι µία νίκη 
που έχει κατακτηθεί µε δόλο.  

 
 

                       Παρατηρήσεις στην πρόταση του Hirschfeld :  
 
Από τη στιγµή που δε διαθέτουµε την ίδια την δηµοσίευση του 

Hirschfeld, για να κατανοήσουµε µε σαφήνεια τα επιχειρήµατά του, θα 
τον αδικούσαµε αν προχωρούσαµε σε κριτική της. Μπορούµε µονάχα να 
κάνουµε δύο παρατηρήσεις : η πρώτη αφορά στην «ιδιόρρυθµη» στάση 
απέναντι στην αρχαία πηγή, τον Παυσανία, στάση που κρατούν και 
αρκετοί µεταγενέστεροι µελετητές. Ο Hirschfeld τον θεωρεί αξιόπιστο 
για τις ταυτίσεις των περισσότερων µορφών, αλλά διαφοροποιείται στην 
περίπτωση των Ο και Ε, αναγνωρίζοντάς τις όπως θέλει, στην ουσία, ο 
ίδιος. Η δεύτερη παρατήρηση - που γίνεται µε αρκετή επιφύλαξη - 
σχετίζεται µε την ερµηνεία της σύνθεσης : το τελευταίο επιχείρηµα του 
αρχαιολόγου, ότι δηλ. η νίκη του Πέλοπα πρέπει να απεικονίζεται ως µία 
δίκαιη νίκη και όχι ως κάποια που έχει κατακτηθεί µε δόλο, έρχεται σε 
αντίθεση µε το (ότι δέχεται) ότι απεικονίζεται ο Μυρτίλος, αν λάβουµε 
υπόψη µας τις εκδοχές του τοπικού µύθου εκτός του Πινδάρου. Εκτός 
και αν δεχθούµε ότι η απεικόνιση του Μυρτίλου στο εναέτιο δεν έχει 
ούτως ή άλλως καµία σηµασία.          

 
 
Πάντως, µέχρι το Olympia ΙΙΙ (1897), οι µελετητές αρκούνται 

γενικά, όπως θα δούµε παρακάτω, σε προσωπικές παρατηρήσεις, που 
στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννιούνται από την αυτοψία, την 
προσωπική τους επαφή µε τα γλυπτά. Είναι λοιπόν γενικά δύσκολο να 
διαπιστώσουµε την αξιοπιστία των επιχειρηµάτων τους, όσο και να 
βασιστούµε σε αυτά και να δεχθούµε τα συµπεράσµατά τους. Μόνο µετά 
το Olympia ΙΙΙ και την αναλυτικότατη περιγραφή των γλυπτών από τον 
Treu µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα την κάθε µορφή ξεχωριστά 
και να σχηµατίσουµε γνώµη για τη διάταξη και αποκατάσταση του 
εναετίου. Σηµαντική είναι και η συνδροµή του Bulle (1939).       
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Treu (1882) 58 
  

Ο Treu αρχικά αναφέρεται στις θέσεις εύρεσης των εναέτιων 
µορφών Ν, Ε, και Ρ. ∆ε δέχεται ότι εκτός από αυτές όλες οι υπόλοιπες 
έχουν εκτοπισθεί από τη θέση τους και ξαναχτιστεί. Υποστηρίζει ότι ο 
συνολικός χάρτης του Ausgrabungen II, πίν. 33 δίνει τη λανθασµένη 
εντύπωση ότι η δραστηριότητα µετακίνησης δε συνεχίστηκε στον τόπο 
εύρεσης των µορφών Ν, Ε, Ρ (δηλ. περίπου 9 µ. Α από τη ΒΑ γωνία του 
ναού), επειδή δε σηµειώνονται οι θέσεις εύρεσης και οι γραµµές 
µετακίνησης των θραυσµάτων τους. Για το µελετητή η µορφή Ν (µέχρι 
τα πόδια και τα χέρια) και το ανώτερο µέρος του σώµατος της Ρ 
παρέµειναν στη θέση πτώσης τους, όχι όµως και η µορφή Ε. Θεωρεί ότι 
στην περιοχή όπου ανευρέθηκαν οι µορφές είχε επεκταθεί η 
δραστηριότητα µετακίνησης, αφού σχεδόν ολόκληρο το κάτω µέρος του 
σώµατος, το κεφάλι και τα χέρια της Ρ βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα στην 
περιοχή όπου η Στοά της Ηχούς, ενώ τα πόδια της Ν βρέθηκαν στο 
Λεωνιδαίο και από το καθισµένο αγόρι Ε λείπει το κεφάλι. Καταλήγει 
λοιπόν ότι, παρόλο που οι µορφές Ν, Ε, Ρ βρέθηκαν η µία δίπλα στην 
άλλη, δε µπορεί σε καµία περίπτωση να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι 
πρέπει να τοποθετηθούν στο αέτωµα η µία δίπλα στην άλλη, όταν 
µάλιστα αντιτίθενται σε αυτό λόγοι σηµαντικοί για τη σύνθεση και την 
επεξεργασία των µορφών (βλ. παρακάτω).  

Ο Treu ξεκινά την ανάλυσή του προσπαθώντας να απαντήσει στο 
ερώτηµα που αφορά τη διάταξη των εναέτιων µορφών. Εξετάζει πρώτα 
τις µορφές A, P, H, G, J, K, F, D και M, των οποίων τη διάταξη θεωρεί  
σίγουρη µε βάση το ύψος, το µέγεθος και τη στάση (εικ.7, όπου η 
πρόταση διάταξής του για το εναέτιο). Ταυτόχρονα προχωρά στην 
αναγνώρισή τους λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη του τις ταυτίσεις του 
Παυσανία. 

 
            A      B   C       D    E Κ   G  H   J    F  L  M      N     O        P           
                                                            Εικόνα 7                                             

Η διάταξη των µορφών Α, Ρ είναι σίγουρη λόγω των σχέσεων 
χώρου. Ταυτίζονται µε τους δύο ποταµούς – θεούς Αλφειό και Κλάδεο 
σύµφωνα µε τον Παυσανία, ενώ η κίνηση των µαζών του σώµατός τους 
                                                           
58 Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση του Treu για το εναέτιο. Την πρώτη την είχε 
παρουσιάσει στο ΑΖ 34 (174-189, πίν. 13) το 1876. Μέχρι τότε τα απαραίτητα θραύσµατα 
των µορφών είχαν αποκαλυφθεί. Ο κορµός της µορφής G δεν είχε βρεθεί ακόµη, οπότε ο 
Treu ταύτισε τη J, που είχε βρεθεί, µε τον Πέλοπα και υποστήριξε ότι απεικονιζόταν στο 
εναέτιο η στιγµή της θυσίας του Οινόµαου.  
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µπορεί να αναγνωριστεί σαφέστερα µε την προσθήκη θραυσµάτων : ο 
Αλφειός (Α) ανακεκλιµένος ήρεµα, κοιτάζει προς το κέντρο του 
αετώµατος, στηρίζει το γενειοφόρο πηγούνι του στο αριστερό χέρι, ενώ 
το δεξί χέρι του ακουµπά στο δεξί µηρό (εικ.8). Το σηµείο που έχει 
σπάσει στην παρυφή του υφάσµατος πάνω από το µέσο του ανώτερου 
µέρους του δεξιού µηρού το θεωρεί ο µελετητής ήρεµο µοτίβο, παρόµοιο 
µε εκείνο του Κηφισού στο δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα. Στην άλλη 
γωνία του αετώµατος ο νεώτερος Κλάδεος (Ρ) βλέπει λίγο αδέξια, 
ξαπλωµένος µε την κοιλιά και στηριγµένος στον αριστερό πήχη, το 
γεγονός στο µέσο του αετώµατος (εικ.9). Κατά τον Treu ο δεξής πήχης 
ήταν, όπως προκύπτει από τη στροφή των δικέφαλων µυών, παρόµοιος 
µε εκείνον της νύµφης του χώρου V στη δεξιά γωνία του δυτικού 
εναετίου. Τέλος υποστηρίζεται ότι οι µορφές δεν κρατούσαν κάποιο 
σύµβολο, δίχως όµως αυτό να αιτιολογείται.    

 

          
                   Εικόνα 8                                                       Εικόνα 9  

Η µορφή Η λόγω του εξαιρετικού ύψους της διατάσσεται και 
αναγνωρίζεται µε σιγουριά. Τοποθετείται στο µέσο του αετώµατος και 
ταυτίζεται, µε βάση τον Παυσανία,  µε το ∆ία. Ο δείκτης του αριστερού 
χεριού κρατούσε µάλλον το σκήπτρο, στο οποίο ταίριαζε η θέση του 
χεριού, αλλά θα µπορούσε να κρατάει και έναν κεραυνό. Το δεξί χέρι 
κρατάει το στρίφωµα του ενδύµατος, όπως αποδεικνύεται αναµφίβολα 
από την παρυφή των πτυχών. Ο µελετητής υποστηρίζει ότι η χειρονοµία 
της µορφής δεν είναι καθόλου σηµαντική και το ότι αυτή δεν κρατάει 
κάποιο σηµαντικό σύµβολο είναι σε αυτό το εικονογραφικό πλαίσιο 
µεθοδολογικά ιδιαίτερα διδακτικό και χαρακτηριστικό για την 
αξιολόγηση του καλλιτεχνικού φρονήµατος. ∆ιατηρείται ένα σηµαντικό 
τµήµα του λαιµού που υποδεικνύει στροφή του κεφαλιού στο δεξή ώµο 
(εικ.10). Προφανώς φωτίζεται µε αυτή την κίνηση η εσωτερική στροφή 
του – φέροντα τη νίκη – θεού στον Πέλοπα. 

Έχοντας ήδη ταυτίσει τη µορφή Α µε τον Αλφειό και την Ρ µε τον 
Κλάδεο ο Treu αναγνωρίζει, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη του τον 
Παυσανία, στη µορφή G τον Πέλοπα, ο οποίος στέκει στην πλευρά του 
πρώτου ποταµού, και στη J τον Οινόµαο, που στέκει εκεί όπου ο 
Κλάδεος. Αναφέρει την άποψη που εξέφρασε στο ΑΖ του 1876 (σ. 176 κ. 
εξ.) ότι οι δύο µορφές, επειδή θυµίζουν την απεικόνιση της θυσίας του 
Οινόµαου στην αγγειογραφία όπου οι δύο αντίπαλοι στρέφουν προς το 
∆ία, δε µπορεί να γύριζαν την πλάτη τους στο θεό, αλλά διαφοροποιείται 
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τώρα υποστηρίζοντας ότι δε µπορούµε να µιλάµε για θυσία λόγω των 
τµηµατικά ανευρεθεισών µαζών των άκρων των δύο µορφών, από τα 
οποία προκύπτει ότι ο Οινόµαος µάλλον στήριζε το αριστερό του χέρι 
στο δόρυ, το δεξί στο δεξιό του γοφό και έστεκε αλαζονικά, ενώ ο Πέλοψ 
µε την ασπίδα στο αριστερό χέρι και το δόρυ στο δεξί κοίταζε µε 
µετριοφροσύνη προς τα κάτω (εικ.10). Το ότι οι δύο αντίπαλοι 
αποστρέφουν το βλέµµα από το ∆ία µπορεί να εξηγηθεί από το ότι ο θεός 
είναι αόρατος για τους συµµετέχοντες στη δράση, αλλά παρών, ορατός 
µόνο από το θεατή.  

 

                   
                                                            Εικόνα 10                                       

Η ταύτιση των µορφών F και K 59 βασίζεται στις «πιο γεµάτες, πιο 
µαλακές, ανάλογες µίας παντρεµένης, φόρµες» (“vollere, weichere, 
matronale Formen“) της µορφής F (Κ κατά την καθιερωµένη αρίθµηση)  
και στην απελπισµένη, γεµάτη περίσκεψη, χειρονοµία της Στερόπης 
(µορφή Κ – ή F κατά την αποδεκτή αρίθµησή της), που πλησιάζει το 
αριστερό της χέρι στο πηγούνι. Ο Γερµανός αρχαιολόγος αποκαθιστά την 
Ιπποδάµεια (F για τον ίδιο) να πιάνει µε τη «χειρονοµία της 
αποκάλυψης» το άκρο του ενδύµατός της 60, το οποίο τραβάει πάνω από 
τους ώµους και την πλάτη της. Θεωρεί ότι το δεξί της χέρι ίσως 
κρατούσε µία ταινία σα σηµάδι νίκης, όπως στο σύνταγµα που βρισκόταν 

                                                           
59 Ο Treu αριθµεί εδώ τις δύο όρθιες γυναικείες µορφές µε γράµµατα που έρχονται σε 
αντίθεση µε τη µεταγενέστερη και γενικά αποδεκτή αρίθµησή τους από το Olympia (1897) 
και έπειτα : η µορφή, της οποίας το πρόσωπο διατηρείται ολόκληρο, παίρνει εδώ το γράµµα F 
– σε αντίθεση µε το Κ που είθισται, καθιερώνεται να φέρει µεταγενέστερα – και εκείνη, της 
οποίας διατηρείται ένα µεγάλο µέρος του σώµατος, λαµβάνει το γράµµα Κ – αντίθετα δηλ. µε 
το καθιερωµένο F.          
60 Ο Treu µας βεβαιώνει στις σ. 226 -’7 ότι µπόρεσε να ανακαλύψει το αριστερό χέρι της F  
µέσα στα ερείπια.     
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στον ιππόδροµο της Ολυµπίας, όπως παραδίδει ο Παυσανίας 61. ∆εν 
υπάρχει σηµαντική διαφορά στην κόµµωση των δύο µορφών (εικ.10) – ο  
Treu παραπέµπει σε ένα µικρό θραύσµα που βρήκε 62. 

Έτσι, ακολουθώντας και τον Παυσανία, τοποθετείται η Ιπποδάµεια 
(F) δίπλα στον Πέλοπα (G) και η Στερόπη (Κ) δίπλα στον Οινόµαο (J), 
οπότε γίνονται αυτές οι µορφές κατανοητές στα µοτίβα τους, όταν στέκει 
ο Πέλοψ στα αριστερά και ο Οινόµαος στα δεξιά του ∆ία. Μόνο έτσι 
κοιτάζει το στραµµένο κεφάλι της νύφης το µνηστήρα της και στην άλλη 
πλευρά η Στερόπη αποστρέφει το βλέµµα από τον περήφανο σύζυγό της 
(εικ.10).  

Θεωρείται σίγουρη και η θέση των δύο τεθρίππων D και M 
(εικ.7,18). Και τα δύο έχουν δουλευτεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα τρία 
πίσω άλογα είναι λαξευµένα από ένα και ίδιο όγκο µαρµάρου, και τα 
κεφάλια, οι λαιµοί και τα πόδια τους ωθούνται κατά κάποιον τρόπο σαν 
ανάγλυφο το ένα µπροστά από το άλλο. Το µπροστινό άλογο όµως έχει 
λαξευτεί από έναν ιδιαίτερο όγκο και απεικονίζεται σαν ένα άλογο σε 
όψη τριών τετάρτων. Παρόλο που τα τρία ανάγλυφα άλογα κάθε 
τεθρίππου είναι πλήρως και µε εξαιρετικό τρόπο δουλεµένα, το 
πρόβληµα έγκειται στην τοποθέτηση του µπροστινού αλόγου. Για το 
µελετητή είναι, για εξωτερικούς λόγους, τελείως απίθανο να τοποθετηθεί 
το ελεύθερα δουλεµένο άλογο διαφορετικά από ό,τι στη σειρά µε τα 
ανάγλυφα άλογα µπροστά του. Αυτό επιπλέον δεν το επιτρέπουν οι 
συνθήκες του χώρου, ενώ τα ίχνη από τετράγωνα στηρίγµατα στύλων, 
που βρέθηκαν κάτω από τις κοιλιές των µπροστινών αλόγων, 
αποδεικνύουν ότι δε µπορεί να είχαν στερεωθεί αρκετά σταθερά στο 
τύµπανο. Όσον αφορά το γιατί είχαν χωριστεί τα ελεύθερα από το 
τύµπανο δουλεµένα άλογα από τα άλογα σε ανάγλυφο, ο Treu απαντά ότι 
αρχικά σκόπευαν να κατασκευάσουν όλο το τέθριππο από έναν όγκο, 
αλλά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, λόγω της αδυναµίας 
πραγµατοποίησης αυτής της επιχείρησης, το άλογο σε όψη τριών 
τετάρτων τοποθετήθηκε µπροστά από τα άλλα τρία σε ανάγλυφο.               

∆εν είναι όµως σηµαντική µόνο η διάταξη του ενός αλόγου δίπλα 
στο άλλο, αλλά και η στροφή των τεθρίππων προς το κέντρο και η θέση 
τους στο αέτωµα. Ο αρχαιολόγος θεωρεί ότι θα ήταν αδύνατο να 
τοποθετηθούν τα άλογα αρκετά µακριά, προς τις γωνίες, για να 
κερδίσουν χώρο για τις µορφές δίπλα στο ∆ία 63, ενώ βρίσκει πιθανό να 
ωθηθούν τόσο µακριά στα δεξιά και στα αριστερά όσο τα ύψη των 
κεφαλιών τους το επέτρεπαν.  

                                                           
61 Παυσ., VI, 20,19 : «Επί δε νύσσης µιας Ιπποδαµείας εστίν εικών χαλκη, ταινίαν τε έχουσα 
και αναδειν τον Πέλοπα µέλλουσα επί τη νίκη».   
62 Βλ. AZ του 1881, 77  κ. εξ.   
63 Treu (1882), 228.  
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Έπειτα ο Treu µελετά τις υπόλοιπες έξι µορφές (B, O, C, N, L και  
E) προσπαθώντας να βρει ποιες είναι πάρισες µεταξύ τους και τις 
διατάσσει χρησιµοποιώντας κριτήρια όπως οι συνθήκες χώρου, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας σύνθεσης και η κατά το δυνατόν 
αυστηρότερη συµµετρία, η οποία χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες µορφές του 
εναετίου και τη σύνθεση του δυτικού. Στις ταυτίσεις του λαµβάνει ξανά 
υπόψη του τον Παυσανία και προσπαθεί να βρει τους δύο ηνιόχους και 
τους τέσσερις ιπποκόµους του.               

Το γονατιστό αγόρι Β βρίσκει εύκολα το αντίστοιχό του στη 
µορφή του γονατιστού κοριτσιού Ο : το ύψος τους είναι περίπου το ίδιο, 
τα µέλη τους συντίθενται στην αντικίνηση, έχουν την ίδια σκυφτή στάση, 
παρόµοια ηλικία, απεικονίζονται σε κατατοµή, ενώ οι µόνες διαφορές 
τους είναι το φύλο και η αµφίεση (εικ.11,12). Από την άλλη, η µορφή C    

                                                               
                               Εικόνα 11                                            Εικόνα 12                                      

(εικ.13) δε µπορεί να είναι το αντίστοιχο της Β, γιατί έχουν διαφορετικό 
ύψος και, παρόλο που στρέφονται στην ίδια πλευρά, επαναλαµβάνεται 
επακριβώς η τοποθέτηση του ποδιού, αλλά ούτε η Ε (εικ.14), γιατί η 
τελευταία είναι µορφή σε κατατοµή και η κίνηση των ποδιών της είναι 
διαφορετική από της Β.  

Σε ό,τι αφορά στη µορφή Ν (εικ.15), απορρίπτεται για αντίστοιχό 
της η µορφή L λόγω διαφοράς στη διαµόρφωση του σώµατος και του 
προσώπου : η Ν είναι ένας γέροντας ενώ η L (εικ.18) απεικονίζει έναν 
άνδρα στην άνθηση της δύναµής του. Επίσης η L έχει παρόµοιο ύψος µε 
τη Ν και η κύρια µάζα της, δηλ. τα πόδια µε όλο το κάτω µέρος, 
στρέφεται προς την πλευρά, στην οποία και η µάζα της Ν, και όχι στην 
αντίθετη. Την απαιτούµενη όµως αντικίνηση όλου του σώµατος τη 
συναντάµε στο γονατιστό άνδρα C, ενώ όσες αποκλίσεις παρατηρούνται 
από την απόλυτα αυστηρή αντιστοιχία στις δύο µορφές βρίσκουν την 
αιτιολόγησή τους στην ερµηνεία της σύνθεσης (βλ. παρακάτω).  

Το καθισµένο αγόρι Ε (εικ.14) και ο καθισµένος άνδρας L (εικ.18) 
είναι πάρισες µορφές : η Ε έχει έντονα διπλωµένο το δεξί πόδι και 
σηκώνει το αριστερό γόνατο απότοµα ψηλά, ενώ η L έχει αντίστοιχα το 
αριστερό διπλωµένο και σηκώνει το δεξί. Επίσης η Ε απεικονίζεται  
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            Εικόνα 13                          Εικόνα 14                                  Εικόνα 15                                

κατενώπιον ή έστω σε όψη τριών τετάρτων και η L κατενώπιον µε µόνη 
εξαίρεση την έντονη πλάγια όψη του κεφαλιού – άλλη απόκλιση από την 
αυστηρή συµµετρία που βρίσκει την εξήγησή της στην ερµηνεία της 
σύνθεσης.        

Ως προς τη διάταξη των έξι µορφών, η µορφή Ν δυσκολεύει τον  
Treu λιγότερο. Θεωρεί αναµφισβήτητο το ότι ανήκει στο δεξί µισό του 
αετώµατος, ότι πρέπει να κοιτάζει στην κύρια δράση και ότι η θέση της 
είναι αναµφισβήτητη. Παρατηρεί ότι πριν βρεθούν τα πόδια της ο 
Hirschfeld πίστευε ότι τοποθετείται µπροστά από το τέθριππο Μ. Ωστόσο 
σε αυτή τη θέση δεν υπάρχουν διαθέσιµα 3 µέτρα – τα οποία χρειάζεται η 
µορφή για να απλωθεί – ενώ θα ήταν αντιαισθητικό να τέντωναν τα 
πόδια της µπροστά από τη Στερόπη. Άρα η καλύτερη θέση για αυτήν 
είναι πίσω από το Μ, αφού άλλωστε το ύψος του απαγορεύει να 
προχωρήσει πιο κοντά στη γωνία.  

Κατά συνέπεια, η συµπληρωµατική της Ν µορφή C, τοποθετείται 
στο αριστερό µισό του αετώµατος, πίσω από το τέθριππο D. Πρόκειται 
για τον ηνίοχο του Πέλοπα, τον Κίλλα, που κρατάει τα ηνία των αλόγων 
του. Στο παράδοξο ότι ο ηνίοχος τραβάει τα ηνία όντας ο ίδιος πίσω από 
τα άλογα, κάτι που είναι πιθανό µόνο για ένα ζεµένο άρµα, ο µελετητής 
απαντά ότι τα άλογα πρέπει να θεωρούνταν ζεµένα. Άρµα εδώ δεν 
υπάρχει, ούτε βρέθηκε κάποιο θραύσµα του στις ανασκαφές, ενώ λείπει ο 
χώρος για αυτό στο αέτωµα, καθώς και ίχνη ρυµού και ζυγού στους 
λαιµούς των αλόγων. Ωστόσο, ο αρχαιολόγος παραπέµπει στην 
‘ικανότητα’ της ελληνικής τέχνης να συντοµεύει και να υποδηλώνει και 
υποστηρίζει ότι τα παραταγµένα  άλογα, όπως και οι κινήσεις των χεριών 
του οδηγού του τεθρίππου που κρατάει και τα ηνία, υπαινίσσονται 
καθαρά ότι εννοείται (ότι υπήρχε) άρµα („Gespanne“). ∆ιευκρινίζει ότι η 
C δε µπορεί να τοποθετηθεί αλλού : οι µόνες κατάλληλες θέσεις µε βάση 
το ύψος της είναι οι θέσεις πριν το D ή το Μ, θέσεις παρόλα αυτά 
ακατάλληλες, αφού η C, αν µπει µπροστά από τα άλογα D, τους γυρίζει 
την πλάτη και τους αποστρέφει το βλέµµα και τα χέρια. Η περίπτωση να 
πάρει τη θέση της L µπροστά από το Μ απορρίπτεται, γιατί οι πτυχές του 
ενδύµατος πάνω από την πλάτη της µορφής (C) είναι µόνο δηλωµένες. 
Πρέπει να έστρεφε το στήθος της σε όψη τριών τετάρτων στο θεατή που 
έβλεπε το µέσο του αετώµατος, κάτι που επιτυγχάνεται µόνο όταν µπει 
µπροστά από το D. Αν όµως πάρει τη θέση της L, θα γυρίζει την απλά 
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δουλεµένη πλάτη της στο θεατή. Και σε αυτή τη θέση δε µπορεί να 
βοηθήσει µία ελαφριά στροφή της κατατοµής της στο θεατή, γιατί και 
αυτή µειώνει αισθητά την ευθύγραµµη λάξευση της πλάτης, οπότε 
αποκλείεται σαν κύρια όψη. Αν όµως η C τοποθετηθεί µπροστά από τα 
άλογα D, κατευθύνει τέλεια το βλέµµα και τα χέρια της στο τέθριππο και 
η κάµψη του τράχηλού της εξηγείται εύκολα από την πίεση του 
καταέτιου γείσου.  

Όσον αφορά στην ταύτιση του ηνιόχου της άλλης οµάδας, ο Treu 
αναφέρεται πρώτα στις συνθήκες χώρου όπου τα τέθριππα D και Μ και 
στο ότι έπρεπε η πίεση χώρου να επηρεάζει αισθητά τη σύνθεση και την 
τεχνική εκτέλεση των µορφών, κυρίως στη διαµόρφωση της κάτοψής 
τους. Στα σκίτσα του 2 και 3 (εικ.16,17) διευκρινίζει τις συνθήκες : ο 
χώρος δίπλα στις Ε, L περιορίζεται από τη µία από τις περίπου 
ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες πλίνθους των F, K αντίστοιχα και από την 
άλλη από τις πλίνθους του άρµατος, γιατί πρέπει να ακολουθούνταν οι 
µπροστινές άκρες της πλάγιας γραµµής που διαµόρφωναν τις οπλές του 
µπροστινού µέρους των αλόγων. Συνεπώς στις θέσεις µπροστά από τα  
 

                                 
                        Εικόνα 16                                                              Εικόνα 17                                                     

δύο άρµατα χωράνε µορφές που έχουν κάτοψη µόνο ορθογώνιου 
τριγώνου, δηλ. µόνο η Ε και η L, που ταιριάζουν επιπλέον λόγω ύψους, 
πλάτους και πλούτου ενδυµάτων. Στη µορφή Ε (εικ.14), που πλησιάζει µε 
το αριστερό της χέρι τα δάχτυλα του ποδιού της και την οποία ο 
µελετητής χαρακτηρίζει µορφή γεµίσµατος („Füllfigur“), που για 
τυπικούς συνθετικούς λόγους έχει πάρει τη θέση της ταιριάζει η γραµµή 
της πλάτης της µε τα πόδια του αλόγου και εξηγείται ωραία η λάξευση 
του γλουτού και το κόντεµα του 
δεξιού µηρού. Το βλέµµα του 
στραµµένου προς τα πίσω 
κεφαλιού της L και τα τεντωµένα 
προς τα πάνω χέρια της µπορούν να 
κατανοηθούν καλύτερα µπροστά 
από τα άλογα D, των οποίων τα 
κεφάλια και τα ηνία δέχονται τις 
κινήσεις αυτές. Επιπλέον το µοτίβο                        Εικόνα 18                             
του κεφαλιού και των χεριών δεν αφήνει καµία αµφιβολία για το ότι η 
µορφή είναι πράγµατι ο ηνίοχος. Σηµαντικό όµως είναι και ένα στοιχείο 
τεχνικής φύσης : αν παρατηρήσουµε τα χαρακτηριστικά των πτυχών στο 
κάτω µέρος της παρυφής, θα δούµε ότι τα κατώτερα µέρη των άκρων της 



 44

µορφής είναι κοµµένα, κάτι που δηλώνει ότι η µορφή ήταν αρχικά 
ψηλότερη και µετά η κατώτερη επιφάνειά της λαξεύτηκε, αλλά και ότι θα 
ήταν πολύ ψηλά για τη θέση που θα έπαιρνε, δηλαδή θα προσαρµόστηκε 
µπροστά από τα κεφάλια των αλόγων Μ.        

Το ότι η µορφή C, που ταυτίζεται µε τον ηνίοχο του Πέλοπα, 
βρίσκεται στη θέση 3, ενώ η L, δηλ. ο ηνίοχος της πλευράς του 
Οινόµαου, στην 11, ο µελετητής το θεωρεί αρνητικό στοιχείο της 
συµµετρίας ως προς τη σηµασία των µορφών, αλλά όχι και ως προς την 
εξωτερική αντιστοιχία φορµών και γραµµών. Παραθέτει µάλιστα τον 
τοπικό µύθο για να ερµηνεύσει την απόκλιση από την εξωτερική 
συµµετρία στη διάταξη των δύο µορφών και τη στροφή του κεφαλιού του 
θεού. Ο Πέλοψ είναι ο νικητής και ο ηνίοχος του, ο Κίλλας (C), είναι 
πιστός σε αυτόν. Αντίθετα ο Οινόµαος πρόκειται να χάσει και ο ηνίοχός 
του είναι ο προδότης του. Γι’ αυτό το λόγο ο Ζευς αποστρέφει το βλέµµα 
από το βασιλιά, η Στερόπη κατεβάζει λυπηµένα το κεφάλι και ο 
Μυρτίλος (L) µε µία περίεργη στάση γυρίζει την πλάτη στο βασιλιά. Ο 
καλλιτέχνης θέλησε να υπαινιχθεί µε τη στάση της L την εσωτερική 
αποστροφή του υπηρέτη προς τον κύριο του. Για αυτό και ο ηνίοχος έχει 
τοποθετηθεί, αντίθετα µε τους νόµους της εξωτερικής συµµετρίας, 
µπροστά από τα άλογα, για να τα ωθήσει προς τα πίσω, ενώ ο ηνίοχος 
του Πέλοπα παίρνει την πρέπουσα θέση, πίσω τους. Παρόλο που αυτός ο 
χειρισµός είναι ίσως ένα µέσο άκοµψο και σχετικά αδέξιο, πρόκειται για 
µία εποχή που παλεύει µε τα µέσα έκφρασης, ενώ ο Μυρτίλος (L), 
παρόλο που πρέπει να ήταν ένας έφηβος 14-15 ετών, απεικονίζεται εδώ 
σα γενειοφόρος, δυνατός άνδρας σύµφωνα µε την εικονογραφία του 5ου 
αιώνα π.Χ. και ίσως τη συγκεκριµένη εκδοχή του µύθου 64.  

Όσον αφορά στη Β, αισθητικοί λόγοι 
επιβάλλουν να µη γυρίζει την πλάτη στο κεντρικό 
σύµπλεγµα. Τοποθετείται στη θέση 2 για έναν 
καθαρά τεχνικό λόγο : στον αυχένα της σώζεται ένα 

Εικόνα 19   Εικόνα 20   κανάλι διάτρησης („Bohrkanal“), περίπου 10 εκ. σε 
βάθος που σα να δεχόταν ένα στρογγυλό µετάλλινο στέλεχος (εικ.19,20). 
Ο Treu υποστηρίζει ότι έτσι στερεωνόταν η µορφή στο τύµπανο. 
Ταυτίζεται µε ιπποκόµο και αποκαθίσταται να στηρίζεται και µε τα δύο 
χέρια σε ένα ‘κέντρον’ (εικ.11).     

Ο γέροντας Ν είναι αποµονωµένος από το άρµα Μ, αφού από την 
άποψη του νοήµατος της απεικόνισης συνδέεται λιγότερο µε αυτό. Σε 
αντίθεση µε το αντίστοιχό του, τη µορφή C, απεικονίζεται µε τεντωµένα 
και όχι µαζεµένα χέρια και πόδια, ενώ ανάµεσα σε αυτόν και τη µορφή Ρ 
θα µπορούσε να τοποθετηθεί µόνο η µορφή Ο, που προδίδει µε την κλίση 
του κεφαλιού της την πίεση του γείσου και για αισθητικούς λόγους δε 

                                                           
64 Treu (1882), 228-240.  



 45

µπορεί να γυρίζει την πλάτη της στο κεντρικό σύµπλεγµα, ενώ τα ύψη 
των κεφαλιών τους δεν αυξάνονται πολύ. Η τελευταία ταυτίζεται µε µία 
σύντροφο της µορφής Ν, θεωρείται ότι προστέθηκε όπως το αγόρι που 
φέρει το ‘κέντρον’ στον Κίλλα (C) και επαναλαµβάνει το µοτίβο του 
γέροντα Ν σε συµµετρική αντιστροφή, όπως ακριβώς η Β που κάθεται 
πίσω από τη C. Ίχνος από σπάσιµο στο ένδυµα ανάµεσα στα πόδια της  
(Ο) αποδεικνύει «αδιάσειστα», γράφει ο Treu, ότι το δεξί χέρι της δε 
µπορεί να κρατούσε στάµνα, αν δεχθούµε ότι ήταν νύµφη του νερού, 
αλλά θα έπιανε τις πτυχές του χιτώνα πάνω από τον αριστερό µηρό. 
Επίσης το αριστερό χέρι ήταν σηκωµένο και βρισκόταν πάνω στο δεξί 
γόνατο.  

Ο θεατής που στεκόταν απέναντι από το µέσο του αετώµατος 
αποκτούσε την καλύτερη άποψη του εναετίου. Σε αυτό συνέβαλε η 
κεκλιµένη ράµπα που είχε κατασκευαστεί. Τα αισθητικά και τεχνικά  
στοιχεία µπορούσαν να κάνουν να αποκτηθεί για κάθε µορφή το 
καλύτερο οπτικό σηµείο και αυτή συνδεόταν µε το κέντρο µε µία 
γραµµή. Ο θεατής αποκτούσε µία γενική εικόνα του εναετίου και 
σκεφτόταν τις συνολικές γραµµές όψης των καθέκαστα µορφών, οπότε 
έβρισκε ότι αυτές για τη διάταξη του Treu χωρίζονταν στο σηµείο, όπου 
ο γλύπτης είχε προφανώς θεωρήσει ότι θα στεκόταν ο θεατής 65.       

Οι 5 κεντρικές µορφές απεικονίζονται κατά µέτωπο, η Ε και η L σε 
όψη τριών τετάρτων, τα άλογα D και M σα σύνολο επίσης σε όψη τριών 
τετάρτων, ενώ κάθε άλογο σε κατατοµή, και τέλος οι C, B, A, και N, O, P 
σε κατατοµή. Οι περισσότερες µορφές είναι σκυφτές, µε βαθµιαίες 
µεταβάσεις από κατενώπιον σε κατατοµή όψεις. ∆ίνεται η εντύπωση της 
οµοιοµορφίας στο γέµισµα του χώρου. Τονίζεται τέλος η σχέση µε το 
θέµα : «Πρέπει να είναι σύµπτωση», γράφει ο αρχαιολόγος, «ότι στην 
πλευρά του Οινόµαου συναντάµε πένθος και αποστροφή, ενώ αντίθετα 
σε εκείνη του Πέλοπα νεανικές µορφές, από τις οποίες εκείνες που 
βρίσκονται πίσω από τα άρµατα είναι αφοσιωµένες στο καθήκον τους ;» 
66. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
65 Treu (1882), 246.  
66 Ό. π., 246-247.  



 46

                          Επεξεργασία της δηµοσίευσης του Treu : 
 
Όπως προανέφερα, ο δρόµος για την πιο προσεκτική µελέτη του 

εναετίου – και εν γένει όλου του γλυπτού διακόσµου του ναού – όπως  
και την πιο αξιόπιστη εξαγωγή συµπερασµάτων ξεκινά µε το Olympia 
ΙΙΙ. Η δηµοσίευση του Treu του 1882 αποτελεί µία 
«προπαρασκευαστική» δηµοσίευση στην πορεία για τη µεγάλη 
δηµοσίευση του ανασκαφικού έργου των Γερµανών. Και σε αυτή την 
περίπτωση, όπως και σε εκείνη του Hirschfeld, µπορούµε να 
επισηµάνουµε ορισµένα θέµατα προς εξέταση σχετικά µε την ταύτιση, 
αποκατάσταση των µορφών και την ερµηνεία της σύνθεσης. Πρόκειται 
για : α) την αποκατάσταση των χεριών της µορφής Η (Ζευς) και τη 
χειρονοµία της, β) τη διάταξη και ταύτιση των δύο ανδρικών µορφών G 
και J, γ) την ταύτιση των δύο γυναικείων µορφών F και K, και δ) την 
απεικόνιση του Μυρτίλου στο εναέτιο και τη σχέση της µε την 
εικονογραφία του στον 5ο αιώνα π. Χ.       

Για τα χέρια της µορφής Η αρκετά στοιχεία παρέχει η περιγραφή 
του Treu (1897).Αξίζει πάντως να σηµειώσουµε εδώ ότι η µορφή πρέπει 
να κρατούσε οπωσδήποτε το σύµβολό της, για να δηλωθεί η ταυτότητά 
της και να είναι ασφαλής η αναγνώρισή της. Η ταύτισή της µε βάση την 
αποκατάστασή της µε σκήπτρο στο αριστερό χέρι και δίχως αντικείµενο 
στο δεξί είναι επισφαλής, ακόµη κι αν ο Παυσανίας γράφει ότι 
απεικονιζόταν ο Ζευς. Επίσης το σκήπτρο ως σύµβολο δε βεβαιώνει την 
ταυτότητα του απεικονιζόµενου προσώπου, αφού εύκολα θα µπορούσε 
να θεωρηθεί δόρυ. Ο κεραυνός, που είναι το κατεξοχήν σύµβολο του ∆ία, 
θα οδηγούσε στην αυτόµατη ταύτιση της µορφής µε το βασιλιά των 
θεών.  

Ένα µάλλον ‘ευαίσθητο’ σηµείο της πρότασης του Treu (1882) – 
όπως και του 1889 και 1897 – είναι η διάταξη των µορφών G και J, οι 
οποίες αποστρέφουν το βλέµµα από την Η (Ζευς), διάταξη που 
ισοδυναµεί µε ύβρη για τους αρχαίους. ∆εν επιτρέπεται να στρέφουν τα 
νώτα στο θεό, αλλά πρέπει να γυρίζουν προς το µέρος του. Ένα άλλο 
θέµα είναι οι ταυτίσεις τους. Ο  Treu, όπως και ο Hirschfeld, ταυτίζει τη 
G µε τον Πέλοπα και τη J µε τον Οινόµαο, δίχως κάποια σοβαρή 
αιτιολογία πέρα από τον Παυσανία. ∆ίνεται η εντύπωση ότι για αυτές τις 
µορφές δεν τίθεται πρόβληµα ταύτισης, όπως π.χ. για τις F και K. Όπως 
θα διαπιστώσουµε στην πορεία της έρευνας, η ταύτιση της G µε τον 
Πέλοπα και της J µε τον Οινόµαο καταλήγει να θεωρείται κάτι το 
δεδοµένο, το κοινώς αποδεκτό. Το µόνο που µπορούµε να υποθέσουµε 
είναι ότι ίσως, υποσυνείδητα, οι µελετητές διαβάζοντας το µύθο 
σχηµάτιζαν στο µυαλό τους την ιδέα ότι ο Οινόµαος ήταν µεσήλικας ενώ 
ο Πέλοψ νέος και βάσει αυτής της «προκατάληψης» τούς αναγνώριζαν 
στο εναέτιο.     
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Σε ό,τι αφορά στη «χειρονοµία της ανακάλυψης» (το λεγόµενο 
«ανακαλύπτεσθαι», σύµφωνα µε το οποίο µία γυναικεία µορφή ανασύρει 
τον πέπλο που σκεπάζει το πρόσωπό της 67), χαρακτηρίζει όχι µόνο τη 
µέλλουσα νύφη, δηλ. την παρθένα που πρόκειται να γίνει νύφη και να 
«τελειωθεί», αλλά και εκείνη που είναι ήδη νύφη, δηλ. παντρεµένη. 
Συνεπώς, το «ανακαλύπτεσθαι» της F – ή Κ όπως είθισται – µπορεί να 
χαρακτηρίζει την Ιπποδάµεια, αλλά και τη Στερόπη, την παντρεµένη.  

Σε αντίθεση µε ό,τι βεβαιώνει ο Treu, δεν υπάρχει καµία 
απεικόνιση του Μυρτίλου στην τέχνη ως το 360 π.Χ. 68, όταν δηλ. 
εµφανίζεται σε ένα αγγείο της Απουλίας. Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε 
ότι απεικονίζεται για πρώτη φορά στο εναέτιο, αν δεχθούµε την 
περιγραφή του Παυσανία που τον αναγνωρίζει σε µία µορφή, είτε ότι δεν 
απεικονίζεται καθόλου. Στην πρώτη περίπτωση το θέµα της σύνθεσης 
µπορεί να είναι αυτό που πιστεύει ο Παυσανίας. Αν ισχύει η δεύτερη 
περίπτωση, τότε δεν απεικονίζεται η εκδοχή του µύθου που προτείνει ο 
περιηγητής, αλλά εκείνη του Πίνδαρου. Είναι όµως πιθανό να µην 
απεικονίζεται ο µύθος Οινόµαου - Πέλοπα στο εναέτιο ; Υπάρχει ένα 
µεγάλο χρονικό κενό ανάµεσα στην κατασκευή του εναετίου και την 
περιγραφή του Παυσανία (173 µ.Χ.). Η απεικόνιση του Μυρτίλου στην 
τέχνη ξεκινά έναν αιώνα περίπου µετά την κατασκευή του εναετίου. 
Όµως ως τα χρόνια του Παυσανία η αγγειογραφία, η ζωγραφική και οι 
σαρκοφάγοι τον έχουν παρουσιάσει ήδη αρκετές φορές, συχνά να κρατά 
τον τροχό του άρµατος του κυρίου του. Συνεπώς, είναι πιθανό ο 
Παυσανίας, που πρέπει να τον είχε δει σε άλλα είδη τέχνης, να τον 
αναγνώρισε σε µία µορφή του εναετίου που θα έµοιαζε µε την ήδη 
γνωστή µορφή του π.χ. από τη ζωγραφική. ∆ηλ. οι άνθρωποι του 2ου 
µεταχριστιανικού αιώνα µπορεί να αναγνώριζαν σε µία µορφή το 
Μυρτίλο µε βάση τα εικονογραφικά παράλληλα που ήξεραν. Ωστόσο οι 
άνθρωποι του 5ου και του 4ου αι. π.Χ., ιδίως οι επισκέπτες του ιερού, δεν 
γνώριζαν κάποια απεικόνισή του προκειµένου να τον «βρουν» στο 
εναέτιο, εκτός βέβαια κι αν υπήρχε επιγραφή που δήλωνε το όνοµά του – 
που θα µπορούσε να αφορά άλλη µορφή από εκείνη που τον 2ο αιώνα 
µ.Χ. ταύτιζαν µε αυτόν. Ένα θεµελιώδες ερώτηµα λοιπόν είναι αν η 
ερµηνεία των µορφών - δηλ. η ταύτισή τους - κατά συνέπεια, και του 
θέµατος του εναετίου από τους επισκέπτες του 5ου και 4ου 
προχριστιανικού αιώνα ήταν ίδια µε αυτή εκείνων του 2ου 
µεταχριστιανικού αιώνα, µεταξύ των οποίων και ο Παυσανίας. 
Αναλυτικότερα θα αναφερθώ στην πρότασή µου για το εναέτιο.  

 
  

                                                           
67 Βλ. και RE, λήµµα Anakalypteria («ανακαλυπτήρια»), Ι 2 (1894), 2031.  
68 Βλ. σχετικά λήµµα „MYRTILOS “ στο LΙΜC VΙ (1992) 1, 693 και 2, 411-414.  
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     Kekulé (1884) 
 

Η δηµοσίευση του Kekulé ακολουθεί χρονικά εκείνες του Treu 
(1882) και του Curtius (1882) 69, για αυτό και ο µελετητής αναφέρεται 
συχνά σε αυτές.        

Ο Kekulé µελετώντας τη διάταξη του εναετίου στον Treu (1882) 
βρίσκει ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ως προς τη θέση της µορφής Ε, 
την ελαφριά αλλαγή, αν και µόνο της «εσωτερικής συµµετρίας», στη 
διάταξη των Β, C και στη θέση που εξαρτά το κορίτσι Ο από το σκεπτικό 
γέροντα Ν. Αυτές οι δυσκολίες είναι αποτέλεσµα της αδεξιότητας του 
καλλιτέχνη και του επιπέδου της τέχνης. Ιδίως η αλλαγή στη σηµασία και 
στην ενασχόληση των ζευγαριών E,L και C,N έχει ως αποτέλεσµα οι 
µορφές C,L και E,N να ισοδυναµούν µεταξύ τους ως προς το νόηµα και, 
συνεπώς, οι C,D,E και L,M,N να στέκουν η µία απέναντι στην άλλη τόσο 
σαν µεµονωµένες, πάρισες µεταξύ τους, µορφές, όσο και σα συνολικές 
οµάδες. Η κύρια αντίρρηση του Kekulé στην τακτοποίηση της Ε στη 
θέση 5 βασίζεται στις συνθήκες εύρεσης. Υποστηρίζει ότι η µορφή 
ανήκει στη θέση 14 επειδή ακριβώς βρέθηκε ανάµεσα στη Ν και την Ρ.   

Σχολιάζοντας τη διάταξη του Curtius (βλ.εικ.55) ο Kekulé κρίνει 
ότι η αδυναµία της έγκειται στην κατεστραµµένη συµµετρία. Παρόλο 
που η κεντρική οµάδα, τα τέθριππα και οι γωνιακές µορφές 
χαρακτηρίζονται από αυστηρή αντιστοιχία, τίποτα δε δικαιολογεί τη 
στροφή της C στα δεξιά και της Ο στα αριστερά.    

Στη διάταξή του (εικ.21) ο Kekulé αποδέχεται τη διάταξη των 
πέντε κεντρικών µορφών από τον Treu και τον Curtius.Θεωρεί σωστές 
τις παρατηρήσεις του πρώτου για την αντιστοιχία των ζευγαριών, αφήνει 
το αγόρι Ε να αντιστοιχεί στη µορφή Β, διατάσσει το γέροντα Ν απέναντι 
από τη C, ενώ υποστηρίζει ότι η Β και η Ο, που αποτελούν πάρισα ως   

               
        A          L    C      D    B  K  G  H    J   F  O   M      N      E      P                                     
                                                                      Εικόνα 21 

προς την κατεύθυνση και τη στάση, µπορούν να καταλάβουν, 
στραµµένες η µία στην άλλη, τις θέσεις µπροστά από τα D και Μ. Έτσι ο 
νόµος της συµµετρίας εφαρµόζεται και στην κατεύθυνση των µορφών. 
Επίσης θεωρεί ότι οι σχέσεις χώρου δε δηµιουργούν καµία δυσκολία και 
για αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη να πάει το µπροστινό ελεύθερα 
                                                           
69 ∆υστυχώς η δηµοσίευση του Curtius του 1882 δε βρέθηκε στις βιβλιοθήκες των 
αρχαιολογικών σχολών στην Αθήνα. Αντί αυτής παρουσιάζονται οι µετέπειτα δηµοσιεύσεις 
του, δηλ. του 1891 (βλ. σ. 80-84) και του 1897 (σ. 117-120), µε την ελπίδα ότι ίσως 
αναπληρώσουν το κενό της πρώτης.    
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δουλεµένο άλογο λίγο προς τα πίσω πριν από το µπροστινό ανάγλυφο 
άλογο, ώστε να φαίνεται ένα τµήµα της µπροστινής πλευράς του 
τελευταίου κάτω από τις Β και Ο. Τα D και Μ µπορούν να πλησιάσουν 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κεντρικές µορφές, µάλιστα στην κάθε 
πλευρά σχεδόν µία ολόκληρη θέση από ό,τι στις διατάξεις των δύο 
µελετητών. Ο «µηχανισµός» που υποστήριξε ο Treu ότι βρίσκεται στον 
τράχηλο της Β χρησίµευε µάλλον για ενίσχυση µπροστά από το ελεύθερα 
δουλεµένο άλογο, ενώ οι Β, Ο κάθονταν µάλλον στις ίδιες βάσεις µε τα 
ελεύθερα δουλεµένα άλογα.  

Συνεπώς, η διάταξη του Kekulé υποτάσσεται ευκολότερα στο 
σύνολο των γεγονότων εύρεσης από ό,τι αυτές των Treu, Curtius, ενώ οι 
θέσεις εύρεσης διαφορετικού βάρους δεν αναλογούν στις υπόλοιπες. 
Θέλοντας να απαντήσει στον Treu αναφέρεται ειδικότερα στις θέσεις 
εύρεσης των Ν, Ρ, Ο : το κάτω µέρος της Ρ και το άνω της Ν βρέθηκαν 
µπροστά από την Α πρόσοψη, ενώ το κορίτσι Ο σε δύο τµήµατα µέσα 
στο Β µισό της περιοχής εύρεσης, µε το κάτω µέρος του σώµατός του 
δίπλα στο κάτω µέρος της F, ακριβώς δηλ. στην αντίστοιχη θέση όπου ο 
µελετητής βάζει την F.   

Συµφωνεί µε τις ταυτίσεις του κεντρικού συµπλέγµατος από τον 
Treu και τον Curtius. Ταυτίζει τη µορφή Ν µε το Μυρτίλο,«ο οποίος 
είναι πολύ γνωστός στο µύθο για να λείπει (από το εναέτιο)». Θεωρεί 
απίθανο να απεικονίζονται στις γωνιακές µορφές Α, Ρ ο Αλφειός και ο 
Κλάδεος και καταλογίζει στον Treu την εξωτερική οµοιότητα αυτών και 
των L, E µε τις µορφές στις γωνίες του δυτικού εναετίου του Παρθενώνα. 
Σηµειώνει ότι το αγόρι Ε ανήκει σε έναν πολύ παλιό χρονικά τύπο.  

Στην περίπτωση της αποκατάστασης και ταύτισης της Ο και της Ε 
ο Kekulé αναφέρεται αναλυτικότερα. Συµφωνεί µε τον Boetticher, ο 
οποίος ταυτίζει την πρώτη µε µία υπηρέτρια από την ακολουθία της 
Στερόπης (F) 70, υποστηρίζει όµως ότι πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στην 
κυρία της, γονατιστή, έτοιµη να την εξυπηρετήσει, όπως στην αττική 
επιτύµβια στήλη η υπηρέτρια γονατίζει µπροστά από την Αµεινόκλεια 
και σε άλλες επιτύµβιες στήλες οι υπηρέτες κάθονται ανακούρκουδα στα 
πόδια των κυρίων τους. Με αυτή τη διάταξη γίνεται κατανοητό το λάθος 
του Παυσανία ή του οδηγού του που θεώρησε το µακρύ ένδυµα της 
µορφής φορεσιά του ηνίοχου, του Μυρτίλου. Βρίσκει στη συνέχεια 
παράλληλα της Ε σε δύο – µεταγενέστερα, όπως γράφει – νοµίσµατα και 
                                                           
70 Βλ. σχετικά Boetticher (1883), 274. Η πρότασή του παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε 
εκείνη του Treu ως προς τη διάταξη και ταύτιση των µορφών, γι’ αυτό και δεν παρουσιάζεται 
εδώ. ∆ιαφοροποιείται µόνο ως προς τις ταυτίσεις των C, E και O, αναγνωρίζοντας στην 
πρώτη έναν ιπποκόµο του Πέλοπα, στη δεύτερη το Σφαίρο, κρίνοντας ότι το ένδυµά της είναι 
ένδυµα ηνιόχου και ότι αυτή παίζει αφηρηµένα µε το δάχτυλο του ποδιού της, και στην 
τελευταία την υπηρέτρια της Στερόπης (F). Τοποθετεί ωστόσο την Ο ανάµεσα στις Ν και Ρ 
δίνοντας βάση σε πειράµατα τα οποία, κατά τη γνώµη του, υποδεικνύουν το αβέβαιο των 
κατευθύνσεων πτώσης.       
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σε ένα σχεδόν σύγχρονο του εναετίου θραύσµα µελανόµορφου αγγείου. 
Και στα τρία απεικονίζεται µία γονατιστή ανδρική 
µορφή που κάθεται ανακούρκουδα κάτω από ένα 
άλογο, του οποίου κρατάει το αριστερό πόδι για να 
το καθαρίσει (στο αγγείο, µε µία βούρτσα) ή να το 
εξετάσει (ενδεικτικά βλ.εικ.22, όπου το ένα νόµισµα 
από τον Τάραντα).Με βάση αυτές τις απεικονίσεις ο 
Kekulé αποκαθιστά το αγόρι Ε του εναετίου της 
Ολυµπίας καθισµένο µπροστά από τα άλογα D να              Εικόνα 22 
εξετάζει το αριστερό µπροστινό πόδι του πρώτου αλόγου.                     

Αναφορικά µε τη σύνθεση, ο Kekulé θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης της 
Ολυµπίας σε σχέση µε εκείνον της Αίγινας ανέλαβε κατά πάσα 
πιθανότητα ένα ιδιαίτερο καθήκον και διέταξε κατά µέτωπο τις πέντε 
κεντρικές µορφές µε «παράξενη, άκαµπτη επισηµότητα». Αλλά κατά 
αυτόν τον τρόπο επιτείνεται το αίσθηµα για συµµετρία στις επόµενες 
θέσεις, δίπλα στο κεντρικό σύµπλεγµα και πριν από τα D, Μ, όπου 
µπορούν να τοποθετηθούν µόνο οι µορφές που αντιστοιχούν ακριβέστερα 
στην κατεύθυνση και τη στάση, δηλαδή οι Β, Ο, ενώ η συµµετρία 
χαλαρώνει πριν τις γωνιακές µορφές. 

 
 

          Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Kekulé :  
 
Για λεπτοµερή περιγραφή της Ο βλ. Treu 

(1897) και Bulle (1939).Το ανάγλυφο της 
Αµεινόκλειας στην Αθήνα, το οποίο ο Kekulé 
αναφέρει ως παράλληλο για τη θέση, στάση και 
αποκατάστασή της, χρονολογείται στο 370-360 
π.Χ. και απεικονίζει 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 έντονη 
έκφραση του συναισθήµατος στο πρόσωπο 
(εικ.23) 71.  

  
                                               Εικόνα 23 

                                                           
71 Diepolder (1965), 44, πίν.41 και Johansen (1951), 20-21, εικ.7. Πάντως το θέµα που 
απεικονίζεται στη στήλη της Αµεινόκλειας είναι γνωστό από την αγγειογραφία ως θέµα της 
καθηµερινής ζωής των Αθηναίων δεσποινών. Βλ. σχετικά Furtwängler-Reichhold, πίν. 57,3. 
Σύµφωνα µε τον Παυσανία ο Πολύγνωτος είχε εικονίσει στους ∆ελφούς δύο δούλες µαζί µε 
την Ελένη από τις οποίες «η µεν τη Ελένη παρέστηκεν η δε υποδει την δέσποιναν» (Παυσ., 
Χ, 25,4).      
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 Laloux – Monceaux (1889) 72 
 

  Στο άρθρο και το βιβλίο τους οι Laloux–Monceaux παρουσιάζουν 
µία περιγραφή του εναετίου και χαρακτηρίζουν τη σύνθεσή του. 

∆έχονται ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε «ένα µύθο των Αχαιών της 
Πίσας»73 και παρουσίασε τις προετοιµασίες για την αρµατοδροµία, στην 
οποία θα αγωνίζονταν ο Οινόµαος και ο Πέλοψ. Στο κέντρο στέκει ο 
Ζευς (µορφή Η) γυµνόστηθος, µε ιµάτιο που τυλίγεται γύρω από το κάτω 
µέρος του σώµατος και τον αριστερό βραχίονα. Κρατάει ένα σκήπτρο και 
γυρίζει το κεφάλι του δεξιά, ακίνητος στην υπεροπτική αµεροληψία του 
ανάµεσα στους δύο αντιπάλους. Στα δεξιά του στέκει ο Οινόµαος (J), 
γενειοφόρος, µε κράνος στο κεφάλι. Έχει το δεξί χέρι στο γοφό και µε το 
αριστερό κρατάει ένα τόξο που ακουµπά στο έδαφος 74. ∆ίπλα στον 
Οινόµαο οι Laloux–Monceaux τοποθετούν τη σύζυγό του Στερόπη (Κ), η 
οποία φοράει πέπλο, έχει τον αριστερό βραχίονα µαζεµένο και το χέρι 
σηκωµένο στο ύψος του αυτιού. Μπροστά από τα τέσσερα άλογα D 
κάθεται ο Μυρτίλος (Β), µε το δεξί γόνατο να ακουµπά στο έδαφος και 
τα χέρια να κρατάνε τα ηνία των αλόγων. Πίσω από τα άλογα κάθεται ο 
γενειοφόρος άνδρας (L), ο οποίος παρατηρεί µε προσοχή τη σκηνή. Το 
αριστερό του χέρι στηρίζεται σε ένα δόρυ, ενώ οι µελετητές τον 
ταυτίζουν «αναµφίβολα µε έναν αξιωµατούχο του Οινόµαου»75. Πίσω 
του βάζουν τη µορφή Ο, στην οποία αναγνωρίζουν µία υπηρέτρια της 
Στερόπης που κοιτάζει την Α, τον ποταµό Αλφειό, που αποκαθίσταται 
γενειοφόρος, µε το αριστερό χέρι να ακουµπά στο έδαφος και να στηρίζει 
το πηγούνι του και το δεξί να τεντώνει κατά µήκος του σώµατος, ενώ οι 
κνήµες του καλύπτονται από το ένδυµα που φτάνει ως την άκρη του 
αετώµατος (βλ.εικ.24).  

Στα αριστερά του ∆ία οι µελετητές τοποθετούν τον Πέλοπα (G), 
ένα νέο αγένειο άνδρα, µε πολεµική ενδυµασία, κράνος στο κεφάλι και 
το στήθος καλυµµένο µε µία πανοπλία από ορείχαλκο 76. Στηρίζει το δεξί 
χέρι του στο δόρυ, ενώ το αριστερό είναι περασµένο στο όχανο της 
ασπίδας του. ∆ίπλα του στέκει η Ιπποδάµεια (F), η οποία γυρίζει το 
σκεπτικό της κεφάλι στα αριστερά της, σταυρώνει τα δύο της χέρια και 
                                                           
72 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.                            
73 Ό. π., 55 και 77 αντίστοιχα.  
74 Οι µελετητές υποστηρίζουν ότι έχει φτάσει στα χέρια τους µία προσεκτική µελέτη των 
θραυσµάτων του εναετίου, για αυτό και αναγνωρίζουν ότι η J κρατούσε στο χέρι όχι ένα 
δόρυ, αλλά ένα τόξο. Βλ. σχετικά Laloux – Monceaux (1889) 1, 55 και (1889) 2, 87.   
75 Ό. π., 56 και 78 αντίστοιχα.   
76 Λόγω της προσεκτικής µελέτης των θραυσµάτων του εναετίου που κατέχουν (βλ. παραπ. 
79), οι µελετητές διατείνονται ότι ο Πέλοψ έφερε πανοπλία, η οποία είχε αναµφίβολα 
προστεθεί µεταγενέστερα. «Κάποιος», γράφουν,«µπορεί να δει ακόµη τις τρύπες 
‘σφηνώµατός’ της στους ώµους και τη µέση». Ό. π., 55 και 87 αντίστοιχα.       
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φέρνει το αριστερό στο πηγούνι. Μπροστά από τα άλογα Μ οι Laloux–
Monceaux τοποθετούν τη µορφή C, ένα νέο άνδρα µε µακριές µπούκλες 
και νευρικό σώµα, που ταυτίζουν µε το Σφαίρο, τον ηνίοχο του Πέλοπα 
και τον αποκαθιστούν µε το κεφάλι σηκωµένο προς τα άλογα και τα 
χέρια να κρατούν τα ηνία τους. Πίσω από τα άλογα Μ µπαίνει ο 
ηλικιωµένος άνδρας Ν, που ταυτίζουν «χωρίς αµφιβολία µε τον 
παιδαγωγό του Πέλοπα» 77. Το δεξί του χέρι στηρίζει το σοβαρό και 
ονειροπόλο κεφάλι, πιέζει τον αγκώνα στο δεξί γόνατο, ενώ το σώµα 
στηρίζεται στον αριστερό βραχίονα. Τις δύο τελευταίες θέσεις 
καταλαµβάνουν η µορφή Ε, που ταυτίζεται «αναµφίβολα µε ένα 
σύντροφο του Πέλοπα» 78 και γυρίζει το κεφάλι στο µέσο του αετώµατος, 
και η Ρ, ο Κλάδεος, «µε τα χέρια να ακουµπούν στο έδαφος»79 (εικ.24). 

 

 
                                                         Εικόνα 24                                      

Τέλος, οι Laloux–Monceaux σχολιάζουν τη σύνθεση. Παρατηρούν 
ότι αν ειδωθεί το εναέτιο ως σύνολο, εκπλήσσει µε την υπερβολική 
συµµετρία που εκ πρώτης όψεως το χαρακτηρίζει, καθώς δεξιά και 
αριστερά από το θεό οι καθέκαστα µορφές και οι οµάδες φαίνεται να 
αντιστοιχούν δύο προς δύο. Ωστόσο στη µονοτονία της χειρονοµίας και 
της ενδυµασίας µπορεί κάποιος να διαπιστώσει αντιθέσεις : στη µεριά 
του Πέλοπα η νεότητα ακτινοβολεί στα πρόσωπα και στο σώµα, ενώ σε 
εκείνη του Οινόµαου η ηλικία πυκνώνει τα µεγέθη και ρυτιδώνει τις 
µορφές. Για να καταστεί εντονότερη η αντίθεση ο καλλιτέχνης έβαλε τον 
ηλικιωµένο άνδρα Ν ανάµεσα στους νέους άνδρες C, Ε, και Ρ και το 
κορίτσι Ο ανάµεσα στους γέρους άνδρες Α, L. Επίσης στα δύο µισά η 
ποικιλία ανακατεύεται µε την τακτικότητα των γραµµών και οι οµάδες 
των αλόγων δίνουν επιδέξια τη µετάβαση ανάµεσα στις µορφές που 
κάθονται ή είναι ανακεκλιµένες και σε εκείνες που είναι όρθιες.    

 
 
 

 

                                                           
77 Laloux – Monceaux (1889) 1, 56 και (1889) 2, 79. 
78 Ό. π., 57 και 80 αντίστοιχα.   
79 Ακριβώς ό.π.. Ωστόσο στη διάταξή τους (εικ.24) η µορφή Ρ (Κλάδεος) έχει το δεξή 
βραχίονα σηκωµένο προς την Ε σα να θέλει να την ακουµπήσει και να της µιλήσει ή σα να 
δείχνει ό,τι συµβαίνει στο κέντρο.    
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                 Σχολιασµός της πρότασης των Laloux–Monceaux : 
 
Η δηµοσίευση των Laloux–Monceaux περισσότερο περιγράφει 

παρά αιτιολογεί τη διάταξη και τις αποκαταστάσεις των µορφών.    
 Ένα σηµείο που µου δηµιουργεί αµφιβολίες είναι η αποκατάσταση 
του αριστερού χεριού της J (Οινόµαος) µε τόξο. Ακόµη κι αν οι 
µελετητές έχουν στη διάθεσή τους θραύσµατα από τη µορφή – η 
εγκυρότητα των οποίων µπορεί να διαπιστωθεί στον Treu (1897) – ένα 
τόξο δε συνάδει µε όσα γνωρίζουµε από το µύθο για τον Οινόµαο. Για τι 
το χρειαζόταν άραγε το τόξο ; Αντίθετα, όπως µας µεταφέρουν οι πηγές, 
το φονικό όπλο του απέναντι στους µνηστήρες ήταν το δόρυ. 

Και στους Laloux–Monceaux συναντάµε την ιδιόρρυθµη, όπως τη 
χαρακτηρίσαµε, στάση απέναντι στον Παυσανία. Αποδέχονται τις 
ταυτίσεις του, αλλά «παρεκκλίνουν» στην ταύτιση της µορφής Ν.   

Στα υπόλοιπα ερωτήµατα που αναφύονται (σχετικά δηλ. µε την 
αποκατάσταση του αριστερού χεριού της Η µε δόρυ, του ίδιου χεριού της 
Στερόπης ως το ύψος του αυτιού, των χεριών της Β µε τα ηνία των 
αλόγων, το θέµα της πανοπλίας της G, το ότι η Ε µπορεί να στρέφει το 
κεφάλι της στο κέντρο του αετώµατος, δηλ. στην αριστερή της πλευρά 
και ότι η Ρ ακουµπά µε τα χέρια της στο έδαφος) απαντήσεις δίνει η 
περιγραφή των µορφών από τον Treu (1897), καθώς και η πρότασή µου 
για τη διάταξη, αποκατάσταση και ταύτιση των µορφών.      
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Six (1889) 
  

Η δηµοσίευση του Six προέκυψε από την επιθυµία του να 
ξεκαθαρίσει κάποια ζητήµατα σχετικά µε τη διάταξη και αποκατάσταση 
του εναετίου και να αναφερθεί στον καλλιτέχνη του, που υποστηρίζει ότι 
είναι ο Αλκαµένης από τη Λήµνο 80.  

Ως προς τα κριτήρια για τη διάταξη του εναετίου (εικ.25), ο Six 
υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τεχνικές λεπτοµέρειες 
σχετικές µε τον τρόπο στερέωσης των µορφών, ενώ τα περιγράµµατα 
µίας µορφής πρέπει να ακολουθούν ή να επικαλύπτουν εκείνα της 
επόµενης, ώστε να µη µένει µεγαλύτερο κενό διάστηµα από ό,τι 
χρειάζεται και η σύνθεση να έχει συνοχή. Αποδέχεται την αρχή της 
αντιστοιχίας, που υπερασπίστηκε ο Treu και ο Kekulé, και τη διάταξη 
των µορφών F, Κ από τον Brunn, ο οποίος το 1888 υποστήριξε ότι πρέπει 
να τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά του ∆ία για καθαρά αισθητικούς 
λόγους 81. Καταθέτει επίσης ότι δούλεψε µε ένα γνωστό του γλύπτη µε 
αντίγραφα των εναετίων, στα οποία βάσισε τις παρατηρήσεις του. 

Στο κέντρο του εναετίου στέκει η µορφή Η (Ζευς), πολύ ψηλή για 
να µπει σε οποιαδήποτε άλλη θέση. ∆ίπλα της, δεξιά και αριστερά, δεν 
τοποθετούνται οι µορφές J (Οινόµαος) και G (Πέλοψ) για αισθητικούς 
λόγους (η πρώτη θα έκοβε πολύ αδέξια τη σύνθεση µε τον αριστερό της 
αγκώνα και η δεύτερη ακόµη χειρότερα µε την ασπίδα της, ενώ αν 
αντιµεταθέτονταν θα έπρεπε να παραµείνουν κατ’ ανάγκην σε µία 
µεγάλη απόσταση και θα άφηναν ένα τεράστιο κενό). Εξάλλου η ασπίδα 
της G δεν προξενεί πρόβληµα µόνο αν αυτή µπει στη θέση 10 (εκεί δηλ. 
όπου τη βάζει ο Six) και ο αγκώνας της J έχει χώρο να απλωθεί µόνο 
στην 6. Μεταξύ των δύο ανδρικών µορφών και του ∆ία ο µελετητής 
διατάσσει τις δύο γυναικείες µορφές F, K αποδεχόµενος τα επιχειρήµατα 
του Brunn (1888) ότι τα γυµνά πόδια των ανδρών θα δηµιουργούσαν εκεί 
ένα άσχηµο αισθητικό αποτέλεσµα και ότι η σύνθεση βελτιώνεται 
αισθητικά αν φέρουµε κοντά στις ντυµένες γυναικείες µορφές το ιµάτιο      

  
                                                           Εικόνα 25                                             

                                                           
80 Το θέµα του καλλιτέχνη (ή των καλλιτεχνών) του γλυπτού διακόσµου του ναού του ∆ία δε 
θα µας απασχολήσει σε αυτήν την εργασία. Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση της µελέτης του 
στην πορεία του χρόνου, από τον Brunn (1877) ως τον Alscher (1976), βρίσκουµε στον 
Hermann (1987), 203-338.   
81 Βλ. σχετικά : Brunn (1888), 183 κ. εξ.. ∆ιατάσσει το κεντρικό σύµπλεγµα ως εξής :  
G F H K J. 
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του ∆ία. Ο δεξής βραχίονας και το χέρι του ταιριάζουν επακριβώς µε τις 
πτυχές που διαµορφώνει ο πέπλος της F που µαζί µε το γεροδεµένο 
Οινόµαο (J) συνιστά  το αντίβαρο στο άλλο ζευγάρι, την Κ µε τις γεµάτες 
φόρµες και τον Πέλοπα (G). Με αυτόν τον τρόπο τα περιγράµµατα των Η 
και F επικαλύπτονται, ενώ στην άλλη πλευρά ο σηκωµένος αριστερός 
βραχίονας της Κ γεµίζει το χώρο κάτω από το δεξή βραχίονα της G 
(εικ.25,26).                                  

Ο Six ταυτίζει την Κ µε την Ιπποδάµεια και υποστηρίζει ότι το  
αριστερό της χέρι 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 λίγο και να έρχεται σχεδόν κατακόρυφα (εικ.26). 
Πρέπει να κρατούσε µία ταινία, όπως στο άγαλµα στον ιππόδροµο 82. Η 
απεικόνιση της Ιπποδάµειας σε µεταγενέστερα αγγεία εµφανίζει συχνά 
τον υψωµένο αριστερό βραχίονα.  

Το ότι τα φέροντα σκέλη της J και της G φτάνουν στο εξωτερικό 
τµήµα της οµάδας είναι στοιχείο προς όφελος αυτής της διάταξης, αφού 
δίνουν ένα καλύτερο περίγραµµα και µεγαλύτερη σταθερότητα στο 
σύνολο. Παρόµοια η F και η Κ κατευθύνουν το βλέµµα του θεατή στο 
κέντρο και συµβάλλουν ώστε να αποκτήσει περισσότερη αλληλουχία η 
σύνθεση. Όπως αποκαθίστανται οι δύο οµάδες θυµίζουν στον Six εκείνη 
του Ορέστη και της Ηλέκτρας ή του Ορέστη και του Πυλάδη. Το µεγάλο 
κενό που αποµένει ανάµεσα στο ∆ία και τη Στερόπη (F) µπορεί να 
γεµίσει, όπως υποστηρίζει ο Brunn, από ένα βωµό 83 (εικ.26). 

 

       
                                                                       Εικόνα 26                                       

Οι µορφές Β και Ο διατάσσονται, όπως στον Kekulé (1884), 
µπροστά από τα τέθριππα D και M, προσθέτοντας πλάτος στο λιγότερο 
                                                           
82 Βλ. καλύτερα παραπάνω, σ. 34-35, παραπ. 61.  
83 Brunn (1888), 198. Για τον Brunn το θέµα της σύνθεσης όπως συνάγεται από τη 
λογοτεχνική και εικονογραφική παράδοση είναι η θυσία του Οινόµαου, που συνδέεται µε τη 
συµφωνία και συνεπάγεται την παρουσία ενός βωµού µπροστά από το ∆ία. Έτσι η σύνθεση 
αποκτά τελειότητα καλλιτεχνική αλλά και από την άποψη του νοήµατος.  
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συµπαγές κάτω µέρος της οµάδας. Αποτελούν πάρισα ως προς την 
κίνηση. Η Β πρέπει να µπει µπροστά από τα άλογα και να γυρίζει στο 
εσωτερικό του αετώµατος, µέχρι το σηµείο που φαίνεται η πλάτη και η 
δεξιά πλευρά της µε το κεφάλι σε κατατοµή και τα χέρια να πλησιάζουν 
τα άλογα. Το κορίτσι Ο έχει το απαιτούµενο ύψος για µία µορφή κάτω 
από την ασπίδα της G (εικ.26). Το τελείωµα της πλάτης και του δεξιού 
τµήµατός του έχει µεγαλύτερη αντίθεση από ό,τι του αγοριού Β, που έχει 
τραχιά την αριστερή πλευρά. Ο Six θεωρεί αρκετά αβέβαιη την 
ενασχόληση του κοριτσιού Ο. Υποθέτει ότι ίσως δένει τα σανδάλια του 
Πέλοπα και για αυτό ο θεατής χαρακτηρίζει το µνηστήρα φιλοξενούµενο.  

Έπειτα ο µελετητής καταπιάνεται µε την «παρασκευή» του αγώνα 
και βρίσκει εικονογραφικά 
παράλληλα για τα τέθριππα D, 
M : στα θραύσµατα του αγγείου 
του Νεάρχου η Θέτιδα φέρνει 
την πανοπλία του Ήφαιστου 
στον Αχιλλέα, ο οποίος 
βοηθούµενος από το Φοίνικα 
ετοιµάζει το άρµα του, και σε 
µία µελανόµορφη υδρία δύο 
άλογα στέκουν λίγο πριν το 
άρµα, ενώ ο ηνίοχος και ο 
ιπποκόµος είναι απασχοληµένοι µε                       Εικόνα 27                    
την τιθάσευσή τους, πίσω ένας άλλος ιπποκόµος κρατάει τα ηνία και ένας 
τρίτος φέρνει ένα άλλο άλογο µε γεµάτες φόρµες (εικ.27). Με βάση αυτά 
και την παρατήρησή του από την επίσκεψή του στην Ολυµπία το Μάη 
του 1888 ότι, «παρόλο που η σύνθεση είναι χαλαρά απλωµένη, τα 
µεµονωµένα άλογα πρέπει να έστεκαν έξω από τις οµάδες των 
δουλεµένων από ένα µπλοκ αλόγων - και αυτό παρά τα ‘αλάνθαστα’ 
σηµάδια που δήλωναν ότι έστεκαν κοντά στον τοίχο» 84 – ο Six 
τακτοποιεί ακολούθως το D και το M: στην κάθε πλευρά του εναετίου 
στέκουν πρώτα τρία άλογα µε ελαφρές αναλογίες, ενώ ένα άλογο µε 
γεµάτες φόρµες κινείται µόνο του µε αργό βήµα – κάτι που 
υποδεικνύεται από ό,τι έχει µείνει στα πόδια – προς τα εµπρός, προς τα 
άλλα άλογα (εικ.28,29).Τοποθετεί τα τρία άλογα πιο κοντά στο κέντρο 
από ό,τι στις διατάξεις των άλλων µελετητών και αφήνει ικανοποιητικό 
χώρο για τα µόνα 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 του, αφού υπάρχει µία εγκοπή στην πλάτη 
του πρώτου αλόγου. ∆ιαφωνεί µε τον Treu όσον αφορά στο µαρµάρινο 
στήριγµα κάτω από την κοιλιά του αλόγου υποστηρίζοντας ότι το βάρος 

                                                           
84 Six (1889), 98.  
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του µαρµάρου δε µπορεί να κρατιόταν µόνο από τα πόδια και ότι η 
αναγκαιότητά του αποδεικνύεται από την παρουσία ενός παρόµοιου 
υποστηρίγµατος που στηριζόταν καλά από τα πόδια των άλλων αλόγων. 
 

 
                                                         Εικόνα 28                                                      

Η αντίρρησή του στην πρόταση του Kekulé συνίσταται στην ύπαρξη 
οριζόντιων οπών για τους γόµφους στην πλάτη, που έχουν γίνει µε τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εκείνοι των πέντε κεντρικών µορφών, των 
τριών αλόγων και πολλών µορφών του δυτικού εναετίου. Παρατηρεί ότι 
σε καθένα από τα µόνα άλογα υπάρχουν δύο τετράγωνες τρύπες 15-20 
εκ. στο βάθος. Υποστηρίζει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να συνδεθεί η 
µάζα από µάρµαρο µε το τύµπανο µέσω γόµφων. Επίσης, δε φαίνεται να 
υπάρχει χώρος για έναν τέτοιο γόµφο, που θα ήταν µάλιστα ασυνήθιστου 
σχήµατος και θα χρησίµευε ελάχιστα ή καθόλου στη στήριξη του βάρους. 
Αν οι γλύπτες ήθελαν πράγµατι να τοποθετήσουν τα τέσσερα άλογα πλάι 
– πλάι έπρεπε να είχαν αφήσει επίπεδο το τµήµα τους που δε φαινόταν 
και να είχαν στερεώσει σε αυτό το ελεύθερο άλογο. Σχετικά µε την 
παρατήρηση του Treu ότι δεν έχει αποµείνει ίχνος ζυγού, ο Six εκθέτει τη 
δική του 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 ένα 
παχύ χάλκινο έµβολο µπηγµένο στο µάρµαρο, που µάλλον θα ανήκε στο 
ζυγό.  

Παρόλο που το άρµα είναι συνήθως κοντά στις οπλές των αλόγων, 
είναι πιθανότερο η απόσταση µεταξύ τους να είναι εδώ µεγαλύτερη, ώστε 
να γεµίζει εντελώς τον κενό χώρο κάτω από το µονό άλογο και να 
καλύπτει το στήριγµά του. Αυτή η διάταξη είναι εφικτή στην αριστερή 
πλευρά, όχι όµως τόσο στη δεξιά λόγω του σηκωµένου µπροστινού 
ποδιού του αλόγου. Είναι πιθανό ένα καλογυµνασµένο άλογο να έκανε 
γρήγορα βήµατα προς τα υπόλοιπα, αφού εξάλλου αυτά ανήκαν σε θεό.   
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Οι υπόλοιπες έξι µορφές διατάσσονται όπως στον Kekulé (1884). 
Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τη διάταξή τους είναι η θέση 
εύρεσής τους, το ύψος τους, που δεν επιτρέπει σε άλλες να πάρουν τη 
θέση τους, και τέλος η αρµονία των περιγραµµάτων. Το δεξί χέρι της Ρ 

 

     
                                                          Εικόνα 29                                                

µπορεί άνετα να έρθει κοντά στον αριστερό βραχίονά της και ο 
αριστερός βραχίονας του καθισµένου άνδρα Ν, στον οποίο ακουµπά, 
πρέπει να αποκατασταθεί πιο κοντά στο σώµα βάσει της θέσης του 
εναποµείναντος θραύσµατος. Το δεξί χέρι του που ακουµπά στο πηγούνι 
µπορεί ίσως να κρατούσε το χαλινάρι του µονού αλόγου.  

Ως προς τις υπόλοιπες ταυτίσεις, η Β είναι ένας ιπποκόµος, αλλά ο 
ιπποκόµος που κρατάει τα ηνία – που σύµφωνα µε την αγγειογραφία 
κρέµονται από το ζυγό – είναι η γονατιστή ανδρική µορφή C, που αν τη 
γυρίσουµε λίγο προς τα µπρος δεν υπάρχει φόβος για µία αδέξια 
επανάληψη της κίνησης (αναφορικά µε τη στάση της Β) και το ύψος της 
είναι το ακριβές ύψος που απαιτείται για αυτή τη θέση. Η Α, που 
ταυτίζεται µε τον ποταµό – θεό Αλφειό, καταλαµβάνει τη γωνία και έτσι 
αποµένει µόνο η L για τη θέση δίπλα της. Ο δεξής βραχίονας της L 
µπορεί να αποκατασταθεί µόνο φερόµενος µπροστά και η µορφή πρέπει 
να κοιτάζει στο κέντρο.         

Ο Six µελετά και το κείµενο του Παυσανία προκειµένου να ελέγξει 
την ορθότητα της διάταξής του. Κρίνει ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο 
βάρος σε ό,τι µπορεί να συναχθεί από το κείµενο. Ο υποτιθέµενος βωµός 
µπορεί να είχε παρακινήσει τον περιηγητή να µιλήσει για το άγαλµα του 
∆ία, αλλά έχει µεγαλύτερη σηµασία το ότι βάζοντας τον Οινόµαο εν 
δεξιά προσθέτει του ∆ιός, κάτι που δε θα έκανε ποτέ αν σκόπευε να 
µιλήσει για το δεξί χέρι του θεατή. Η φράση τα δε ες αριστερά από του 
∆ιός ίσως είναι διφορούµενη, αφού πρέπει να αναφερθεί ξανά ο Ζευς, 
αλλά η προηγούµενη φράση είναι σαφής. Στα δεξιά και στα αριστερά 
ακολουθούν οι µορφές που ο Παυσανίας ταύτισε µε ηνίοχους – ίσως 
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έχοντας παραπλανηθεί από το µύθο που ίσχυε στις µέρες του και από το 
ένδυµα του κοριτσιού Ο όπως υποστηρίζει ο Kekulé. Τις θέσεις στα 
αριστερά καταλαµβάνουν οι άνδρες που ο Οινόµαος είχε προστάξει να 
φροντίζουν τα άλογά του. Ο Six δυσκολεύεται να καταλάβει τι κάνουν οι 
µορφές στα δεξιά, δυσκολία που φαίνεται ότι αντιµετώπισε και ο 
Παυσανίας, ο οποίος υποθέτει ότι είναι ιπποκόµοι του Πέλοπα. Παρόλα 
αυτά ο Six ταυτίζει τον άνδρα Ν µε έναν παιδαγωγό σηµαντικής τάξης 
λόγω των ευγενικών χαρακτηριστικών του. «Πρέπει να συγκριθεί», 
σηµειώνει, «περισσότερο µε το Μέντορα ή το Φοίνικα παρά τον 
παιδαγωγό στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, καθώς ένας νεαρός πρίγκιπας 
όπως ο Πέλοψ δε µπορεί να µη συνοδευόταν από έναν παιδαγωγό, 
παρόλο που οι µύθοι δεν το αναφέρουν ρητά. Η τάξη του φυσικά δεν του 
απαγορεύει να φροντίζει τα άλογα, όπως κάνει ο Φοίνιξ στο έργο του 
Νεάρχου» 85. Οι ταυτίσεις της Α µε τον Αλφειό και της Ρ µε τον Κλάδεο 
δεν είναι ασυµβίβαστες µε τη γεωγραφική κατάσταση, αφού υποτίθεται 
ότι η αρµατοδροµία πήγαινε προς τη θάλασσα και ακολουθούσε την 
ακτή, έτσι ώστε ο Αλφειός πρέπει να είναι στα αριστερά.  

Ως προς το ερώτηµα της απεικόνισης ή µη του Μυρτίλου, ο Six 
αποδέχεται τα επιχειρήµατα του Loeschcke (1885) 86 και υποστηρίζει ότι 
δε µπορεί να υπάρχει Μυρτίλος, καθώς, όπως εξηγεί, «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 και ακολουθεί την εκδοχή του µύθου στον 
Πίνδαρο, που θεωρεί αρκετά διαδεδοµένη τότε και βάσει αυτής 
παρατηρεί ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ανάγκη για ηθικό αίσθηµα και 
σεβασµό στους θεούς. Καταλήγει ότι «για έναν ηνίοχο του Πέλοπα δε 
µπορεί να υπάρξει κάποια απασχόληση παρά εκείνη ενός απλού 
ιπποκόµου, αφού, σύµφωνα µε το µύθο, ο ήρωας οδηγούσε το άρµα µε 
την Ιπποδάµεια µαζί του» 87.      

Τέλος, όσον αφορά στη συνθετική ιδέα : η µεγαλοπρεπής µορφή 
του ∆ία προαγγέλλει καλή τύχη στο ζευγάρι Πέλοπα – Ιπποδάµειας, η 
οποία κρατά στα χέρια της το βραβείο της νίκης. Το θυµωµένο 
κατσούφιασµα του θεού πέφτει στον Οινόµαο, που καταπάτησε τους 
νόµους µε το να εµποδίσει το γάµο της κόρης του και µε το να σκοτώσει 
τους µνηστήρες της, και τώρα εµφανίζεται αναιδής, ενώ η Στερόπη, 
βυθισµένη σε περισυλλογή, προβλέπει ότι ο σύζυγός της θα χάσει τη ζωή 

                                                           
85 Six (1889),108.  
86 Βλ. σχετικά Loeschcke (1885), 13, όπου αναφέρεται ειδικά στη λάρνακα του Κύψελου και 
στην πρώτη ολυµπιακή ωδή του Πίνδαρου. Υποστηρίζει ότι ο Μυρτίλος δε µπορεί να 
απεικονίζεται στη σύνθεση, αφού «το να παραδεχθούµε ότι ο πρώτος ιππικός αγώνας 
κερδήθηκε µε απάτη είναι σα να ενθαρρύνουµε την απάτη». 
87 Six (1889),108.  
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του. Αυτή η οµάδα, στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, 
προετοιµάζεται για την αρµατοδροµία. Ωστόσο η παρουσία του ∆ία δεν 
περνάει απαρατήρητη από όλους τους υπηρέτες. Ο παιδαγωγός Ν 
αισθάνεται δέος και κάθεται ακίνητος στηρίζοντας το κεφάλι στο χέρι 
του. Ο άνδρας L γυρίζει απότοµα από τρόµο ή περιέργεια – κάτι που δε 
µπορεί να παρατηρηθεί πια – και οι ποταµοί – θεοί που δηλώνουν τον 
τόπο, σηκώνονται από τις κοίτες τους κατάπληκτοι. Η συγκίνηση που 
προκαλείται από την υπερφυσική εµφάνιση επιτείνεται όσο πλησιάζει τις 
µορφές που δε διαδραµατίζουν ρόλο στη σκηνή, αλλά µε το να τις 
συνδέει µε αυτήν, δίνει ενότητα στο σύνολο.   

 
 
 
                          Κριτική στη δηµοσίευση του Six :  
 

Στη διάταξη του Six (εικ.25) µου προκαλούν εντύπωση δύο σηµεία 
: ο τρόπος διάταξης των αλόγων και η θέση των γυναικών F, Κ.  

Όσον αφορά στο πρώτο, αναρωτιέµαι αν τα άλογα χωράνε στο 
αέτωµα όπως τα διατάσσει ο Six και αν οι υπόλοιπες µορφές 
στριµώχνονται.  

Η θέση της F και της Κ έρχεται πρώτιστα σε αντίθεση µε την 
περιγραφή του Παυσανία. Ακόµη κι αν έχουµε επιφυλάξεις για την 
αξιοπιστία της περιγραφής του ως προς ορισµένα σηµεία (π.χ. για την 
ταυτότητα κάποιων µορφών ή για το θέµα που απεικονίζεται), µου 
φαίνεται απίθανο να µη µπόρεσε να ξεχωρίσει αν δίπλα στη ψηλότερη 
µορφή Η έστεκαν γυναικείες ή ανδρικές µορφές. Από εκεί και πέρα, 
παίρνοντας αυτό σα δεδοµένο, η διάταξη των γυναικείων και όχι των 
ανδρικών µορφών δεξιά και αριστερά της Η είναι αβάσιµη. Εξάλλου, ας 
µη ξεχνάµε ότι η αισθητική δε συνιστά το πρωτεύον κριτήριο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Μας ενδιαφέρει το πώς ήταν το εναέτιο - και 
όχι πώς θα φαινόταν καλύτερα ή πώς θα έπρεπε να είναι για να αρέσει 
περισσότερο σε εµάς σήµερα - και σε αυτό µπορούν να βοηθήσουν οι 
ενδείξεις που διαθέτουµε, δηλ. ο Παυσανίας και οι θέσεις εύρεσης των 
µορφών.   

Για τις οµάδες του Ορέστη και της Ηλέκτρας, του Ορέστη και του 
Πυλάδη, τις οποίες ο µελετητής συσχετίζει µε τα ζευγάρια του κεντρικού 
συµπλέγµατος, βλ. σχετικά : λήµµα “ORESTES”,LIMC, VII, 1, 70-71 
και VII, 2, 51, εικ.2 b (Ορέστης - Πυλάδης) και 5 (Ορέστης - Ηλέκτρα). 
Επίσης για το τελευταίο σύµπλεγµα βλ.Ridgway (1970), σ. 137-138 και 
148, εικ.175.       

Και στον Six διαπιστώνουµε διαφοροποιήσεις από τις ταυτίσεις 
του Παυσανία, π.χ. στην περίπτωση της µορφής Ν, όπως στους Laloux–
Monceaux (1889).  
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Treu (1889)   
 
Στο άρθρο αυτό ο Treu διατηρεί τη διάταξη του εναετίου που 

πρότεινε το 1882 µε µόνη διαφορά ότι αντιµεταθέτει τις µορφές F και K 
(εικ.30) αποδεχόµενος τις ταυτίσεις τους από τον Studniczka (1884). 
Εξετάζει ξανά το θέµα των θέσεων εύρεσης των µορφών, που φαίνεται 
να τον απασχολεί πολύ, προσπαθεί να αποκαταστήσει την αλήθεια 
αναφορικά µε κάποιες ανακρίβειες που δηµοσιεύτηκαν στο „Funden von 
Olympia“, αναφέρεται στη διάταξη των εναέτιων µορφών κρίνοντας 
αναλυτικά τις προτάσεις διάταξης προγενέστερών του µελετητών 
(Hirschfeld, Curtius, Kekulé, Flasch, Brunn και Six) και τεκµηριώνει 
ταυτόχρονα την πρότασή του µε παρατηρήσεις που αφορούν τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες.    

 
                                                                    Εικόνα 30 

Πιο συγκεκριµένα, µία βασική αντίρρηση του Treu συνίσταται στο 
ότι η διάταξη των µορφών δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις εύρεσής τους, 
κάτι που ισχύει ιδίως για τις µορφές Ν, Ε, Ρ που στη  διάταξη του Curtius 
και του Kekulé τοποθετούνται στη δεξιά γωνία. Παραπέµπει στα σχετικά 
επιχειρήµατά του στο άρθρο του 1882, παρατηρεί ότι ο πίνακας 31 του 
„Funden von Olympia“ δεν παρουσιάζει τις γραµµές σύνδεσης των 
τµηµάτων ενός και µοναδικού γλυπτού και τονίζει την απουσία ενός 
χάρτη ευρηµάτων που θα παρέχει ολοκληρωµένη σχηµατική άποψη του 
χώρου. Υποστηρίζει ότι όλες οι µορφές, σε όλα τα θραύσµατά τους, ήταν 
ενοικοδοµηµένες και για να το επιβεβαιώσει οµαδοποιεί τα θραύσµατα 
ως εξής : στα ΝΑ του ναού βρίσκει µία οµάδα (από τις µορφές Α, Κ, Η, 
J, L), πριν το Ν µισό της πρόσοψής του µία άλλη (από τις A, C, D, M), 
πριν το Β µισό της πρόσοψής του µία τρίτη (από τις D, M, Η, F, G, L, Β 
και Ο) και στα ΒΑ την τέταρτη οµάδα (από τις M, B, O, F και G) (βλ. 
εικ.3, 31). Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα θραύσµατα βρέθηκαν πολύ 
ανακατεµένα µεταξύ τους, µε τα µεγαλύτερα τµήµατα του κορµού των 
µορφών από το Β και Ν µισό να παρουσιάζονται έντονα 
ενοικοδοµηµένα, ενώ µάζες από τα µέλη τους βρέθηκαν 
ενοικοδοµηµένες σε µεγάλη ακτίνα. Σηµειώνει επίσης ότι απόδειξη για 
την έντονη µεταγενέστερη οικοδοµική δραστηριότητα στα Α του ναού 
αποτελεί το ότι µεγάλα τµήµατα από τις µορφές του δυτικού εναετίου 
µετατοπίστηκαν από τη ∆ πλευρά του ναού στα Α 88.    

                                            

                                                           
88 Treu (1889), 267-270. 
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                                           Εικόνα 31 
 

 Παρατηρεί λοιπόν ότι δεν αληθεύει η περιγραφή του „Funden von 
Olympia“ σχετικά µε τη µοίρα των θραυσµάτων του ανατολικού εναετίου 
89. Σύµφωνα µε αυτήν θα έπρεπε τα µικρότερα θραύσµατα να έχουν 
µετακινηθεί και ενοικοδοµηθεί κατά βούληση, ενώ τους µεγαλύτερους 
κορµούς θα πρέπει να τους άφησαν κοντά στη θέση πτώσης τους και να 
τους ώθησαν µόνο δεξιά και αριστερά ή να τους κουβάλησαν µαζί 
σωρηδόν, «για να τακτοποιηθούν στην περιοχή των ερειπίων». Ωστόσο 
αυτή η περιγραφή αντιτίθεται ήδη στην κατάσταση όπως την 
παρουσιάζει ο Treu, ότι δηλ. για τις 18 από τις 21 – µετρώντας τα 
τέθριππα D, Μ ως 8 συνολικά – µορφές του εναετίου η εποικοδόµηση 
ήταν ένα γεγονός που είχε παρατηρηθεί.         
                                                           
89 „Funden von Olympia“, 12.  
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Στη συνέχεια αναφέρεται στην κατάσταση εύρεσης µπροστά από 
τη ΒΑ γωνία του ναού του ∆ία 
και σηµειώνει ότι τα µεγάλα 
τµήµατα των µορφών Ν, Ε και Ρ 
αποκαλύφθηκαν περίπου 6 µ. Α 
από το βορειότερο µεταξόνιο της 
ανατολικής πρόσοψης, κοντά στο 
δεύτερο κίονα από τα Β : το σώµα 
και το κεφάλι της Ν σε τρία 
θραύσµατα, λίγο βορειότερα το 
σώµα της Ε σε δύο τµήµατα, και 
ακόµη βορειότερα ο κορµός της 
Ρ, που βρισκόταν  λίγο βαθύτερα 
από τις άλλες δύο µορφές, δηλ.                           Εικόνα 32         
περίπου στο ύψος του δεύτερου επιπέδου του ναού (εικ.32). Όµως το 
κεφάλι και τα πόδια της Ρ, το αριστερό χέρι και τα πόδια της Ν είχαν 
ενοικοδοµηθεί µπροστά και πάνω από την Α στοά 90.   

Μετά από αυτά κρίνει την άποψη που εκφράζεται στο „Funden 
von Olympia“ σχετικά µε τη µετατόπιση των θραυσµάτων στην περιοχή 
του ΒΑ κιονόκρανου («οι τρεις µορφές Ν, Ε, Ρ βρέθηκαν κείµενες 
σχεδόν σε κάθετη θέση σε ένα από όλα τα µεταγενέστερα δωµάτια 
κατοίκησης του σωρού ερειπίων»91),τη θεωρεί αναληθή παρουσιάζοντας 
αναλυτικά τα επιχειρήµατά του και τέλος συµπληρώνει το χάρτη 31 του 
„Funden von Olympia“ µε τοίχους και δωµάτια καλυβών 92.     

Όσον αφορά στη διάταξη του εναετίου, ο Treu διαφοροποιείται 
από εκείνη που πρότεινε το 1882 (εικ.7) ως προς τη θέση των µορφών F - 
Κ, γιατί αποδέχεται τις ταυτίσεις τους από τον Studniczka (1884), ο 
οποίος πρωτοτύπησε αντιστρέφοντας τις µέχρι τότε αποδεκτές, 
αναγνωρίζοντας στην F την Ιπποδάµεια και στην Κ τη Στερόπη. 
Υποστήριξε ότι η µορφή Κ – που µέχρι τότε ταυτιζόταν µε την 
Ιπποδάµεια – δε δηµιουργεί µε τη συνολική της εµφάνιση την εντύπωση 
ότι απεικονίζει µία παρθένα, γιατί η λιτή της κόµµωση δε µπορεί να 
θεωρηθεί νεανική και η ενδυµασία της δεν είναι παρθενική, αφού «το 
µακρύ δωρικό ένδυµα που κλείνει γύρω – γύρω, µε τα φαινοµενικά λοξά 
µανίκια και τον κόλπο που τραβιόταν πάνω από τη ζώνη» 93 δεν το 
φορούσαν µόνο οι Αθηναίες κανεφόροι, αλλά και η «µητρική» Ειρήνη 94 
και το άγαλµα της Ήρας από το Άργος, που έγινε γνωστό από τους 

                                                           
90 Treu (1889), 276. 
91 „Funden von Olympia“, 12. 
92 Treu (1889), 279-283.  
93 Studniczka (1884), 281.  
94 Προφανώς εννοεί το άγαλµα της πεπλοφόρου Ειρήνης µε τον Πλούτο του Κηφισόδοτου 
(δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.). 
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Conze, 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 την Κ το 
χαρακτηριστικό στοιχείο της νυφικής ενδυµασίας, η πλούσια κάλυψη, 
ιδίως του κεφαλιού, ενώ διερωτάται αν µία απεικόνιση της Ιπποδάµειας 
ως νύφης ανταποκρίνεται στην κατάσταση, γιατί ο Οινόµαος δε 
σκέφτεται να δώσει την κόρη του στο µνηστήρα. Σηµειώνει όµως ότι η Κ 
έχει φαρδύτερους ώµους και µεγαλύτερο στήθος από ό,τι η F, που 
φαίνεται λόγω της θέσης του χεριού µικροκαµωµένη και λεπτή, ενώ ο 
ανοιχτός, δίχως ζώνη πέπλος της, ήταν, σύµφωνα µε πολυάριθµους  
συγγραφείς, το ένδυµα των κοριτσιών της Πελοποννήσου, ιδίως της 
Λακωνίας. ∆ιατείνεται τέλος ότι ταιριάζει στην Ιπποδάµεια «η τρόπον 
τινά απελπισµένη, σκεπτική χειρονοµία, µε την οποία αυτή πλησιάζει το 
δεξί της χέρι στο πηγούνι στο πλάι του γερµένου κεφαλιού της» 95. 

Η επιβεβαίωση των ταυτίσεών του για τις µορφές F και Κ έρχεται, 
σύµφωνα µε τον Studniczka, µε τις θέσεις εύρεσής τους. «Θα ήταν µία 
παράξενη σύµπτωση», γράφει, «εάν και τα δύο τµήµατα της µορφής που 
ταυτίζω µε τη Στερόπη είχαν βρεθεί αρκετά κοντά σε εκείνα του 
Οινόµαου, δηλ. πριν τα ΝΑ του 
ναού, τα τρία από τα τέσσερα 
θραύσµατα της δικής µου 
Ιπποδάµειας κοντά στον κορµό του 
Πέλοπα πριν τη ΒΑ γωνία του ναού, 
εάν αυτές οι µορφές δεν ήταν εξίσου 
οµαδοποιηµένες στην αρχική τους 
θέση στο αέτωµα και στη θέση 
πτώσης τους» 96.                                                    Εικόνα 33 

Ο Treu παρατηρεί ότι, αφού ο Studniczka τοποθετεί τη µορφή F 
στο Ν µισό του αετώµατος και την Κ στο Β (εικ.33), πρέπει τα 
θραύσµατά τους να βρέθηκαν µπροστά από το αντίστοιχο µισό του ναού. 
Όµως κάτι τέτοιο δε συνέβη, καθώς όλα τα τµήµατα του κορµού της F 

                                                           
95 Studniczka (1884), 283. Αναλυτικότερα, σε σχέση µε τη µοίρα της νύφης, την ατµόσφαιρα 
και το «ψυχογράφηµα» των ζευγαριών γράφει : «Η µοίρα της Ιπποδάµειας θα καθορίσει την 
αρµατοδροµία. Αγαπάει το µνηστήρα, ο οποίος φαίνεται να πλησιάζει στο θάνατο, και ίσως 
βλέπει να έρχεται η πτώση του πατέρα. Πρόκειται για το ίδιο πάθος που µιλά στο κεφάλι του 
σκεπτικού γέροντα Ν. Η στάση της Ιπποδάµειας µοιάζει µε εκείνη του Πέλοπα, ο οποίος 
κοιτάζει ταπεινά κάτω. Το άλλο ζευγάρι είναι τελείως διαφορετικό, µε τον Οινόµαο να 
ακουµπά γεµάτος αυτοπεποίθηση το δεξί χέρι στο γοφό και τη Στερόπη πλουσιότερα ντυµένη 
από την κόρη της να ανασηκώνει τον πέπλο της στην παλιά χειρονοµία της νύφης όπως η 
Ήρα στη ζωφόρο του Παρθενώνα» (283-284). Βλ. και εικ.33, όπου η διάταξη των κεντρικών 
µορφών (ως K  J  H  G  F) από τον Studniczka.      
96 Ό. π., 284.  
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βρίσκονταν Α και ΒΑ και όλα τα θραύσµατα της Κ στα ΝΑ (βλ. και 
εικ.3). Επίσης υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο ο Οινόµαος να έστεκε στην 
πλευρά του ∆ία που φέρνει τύχη, δηλ. στην πλευρά όπου έστρεφε το 
κεφάλι του ο θεός, ο βασιλιάς να γύριζε την πλάτη στη γυναίκα του όπως 
και ο Πέλοψ στην Ιπποδάµεια, ο νεαρός πρίγκιπας να κρατούσε την 
ασπίδα ανάµεσα σε αυτόν και τη νύφη (εικ.33 και συγκριτικά την εικ.34).         

               
                                                                     Εικόνα 34 

Το θέµα που απασχολεί στη συνέχεια τον Treu είναι η ύπαρξη 
αρµάτων, τα οποία επηρεάζουν 
σηµαντικά την κατανοµή του χώρου στο 
αέτωµα. Σε πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Ολυµπία παρατήρησε ότι στην αρχή της 
χαίτης του µεσαίου αλόγου του τεθρίππου 
του Πέλοπα (D) διατηρούνταν ένα 
στρογγυλό µολύβδινο καρφί περίπου 2 
εκ. για τη στερέωση του ζυγού ανάµεσα 
σε ένα ηµικυκλικό τµήµα της χαίτης 
(εικ.35). Ακόµη είναι αρκετά εµφανή στο 
πρώτο (το «µπροστινό») άλογο τα 
περιγράµµατα των ιµάντων (τα λεγόµενα 
λέπανδα), που είναι ελαφρά χαραγµένα 
στο στήθος και έχουν λιγότερο έντονα 
ίχνη στους λαιµούς των αποδοσµένων σε                    Εικόνα 35 
ανάγλυφο αλόγων από τα D, Μ. Οι ιµάντες φαίνεται να είναι 
ζωγραφισµένοι, αφού λείπουν οι τρύπες για τη στερέωση των 
µπρούτζινων λωρίδων. Τέλος, το σηµαντικότερο είναι οι τρύπες για τους 
ρυµούς στο πίσω µέρος των µηρών του µεσαίου αλόγου, δηλ. τα 
τετράγωνα ανοίγµατα εξωτερικά µέσω της θέσης όπου είχαν στερεωθεί 
πάνω από το έδαφος – περίπου 1 µ. – ώστε οι βάσεις τους να κλίνουν 
προς τα κάτω (εικ.36-38).Όπως υποστηρίζει ο Treu, οι τρύπες για τους 
ρυµούς πιστοποιούν µε απόλυτη σιγουριά, σε σύνδεση µε το καρφί του 
ζυγού και τους ιµάντες του στήθους, όχι µόνο την ύπαρξη αρχικά 
αρµάτων αλλά µπορούν να καθορίσουν ακόµη τη θέση και το πλάτος 
τους. Το άρµα έστεκε κοντά στο τύµπανο, ενώ η απόσταση από αυτό             
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πρέπει να αντιστοιχούσε περίπου στο πλάτος του άρµατος, που ήταν 
περίπου 0,40-0,50 µ. Το ύψος και το µήκος του προκύπτει από τη 
διάµετρο των τροχών και το µέγεθος των αλόγων που ήταν 1 µ. και 1,60 
µ. αντίστοιχα 97.  
                         Εικόνα 36 
             
           
                                                                                  
                 
                                             
                    
                                                 

 
     

                             Εικόνα 37                                          Εικόνα 38 

Αν όµως το άρµα τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
απεικονίζεται ολόκληρο και η περιφέρεια του κύκλου ακουµπήσει την 
ουρά του µεσαίου αλόγου, 
εµφανίζεται στο δεξί µισό 
του αετώµατος, στη θέση των 
αλόγων Μ µία απροσδόκητη 
ένδειξη που επιβεβαιώνει την 
τοποθέτησή του : στο δεξί 
πόδι της µορφής Ν βρέθηκε 
ένα ορθογώνιο κοµµάτι, που                            Εικόνα 39                   
παρατηρήθηκε αργότερα, γιατί είχε αποµακρύνει σχεδόν όλο το πόδι της 
(εικ.39).Η πλίνθος του άρµατος προφανώς παρεµβαλλόταν σε αυτό το 
σηµείο, αλλά τα τεντωµένα πόδια της µορφής δεν της άφηναν αρκετό 
χώρο. Ωστόσο, βάσει των παραπάνω, η θέση της Ν στη διάταξη 
αποδεικνύεται σίγουρη. Η µορφή και το µέγεθος του κοµµατιού (0,15-
0,18 µ. ύψος και 0,24 µ. µήκος), η κατάστασή του και το µέγεθος των 
κενών των κοµµατιών για το ζυγό και το ρυµό οδηγούν τον Treu στην 
                                                           
97 Treu (1889), 283-285. 
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υπόθεση ότι τα άρµατα ήταν από µάρµαρο 98. Η προσθήκη τους είναι 
µεγάλο κέρδος για τη σύνθεση, γιατί ο θεατής δεν πρέπει πια να τα 
φαντάζεται, ενώ εξαιτίας του µεγέθους και του σχήµατός τους, στα κενά 
πίσω από τα άλογα, η σύνθεση αποκτά µεγαλύτερη ενότητα και συνοχή, 
τα περιθώρια γεµίζουν και ισοσταθµίζεται η µέχρι τότε έντονη διαφορά 
στο γέµισµα των δύο µισών του αετώµατος. Παρόλα αυτά µειώνεται ο 
χώρος που αποµένει για τις υπόλοιπες µορφές, που πρέπει έτσι να 
µετακινηθούν λίγο προς τα δεξιά ή τα αριστερά (π.χ. η Ν πρέπει να πάει 
περίπου 0,5 µ. στη δεξιά γωνία) (εικ.40-41). 
     

         
                                                        

            
                                                                     Εικόνα 40-41 

Στη συνέχεια ο Treu κρίνει τις διατάξεις των Curtius και Kekulé 
και παρουσιάζει, συχνά αναλυτικά, τα επιχειρήµατά του για την 
υποστήριξη της δικής του διάταξης.  

Η µορφή Ε πρέπει να τοποθετηθεί στο αριστερό µισό του 
αετώµατος, γιατί εκεί ο θεατής, που στέκει θεωρητικά απέναντι από το 

µέσο του, δε βλέπει την 
παραµορφωµένη λόγω µίας λάξευσης 
στα οπίσθια δεξιά πλευρά της, ενώ 
έτσι θα είναι φανερές οι τέλεια 
επεξεργασµένες πτυχές πάνω από τον 
αριστερό βραχίονα (εικ.42,43) 99.  
                                                  
                                           

   Εικόνα 42                                                                                          Εικόνα 43 

                                                           
98 Treu (1889), 285. 
99 Ό. π., 287. 
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Απαντώντας στον Hirschfeld (1887) 100 και στον Flasch (1887) 101 
που τοποθετούν τη µορφή Β στη θέση 13, ο Γερµανός 
αρχαιολόγος απαντά ότι δε µπορεί να γυρίζει την 
αριστερή της πλευρά στο θεατή, αφού η δεξιά είναι 
πιο καλοδουλεµένη. Όπως φαίνεται από το κεφάλι της 
– ίχνη από καρφιά υποδεικνύουν ότι ανήκει σίγουρα 
στο συγκεκριµένο σώµα – η άκρη του αυτιού και των 
µαλλιών στην αριστερή πλευρά έχει µόνο λαξευτεί 
(εικ.44).  

Λόγω της µετακίνησης των γωνιακών µορφών 
µετατοπίζεται και ο δεξής βραχίονας της Ρ προς τα πίσω,      Εικόνα 44 
κάτι που είναι κέρδος για τη διάταξη της οµάδας, αλλά 
περισσότερο για τη συµπλήρωση της ίδιας της µορφής. 
Η ελεύθερη στάση του δεξιού βραχίονα της Ρ συνοδεύει 
µία ήρεµη ενατένιση. 

Η µορφή C δε µπορεί να τοποθετηθεί στη θέση 11 
όπως στη διάταξη του Curtius, γιατί τότε πρέπει να 
γυρίζει στο θεατή την ελλιπώς δουλεµένη πλάτη της. Η 
πλήρης επεξεργασία σταµατά ακριβώς στη δεξιά πλευρά 
της πλάτης (εικ.45), κάτι που υποδεικνύει ότι η µορφή 
πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή µεριά του 
αετώµατος. Σχετικά µε τη θέση και το ρόλο της ο Treu 
γράφει ότι ο Grüttner είχε βρει κατά την έρευνα των             Εικόνα 45 
θραυσµάτων δύο κοµµάτια από τον αγκώνα, τα οποία λόγω του 
σχήµατος, του µεγέθους και της κατεύθυνσής τους µπορεί να ανήκαν στη 
C.Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε µε την προσπάθεια προσαρµογής των 
κοµµατιών από τον Hans Hartmann στη ∆ρέσδη. Από την αµβλεία γωνία 
κλίσης του αγκώνα προκύπτει ότι τα χέρια της C, που ο Treu ταυτίζει µε 
τον Κίλλα, ήταν αρκετά τεντωµένα προς τα µπρος (εικ.46) και δε λύγιζαν 
σε κλειστή γωνία, όπως δηλ. θα έπρεπε να ήταν 
αν κρατούσε τα ηνία και ήταν καθισµένος 
µπροστά από τα άλογα. Ο Treu υποστηρίζει ότι 
τα ηνία αυτών των µη ζεµένων αλόγων 
µπορούσαν να κρατιούνται από πίσω και δε 
χρειάζεται να διατηρούνται οι τρύπες 
στερέωσης στον κορµό των αλόγων, γιατί τα 
λουριά βάσει της αγγειογραφίας πήγαιναν από 
τα ρύγχη µέσω ενός κρίκου στο ζυγό και από 
αυτόν ακόµη πιο πέρα. Συνεπώς, αρκεί να 
στερεωθούν οι λωρίδες από τη µία άκρη στο ζυγό          Εικόνα 46 

                                                           
100 Hirschfeld (1887),πίν. στη σ. 324. 
101 Flasch (1887), 1104 ΑΑ. 
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ζυγό και από την άλλη στα χέρια του ηνίοχου και δε χρειάζονται κάποιοι 
άλλοι µολύβδινοι σύνδεσµοι στους κορµούς των αλόγων. Στη δεξιά 
πλευρά διατηρούνται οι σχετικές τρύπες στους λαιµούς των αλόγων, που 
υποδεικνύουν ότι τα ηνία, τουλάχιστον των δύο ή τριών πίσω αλόγων, 
δεν κρέµονταν 102.    
 Σε ό,τι αφορά στον ηνίοχο της άλλης οµάδας, της οµάδας του 
Οινόµαου, δε µπορεί να αναγνωριστεί στη Ν, παρόλο που κατέχει την 
αντίστοιχη θέση της C, γιατί δεν έχει κανένα χέρι ελεύθερο και η ηλικία 
της το καθιστά απίθανο να είναι ο Μυρτίλος, ο ηνίοχος του βασιλιά.  

Ο Treu καταλήγει ότι η µόνη λύση είναι 
να θεωρηθεί ότι τα άλογα Μ κρατούνταν από 
µπροστά από τη µορφή L, που ταυτίζει µε τον 
Μυρτίλο, και µάλιστα όχι όλα τα άλογα, αλλά 
µονάχα το πρώτο, το ένα άλογο του ρυµού, 
γιατί τα υπόλοιπα ηνία πήγαιναν πίσω, όπου 
ίσως ήταν δεµένα στην άκρη του καθίσµατος 
του άρµατος, κάτι που εξάγεται από τις τρεις 
τρύπες που σώζονται µεταξύ των λαιµών των 
µεσαίων αλόγων. Σηµειώνει ότι βρέθηκε ένα                     
καινούριο θραύσµα που ανήκει στην L, το οποίο             Εικόνα 47 
προστέθηκε επιτυχηµένα από τον Hans Hartmann ανάµεσα στο κεφάλι 
και το σώµα της (εικ.47) και είναι σηµαντικό, γιατί συνδέει τον κορµό µε 
το κεφάλι και φέρει ένα τµήµα του ώµου. Έτσι προκύπτει ότι το κεφάλι 
δεν κοίταζε τόσο ψηλά και λοξά προς τα πάνω και ο αριστερός βραχίονας 
δεν ήταν τόσο σηκωµένος. Την αριστερή πλευρά του κεφαλιού και του 
σώµατος, που ήταν και η λιγότερο δουλεµένη, δεν πρέπει να την έβλεπε 
ο θεατής.  

Ο Γερµανός αρχαιολόγος σχολιάζει και την πρόταση διάταξης του 
Brunn (1888) 103, ο οποίος αµφισβήτησε για καλλιτεχνικούς λόγους τη 
µέχρι τότε διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος και απαίτησε 
περισσότερο όγκο στο κέντρο. 
Υποστήριξε ότι τα άντυτα πόδια του 
Οινόµαου και του Πέλοπα φαίνονται 
δίπλα στο ∆ία πολύ γυµνά, για αυτό 
και έβαλε δίπλα του τις δύο 
γυναικείες µορφές F και Κ (εικ.48). 
Ο Treu κρίνει ότι η πρόταση του 
Brunn χαρακτηρίζεται από «χωρική                         Εικόνα 48 
αδυναµία», αφού το λοφίο του κράνους και τα δόρατα των δύο 
αντιπάλων δε χωράνε κάτω από το καταέτιο γείσο. Παρόλο που ο Brunn 
θέλει να κάνει τον Πέλοπα και τον Οινόµαο µικρότερους και προτείνει να 
                                                           
102 Treu (1889), 290-291. 
103 Βλ. σχετικά Brunn (1888), 183 κ. εξ.  
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κοντύνουµε τα πόδια τους, η πλίνθος του βασιλιά διατηρείται και έχει 
πάχος 10 εκ., συνεπώς πρέπει να υποθέσουµε ότι ο Πέλοψ είχε µία 
παρόµοιου πάχους, ενώ τα πόδια των δύο πρωταγωνιστών δε µπορούν να 
κοντύνουν αν τηρηθούν οι αναλογίες µε τους 
πρωταγωνιστές Κ, Μ του δυτικού. Η διάταξη 
του Brunn απορρίπτεται και για αισθητικούς 
λόγους : οι µορφές J, Κ, των οποίων οι 
αγκώνες τέµνονται, αφήνουν µεταξύ τους ένα 
µεγάλο άσχηµο κενό που χωρίζει τις µάζες του 
κάτω µέρους τους, ενώ στο άλλο ζευγάρι ο 
Πέλοψ G κρατάει την ασπίδα του ανάµεσα 
στον ίδιο και την Ιπποδάµεια F.  
 Ως προς την πρόταση του Brunn για την 
ύπαρξη βωµού µπροστά από το ∆ία ο Treu 
σηµειώνει ότι οι τεχνικές συνέπειες αυτής της 
υπόθεσης την καθιστούν απίθανη. Παρόλο που 
κάποιος, από τεχνικής πλευράς, θα περίµενε 
να είχε δουλευτεί η µορφή µαζί µε το βωµό από           Εικόνα 49 
πέτρα ή, έστω, αν το µάρµαρο δεν έφτανε για αυτό, τα πόδια του θεού, 
που εξαφανίζονταν πίσω από το βωµό και δεν τα έβλεπε ο θεατής, να µην 
είχαν ‘λεπτύνει’, όπως υποδεικνύει το θραύσµα του κάτω µέρους των 
ποδιών (εικ.49), ιδίως η κάτω άποψη, τα πόδια προεξείχαν ξεχωριστά 
κάτω από το ένδυµα, που είχε δουλευτεί πολύ λεπτά γύρω από το 
αριστερό κάτω πόδι. Αυτό δε θα είχε κανένα σκοπό στην 
πραγµατικότητα αν όλα τα κάλυπτε ένας βωµός. Ωστόσο, όπως δείχνει το 
οριζόντιο κοµµάτι στις πτυχές πάνω από το µέσο του κάτω µέρους των 
ποδιών, κάτι υπήρχε εκεί, όχι όµως ένας βωµός, αλλά απλά πτυχές του 
ενδύµατος. Μία τέτοια επικάλυψη µε πτυχές στο µάρµαρο θα εξηγούνταν 
καλά και από τις τρύπες µολυβδοχόησης Α και Β στην κατεύθυνσή τους 
από κάτω προς τα πάνω, παρόλο που ο Treu θεωρεί δύσκολη την 
ερµηνεία τους σε σχέση µε τη στερέωσή τους σε ένα βωµό. Τέλος, αφού 
απεικονιζόταν βωµός θα περιµέναµε να θυσίαζε κάποιος, το περιβάλλον 
όµως του θεού δε στρέφει προς αυτόν, οπότε ο βωµός θα ήταν κάτι το 
παραπλανητικό για το θεατή µε το να παραπέµπει σε µία πράξη θυσίας, η 
οποία ωστόσο δε θα απεικονιζόταν 104.  
 Στο ερώτηµα «τι µπορεί να απεικονίζεται ; », αν δεν απεικονίζεται 
θυσία, ο µελετητής απαντά µε βάση το κριτήριό του για την εσωτερική 
ασυµµετρία, που πλήττεται από τη διαφορετική θέση των ηνιόχων, και 
παραπέµπει στην αφήγηση της αρµατοδροµίας στο ∆ιόδωρο 
(IV,73,3)105,όπου βασίζει και την πρότασή του για την ερµηνεία του 
εναετίου. Υποστηρίζει ότι ο ηνίοχος του Πέλοπα (C) γονατίζει πίσω από 
                                                           
104 Treu (1889), 296-298.  
105 Βλ. και σ. 17.  



 71

τα άλογα του κυρίου του και κρατά ήδη τα ηνία τους στα χέρια του, ενώ 
στην άλλη πλευρά ο Μυρτίλος (L) κάθεται, ήσυχος ακόµα, στο έδαφος 
µπροστά από τα άλογα του Οινόµαου, γιατί ακριβώς περιµένει τη θυσία, 
κατά την προετοιµασία της οποίας φαίνεται π.χ. η Στερόπη (Κ) να 
κρατάει µία φιάλη. Συνεπώς δεξιά απεικονίζεται η προετοιµασία για τη 
θυσία του Οινόµαου, αριστερά η «παρασκευή» για την αναχώρηση του 
Πέλοπα : αυτό είναι για τον Treu το περιεχόµενο της κεντρικής οµάδας, 
της οποίας η δράση απλώνεται στις µορφές στις γωνίες, αµεσότερα στη 
Β, που βοηθά τη C, τον Κίλλα, να τακτοποιήσει τα λουριά των αλόγων. 
Η Β πρέπει να γονάτιζε αρκετά µπροστά για να πιάσει τα ηνία π.χ. του 
δεξιού αλόγου. Η Ε που κάθεται µπροστά από τα άλογα D ταυτίζεται µε 
ένα σκλάβο, γιατί «απεικονίζεται στον τυπικό τρόπο που κάθεται ο 
υπηρέτης που περιµένει τον κύριο του. Το ότι κάθεται στη µεριά του 
Πέλοπα σηµαίνει ότι ανήκει σε αυτόν» 106.  

Στην πλευρά του Οινόµαου το περιβάλλον του γέρου Ν 
περιγράφεται καλύτερα από την ένδειξη για τον Αλιµήδη ή τον Αλιθέρση 
στα αγγεία του Αµφιάραου. Ο µελετητής συµφωνεί µε την ταύτιση της Ο 
µε υπηρέτρια της Στερόπης από τον Boetticher και τον Kekulé, αλλά δε 
θεωρεί απαραίτητο το ότι γονάτιζε δίπλα στην κυρία της. Τη θέση δίπλα 
στη Στερόπη την καταλάµβανε µία µορφή, που συνδεόταν µε το κύριο 
πρόσωπο του δράµατος, τον Οινόµαο, και που διαφοροποιούνταν 
χαρακτηριστικά ως προς τη θέση της από τον ηνίοχο της άλλης οµάδας. 
Η Ο αποκαθίσταται µε τον αριστερό καρπό πάνω από τον αριστερό µηρό 
και το ένα χέρι πάνω στο άλλο. Όπως ο σκλάβος του Πέλοπα, έτσι και η 
υπηρέτρια της Στερόπης περιµένει αδρανής τη διαταγή της κυρίας της.  

Τέλος, σχετικά µε την ταύτιση των δύο γωνιακών µορφών, ο Treu 
αποδέχεται τις ταυτίσεις του Παυσανία και κρίνει ότι πρόκειται για 
δευτερεύουσες µορφές που απεικονίζουν όντα από κατώτερα γένη. Αυτές 
οι ανώνυµες, συνοδεύουσες τη δράση, δευτερεύουσες µορφές 
συναντώνται στην πολυγνώτια τέχνη, όπως έδειξε ο Brunn. Συµφωνεί µε 
την άποψη του Otto Schulz ότι η εισαγωγή ποταµών – θεών που 
δηλώνουν τον τόπο στην πλαστική του 5ου αιώνα π.Χ. χρωστάει την αρχή 
της στην ανάγκη γεµίσµατος των γωνιών του αετώµατος και απορρίπτει 
την ταύτιση των Α, Ρ µε νεαρούς θεατές από τον Walz, γιατί δεν ταυτίζει 
τις δύο γωνιακές µορφές του δυτικού εναετίου µε θεότητες του τόπου, 
γιατί υποστηρίζει ότι η εικόνα του ποταµού – θεού ως νεανία µε 
κοντοκουρεµένα µαλλιά αντιστοιχεί στην αντίληψη του 5ου αιώνα π.Χ. 
και τέλος γιατί θεωρεί τον Κηφισό του εναετίου του Παρθενώνα 
καλλιτεχνικό απόγονο του Αλφειού του εναετίου της Ολυµπίας107.            

 
 

                                                           
106 Treu (1889), 299.   
107 Βλ. καλύτερα Treu (1889), 300-302.   
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Στη συνέχεια ο Treu επαναλαµβάνει τις αρχές, στις οποίες βασίζει 
την πρόταση διάταξής του :  

α) Την αρχή της αυστηρής συµµετρίας που χαρακτηρίζει τις 
µορφές του εναετίου που η διάταξή τους είναι σίγουρη και τη δοµή του 
δυτικού.  

β) Την αρχή της διανοµής των µελών των ζευγαριών στα δύο µισά 
του αετώµατος σύµφωνα µε την καλύτερη άποψη από το κέντρο, που 
καθορίζεται όχι µόνο από τη σύνθεση των µεµονωµένων φορµών, αλλά 
πιο σίγουρα από τη λιγότερη ή περισσότερη τεχνική επεξεργασία των 
διαφορετικών τµηµάτων και πλευρών των µορφών.    

γ) Την αρχή που προσδιορίζει ότι ακόµη και τα περιγράµµατα των 
µορφών πρέπει να προσαρµόζονταν στις σχέσεις χώρου. Ο Treu συνάγει 
από την ασυνήθιστα τριγωνική µορφή των πλίνθων των Ε και L την 
ιδιαίτερη µορφή του χώρου και πιστεύει ότι βρήκε τη λύση στην 
τριγωνική µορφή των κενών πριν από τα άρµατα.  

δ) Την αρχή του περισσότερο ή λιγότερο έντονου ισιώµατος των 
πίσω πλευρών. Από αυτήν προκύπτει για κάθε µορφή η µεγαλύτερη ή 
µικρότερη εγγύτητα διάταξης πριν από τον πίσω τοίχο ή των µορφών που 
διαµορφώνουν το βάθος. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτής της αρχής 
επιτυγχάνεται στη διάταξη του Treu και παρουσιάζει για πρώτη φορά τη 
συνολική σύνθεση των µπροστινών πλευρών. Μπορεί κάποιος να δει π.χ. 
πώς τακτοποιείται η µεσαία οµάδα σε ένα ανοιχτό τόξο γύρω από το θεό. 
Τα άκρα αυτού του τόξου σχηµατίζουν και από τις δύο πλευρές τις 
µορφές που κάθονται πριν τα άλογα στις πλάγιες όψεις των τριών 
τετάρτων. Αυτές καταλήγουν στα άλογα που απεικονίζονται σε 
κατατοµή, τα οποία ακολουθούν οι κατά µέτωπο µορφές στις γωνίες. 
Από αυτές τις µορφές οι εξωτερικές πάνε σε σχέση µε τα εσωτερικά 
ζευγάρια περισσότερο προς την άκρη του αετώµατος και πρώτοι οι 
ποταµοί – θεοί επιστρέφουν στη διαγώνια θέση τους στο τύµπανο. 
Υπάρχει ένας ενιαίος µε τη διάταξη, περισσότερο αισθητός στην κατά 
µέτωπο όψη, ρυθµός. Έτσι ικανοποιούνται τα αιτήµατα του Brunn.  

ε) Την αρχή της αυστηρής, αρµονικής µείωσης του ύψους των 
κεφαλιών, αρχή που αποκτά µεγαλύτερη σηµασία µε τη σίγουρη διάταξη 
του δυτικού εναετίου.  

στ) Την αρχή της ακριβούς αντιστοιχίας σε σχέση µε τη σύνθεση 
του άλλου εναετίου. Ο µελετητής υποστηρίζει ότι η διάταξη του 
ανατολικού από τον ίδιο επιβεβαιώθηκε ξανά µε την προσαρµογή της 
οµάδας του δυτικού, ιδίως µε τη συµφωνία που προέκυψε στην 
οµαδοποίηση των δύο κύριων µορφών του ανατολικού δίπλα στο θεό. Η 
αντιστοιχία των άκρων του εναετίου, κάτι που συµβαίνει µόνο στη δική 
του διάταξη, αποδίδεται παραστατικά µε την τακτοποίηση των τεσσάρων 
µορφών της κάθε γωνίας δίπλα – δίπλα : και στα δύο εναέτια οι γωνίες 
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έχουν από µία ξαπλωµένη και δύο γονατιστές, στραµµένες στο κέντρο, 
αποδοσµένες σε κατατοµή, µορφές (εικ.50), και δεν υπάρχει, όπως στον  

     
                                                                       Εικόνα 50 

Παρθενώνα, αλλαγή ανάµεσα στις όψεις σε κατά τοµή και κατά µέτωπο. 
∆ηλ. η επιβεβαίωση για τη διάταξη του ανατολικού εναετίου µπορεί να 
βρεθεί στο χρονικό και στιλιστικό αντίστοιχό του, το δυτικό εναέτιο και 
όχι στα πιο προχωρηµένα εναέτια του Παρθενώνα.  

 
Στο συµπλήρωµα του άρθρου του 108 ο Treu ανασκευάζει τη 

θεωρία του Six σχετικά µε τη θέση του ελεύθερου αλόγου 
παραπέµποντας στις ενδείξεις του χώρου και στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει τις ακόλουθες αποδείξεις για το ότι τα 
ολόκληρα άλογα βρίσκονταν σε µία σειρά µε τα ανάγλυφα άλογα και 
έστρεφαν στην εξωτερική τους πλευρά :  

Αναφέρεται πρώτα στην επίπεδη διαµόρφωση των ανάγλυφων 
αλόγων. Και τα τρία έχουν φάρδος στήθους 47 εκ. δεξιά και 37 εκ. 
αριστερά. Το συνολικό πίσω τµήµα τους χάνει µόνο 37-40 εκ. σε βάθος 
αετώµατος περίπου 1 µ. σύµφωνα µε τη διάταξη του Treu, ο οποίος 
θεωρεί σίγουρο ότι βρισκόταν κάτι µπροστά από τα άλογα. Κατά πρώτον 
γιατί τα πρώτα (τα «µπροστινά») άλογα έχουν φάρδος στήθους 42 εκ. 
δεξιά, 48 εκ. αριστερά και 54 εκ. φάρδος πίσω µέρους. Με αυτόν τον 
τρόπο τα σώµατά τους σχηµατίζουν στο περίγραµµά τους ένα 
παραλληλόγραµµο, που αντιστοιχεί ακριβώς στο βάθος του αετώµατος. 
Κατά δεύτερον, η στροφή που διαγράφει η πίσω πλευρά του αριστερού 
ελεύθερα δουλεµένου αλόγου ακολουθεί το περίγραµµα του σώµατος του 
ανάγλυφου αλόγου που στέκει από πίσω. Κατά τρίτον, αν τοποθετηθούν 
τα µπροστινά άλογα πριν το άρµα σε ανάγλυφο, ώστε τα περιγράµµατα 
του στήθους να ακολουθήσουν σε ίσες αποστάσεις, τότε πρέπει να 
βρίσκεται η τετράγωνη τρύπα του πίσω γόµφου του τοίχου στο πίσω 
µέρος του ολόκληρου αλόγου, ακριβώς στο σηµείο που αποµακρύνονται 
οι εγκάρσιες αυλακιές στην πλάτη των αλόγων σε ανάγλυφο. Κατά τον 
Treu τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την προγενέστερη υπόθεσή του ότι µε 
τη βοήθεια γόµφων τα σώµατα των µπροστινών αλόγων είχαν στερεωθεί 
πάνω από την πλάτη των ανάγλυφων αλόγων στο τύµπανο. Τονίζει 
                                                           
108 Treu (1889), 304-311. 
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ακόµη ότι η διαδικασία που υποστηρίζει ο Six ότι ακολουθήθηκε (δηλ. 
ότι θα ήταν ευκολότερο και πιο κατάλληλο για την περίπτωση να 
τοποθετηθούν τα µπροστινά άλογα στα σώµατα των ανάγλυφων αλόγων 
αν αυτά έστεκαν πράγµατι µπροστά τους) δε συναντάται στο εναέτιο – 
ακόµη και στο δυτικό ο Θησεύς και ο Πειρίθους δεν είχαν στερεωθεί στα 
σώµατα των Κενταύρων που ήταν πίσω τους, αλλά πάνω από αυτά στο 
τύµπανο – και ότι δε θα ήταν πρακτικό να επιβαρύνονταν οι δύο τρύπες 
για γόµφους για τα σώµατα των ανάγλυφων αλόγων µε άλλες δύο. 
Συνεπώς, δε µένει τίποτε άλλο από το να στερεωθούν τα µπροστινά 
άλογα στο τύµπανο, πάνω από τα άλογα που βρίσκονταν δίπλα τους, µε 
την προϋπόθεση όµως ότι τα σίδερα δε στηρίζονταν στα ανάγλυφα 
άλογα, αλλά περνούσαν ελεύθερα πάνω από τη σπονδυλική τους στήλη. 
Οι ζώνες του στήθους, που τα περιγράµµατά τους µπορούν να 
αναγνωριστούν καθαρά στο αριστερό πρώτο άλογο, υποδεικνύουν ότι 
όλα τα άλογα ήταν ζεµένα, οπότε έστεκαν σε µία σειρά.  

Ο Treu σηµειώνει ότι οι τρύπες του ρυµού απείχαν περίπου 20 εκ.  
από την επίπεδα λαξευµένη πίσω πλευρά των ανάγλυφων αλόγων, που 
είχε συνεπώς ωθηθεί κοντά στο τύµπανο. Τα τέθριππα πρέπει να έστεκαν 
κοντά του. Με βάση αυτά δε θα είχε αποµείνει ανάµεσα στα τέθριππα και 
το τύµπανο χώρος ελεύθερος για την προσθήκη του τέταρτου αλόγου. 
Ωστόσο, ακόµη κι αν δεν είχαν το πλάτος που υπολόγισε ο Treu, ήταν 
επίπεδα και δεν έστεκαν 20 εκ. µπροστά από το τύµπανο, θα µπορούσε 
να στέκει στο χώρο που αποµένει ένα τέταρτο, αρκετά φαρδύ, άλογο ; 
Επίσης η κατεύθυνση των οπών των ρυµών αποδεικνύει ότι οι ρυµοί και 
τα τέθριππα ήταν παράλληλα στο τύµπανο.   

Ο Treu διαφωνεί µε την άποψη του Six ότι το ολόκληρο άλογο 
ξεχώριζε από τα άλογα του τεθρίππου, γιατί ο βαθµός απόδειξης αυτής 
της άποψης δεν είναι µεγάλος, αφού τίποτε δεν είναι πιο συνηθισµένο 
στην εικονογραφία για ένα από τα άλογα του τεθρίππου από το να 
σηκώνει το ένα πόδι ή έστω να κάνει µία ζωηρή κίνηση 109. Στη διάταξη 
του Six τα µπροστινά πόδια των αλόγων σηκώνονταν και στις δύο 
πλευρές προς το τύµπανο, οπότε συγκρούονταν µε τις ουρές τους και 
επεξέτειναν τον ενδιάµεσο χώρο κατά τρόπο περιττό, ενώ θα µπορούσε 
εύκολα να αποκτηθεί χώρος µέσω του ανασηκώµατος των αντίθετων 
ποδιών.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποδεικνύεται η έλλειψη χώρου στο 
βάθος του αετώµατος, ανάµεσα στα τέθριππα και το τύµπανο, οπότε δε 
µπορούν να διαταχθούν τα εν λόγω άλογα πίσω από τα ανάγλυφα άλογα. 
Ο Six πρέπει να είχε κερδίσει βίαια το χώρο µε την αναδιάταξη και το 
σπρώξιµο των µορφών, κάτι ανεπίτρεπτο για τον Treu, ο οποίος 
αναφέρεται στη συνέχεια αναλυτικά στο «τέχνασµα» του Six για την 
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εξοικονόµηση χώρου: αναγκάστηκε να αλλάξει τη θέση των δύο 
αντιπάλων, ερµήνευσε τη στροφή του κεφαλιού του ∆ία ως δηλωτική 
οργής προς τον Οινόµαο, κράτησε το βωµό του Brunn µετακινώντας τον 
ωστόσο αριστερά, ανάµεσα στη Στερόπη και το θεό, τοποθέτησε δεξιά 
και αριστερά από το θεό τις δύο γυναίκες, µε τη Στερόπη να λυγίζει 
έντονα τον αριστερό της αγκώνα, έβαλε τον Οινόµαο και τον Πέλοπα να 
στηρίζονται στα δόρατά τους, ενώ «πίεσε» και τις υπόλοιπες µορφές (π.χ. 
η Β κρατά τα ηνία και γυρίζει έντονα πίσω στα άλογα, το αριστερό χέρι 
της L εξαφανίζεται πίσω από την πλάτη της C, της οποίας τα χέρια 
σηκώνονται περισσότερο από ό,τι πρέπει, και η Ν που θεωρείται ότι 
κρατάει τα ηνία των αλόγων είναι ταυτόχρονα ο παιδαγωγός του 
Πέλοπα). Τέλος, ο Treu απορρίπτει την άποψη του Six ότι το εναέτιο 
φέρει µεγάλες οµοιότητες µε το δυτικό, γιατί κρίνει ότι τα ύψη των 
κεφαλιών των µορφών µειώνονται µε την αλλαγή των ανδρών και των 
γυναικών στην κεντρική οµάδα και το ‘τράβηγµα’ των αρµάτων και από 
τις δύο πλευρές. 

 
 
               Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Treu : 
 
Ο Treu το 1897 συµπληρώνει τις παρατηρήσεις που κάνει για τις 

µορφές και τις τεχνικές λεπτοµέρειες που δίνει για τα άρµατα το 1882. 
Συνεπώς η αποκατάστασή τους µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα τότε.  

Ένα θέµα που τίθεται είναι η ταύτιση των δύο γωνιακών µορφών 
Α, Ρ. Σε ό,τι αφορά στην απεικόνιση των ποταµών–θεών γενικά,                                                

                                                        Εικόνα 51                     

ανταποκρίνεται από την κλασική περίοδο κιόλας στην ανθρώπινη 
διάσταση : ένα αναθηµατικό  ανάγλυφο από το Φάληρο που 
χρονολογείται στο 420 π.Χ. περίπου απεικονίζει τον ποταµό – θεό 
Κηφισό ως νέο άνδρα, αγένειο µε χιτώνα, ενώ µπροστά του στέκει η 
αναθέτρια του αναγλύφου Ξενοκράτεια µε ένα παιδί (εικ.51).Επίσης σε 
µία αναθηµατική ερυθρόµορφη στάµνο (460-450 π.Χ.) ο ποταµός – θεός 
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Ασωπός παριστάνεται ως γενειοφόρος ηλικιωµένος άνδρας κατά την 
απαγωγή της κόρης του Αίγινας από 
το ∆ία (εικ.52) και µερικά από τα 
κλασικά νοµίσµατα της Μεγάλης 
Ελλάδας παρουσιάζουν τους ποταµούς 
– θεούς ως νεανίες που προσφέρουν 
σπονδές σε βωµό 110. Σε ό,τι αφορά 
ειδικά στις µορφές Α και Ρ του 
εναετίου, τις οποίες ο Παυσανίας 
ταύτισε µε τον Αλφειό και τον 
Κλάδεο, εξετάζοντας την 
εικονογραφία τους διαπιστώνουµε ότι 
ο µεν Αλφειός δε συναντάται σε 
κάποιο είδος τέχνης µέχρι τη ρωµαϊκή                      Εικόνα 52                                               
εποχή, οπότε βρίσκουµε απεικονίσεις του σε ψηφιδωτά και µαρµάρινες 
σαρκοφάγους 111, ο δε Κλάδεος απεικονίζεται ανθρωπόµορφος σε ένα 
νόµισµα της εποχής του Αδριανού (γύρω στο 135/6 µ.Χ.), ίσως σε έναν 
κρατήρα του 340/30 π.Χ. και µία ρωµαϊκή σαρκοφάγο παιδιού 112.    
     
                                                                                                                           

           
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                       
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
110 Βλ. σχετικά : Hamdorf (1964), 14-16, Weiss (1984), 102-125, ιδίως 102-106, καθώς και 
Νοµίσµατα και Νοµισµατική,141.   
111 Βλ. σχετικά : λήµµα „ALPHEIOS“ στο LIMC I (1981), 1, 576-578 και Ι 2, 433-434, εικ.8. 
112 Βλ. λήµµα „KLADEOS“ στο LIMC VI (1992), 1, 63-64 και VI, II, σ. 33, εικ.2.  
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Furtwängler (1891)   
 
Ο µελετητής ευχαριστεί καταρχήν τον Treu, ο οποίος, όταν ο 

Furtwängler ταξίδεψε στη ∆ρέσδη, µε ευγένεια και προθυµία του 
επέτρεψε να φωτογραφήσει, να δοκιµάσει κάποιες προσπάθειες 
αποκατάστασης στα γύψινα αντίγραφα του εναετίου και απάντησε σε 
όλες του τις ερωτήσεις.  

Ο Furtwängler θεωρεί αξιόπιστη την άποψη του Treu ότι τα άλογα 
έστεκαν ζεµένα το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά και το γεγονός που 
παρουσιάζει ο Sauer ότι όλα τα άλογα έχουν τα λουριά του τεθρίππου 
γύρω από το λαιµό 113 και ότι, επειδή δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί 
το ζέψιµο, ήταν µάλλον ήδη ζεµένα. Ωστόσο κρίνει απίθανη και δίχως 
ανάλογο την άποψη του τελευταίου ότι το ένα άλογο, παρόλο που είναι 
ζεµένο, πρέπει να πλησιάσει στα «κατευθυντήρια» λουριά 
(„Leitriemen“), γιατί το σκοινί καθοδήγησης δε φαίνεται στα ήδη ζεµένα 
άλογα, αλλά έχει αποµακρυνθεί µε το να ακουµπά στα δόντια των 
αλόγων και στα ηνία. Αποδέχεται την πρόταση του Sauer ότι τα ηνία 
πηγαίνουν πίσω και πρέπει να κρατιούνται µε κάποιο τρόπο πίσω από τα 
άλογα, κάτι που είναι συνέπεια της ζεύξης τους. Συµπληρώνει ότι, αν και 
τα άλογα θα µπορούσαν να κρατιούνται από µπροστά, αυτό θα ήταν 
δυνατό µόνο αν µία µορφή, που έστεκε όρθια, τα κρατούσε από τα 
κεφάλια και έπιανε τα ηνία κοντά στα δόντια. Όρθιες µορφές που θα 
µπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν και τα άλογα 
κρατούνταν στην πράξη µόνο από πίσω, όπου αφήνονταν τα ηνία, κάτι 
που δηλώνεται και από την ήσυχη στάση των κεφαλιών τους, που 
ακολουθεί την κίνηση του σώµατος. Το λάθος στη διάταξη του Curtius 
έγκειται στην παραδοχή ότι τα άλογα δεν είναι ακόµη ζεµένα, για αυτό 
και τα κρατάνε από τα ηνία µορφές, οι οποίες έχουν γονατίσει περίεργα 
µπροστά τους και δεν είναι πάρισες, αφού κινούνται προς την ίδια 
κατεύθυνση και έχουν διαφορετικό ύψος.  

Τη διάταξη του Treu (1889) ο Furtwängler δεν την εγκρίνει, γιατί   
τα άλογα της αριστερής πλευράς χαλιναγωγούνται µόνο από πίσω, ενώ   
εκείνα της δεξιάς από µπροστά, κάτι που πλήττει έντονα τη συµµετρία. Η  
µορφή Ν δε µπορεί να έχει κάποια σχέση µε τα ηνία, καθώς τα άλογα δεν 
έχουν πια σκοινιά καθοδήγησης, οπότε θα ήταν άσκοπο να κρατούσε 
αυτή τα ηνία, ενώ επιπλέον η στάση της είναι ακατάλληλη για κάτι 
τέτοιο. Εάν πρέπει να τοποθετηθεί µπροστά από τα άλογα Μ, πρέπει το 
αριστερό χέρι της να αποκατασταθεί µε ένα ραβδί, στο οποίο θα 
στηρίζεται και το οποίο δε µπορεί να κρατούσε κάθετα. Επίσης, η L δεν 
είναι το κατάλληλο πάρισο της Ε, αφού είναι αρκετά ψηλότερή της. Στο 
δυτικό εναέτιο συναντάµε συµπληρωµατικές µορφές µε κατά το δυνατόν 

                                                           
113 Sauer (1891), 16.  
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ίσα ύψη κεφαλιών, ενώ σε άλλα εναέτια οι αντίστοιχες µορφές 
χαρακτηρίζονται από ίσες αναλογίες. Εποµένως η τόσο µεγάλη διαφορά 
ύψους, όπως αυτή της L και της Ε, σίγουρα θα αποφεύγονταν. Τέλος, µία 
τεχνική λεπτοµέρεια αντιτίθεται στην τοποθέτηση της L µπροστά από τα 
άλογα Μ : η αριστερή πλευρά του κεφαλιού της είναι λιγότερο 
δουλεµένη, ώστε το αριστερό αυτί είναι ακατέργαστο. Συνεπώς, στη 
διάταξη του Treu η άσχηµη πλευρά της µορφής φαίνεται έντονα από 
κάτω, αν αυτή µπει µπροστά από τα άλογα, µε τη στάση που ο Treu της 
έδωσε (δηλ. µε το κεφάλι ψηλά, λοξά προς τα πάνω και τον αριστερό 
βραχίονα σηκωµένο). Πάντως ο Furtwängler συµφωνεί µε τον Treu ως 
προς τη θέση της Ε µε κριτήρια την ιδιαίτερη επεξεργασία της πίσω 
πλευράς και το τριγωνικό περίγραµµά της.   

Η διάταξη του Kekulé (1884) ανταποκρίνεται στην κύρια απαίτηση 
του Furtwängler, δηλ. στο να κρατιούνται τα δύο τέθριππα µόνο από 
πίσω. Ωστόσο η Β, της οποίας η κίνηση των χεριών θα ήταν ακατανόητη 
σε σχέση µε τα άλογα, κάθεται µπροστά από τα D. Η τοποθέτηση της Ο 
µπροστά από τα άλογα Μ και η ταύτισή της από τον Kekulé µε 
υπηρέτρια της Στερόπης γίνεται αποδεκτή µετά χαράς από τον 
Furtwängler, ενώ η µορφή θεωρείται λόγω µεγέθους το κατάλληλο 
πάρισο της Ε, µε την οποία αντιστοιχεί επακριβώς στην κίνηση των 
ποδιών, έχει ίδιες αναλογίες και περίπου ίδια ηλικία, αλλά κυρίως ίδια 
σηµασία, αφού και οι δύο µορφές απεικονίζουν υπηρέτες. Η Ε ανήκει σε 
ένα συγκεκριµένο, σταθερό τύπο, τον οποίο χρησιµοποιούσε συχνά η 
ελληνική τέχνη από την εποχή του αυστηρού ρυθµού ιδιαίτερα για 
νεαρούς δούλους που περίµεναν. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι 
ότι σηκώνουν το ένα πόδι και λυγίζουν το άλλο. Ο τύπος του γονατιστού 
κοριτσιού δεν είναι τόσο χαρακτηριστικός για την υπηρέτρια, ενώ το 
ένδυµα του κοριτσιού Ο είναι το ίδιο που ξεχωρίζει στο δυτικό εναέτιο 
τις ηλικιωµένες υπηρέτριες από τις κυρίες. Το ότι κατεβάζει τα χέρια 
ταιριάζει στην υπόθεση ότι ετοιµάζεται να τακτοποιήσει τα σανδάλια της 
κυρίας του 114.  

Έπειτα από τις παρατηρήσεις και την κριτική του στις προτάσεις 
των προγενέστερών του µελετητών, ο Furtwängler παρουσιάζει 
αναλυτικά τη συλλογιστική για την πρόταση διάταξής του (εικ.53). 
Υποστηρίζει ότι τα ηνία των αρµάτων πρέπει να τα κρατούσε µία µορφή 
από πίσω. ∆έχεται τα επιχειρήµατα του Treu για την ύπαρξη αρµάτων 
(κάτι που εξάγεται από τα καρφιά του ζυγού, τα λουριά του στήθους και 
τις τρύπες του ρυµού), ωστόσο θεωρεί αρκετά απίθανο να ήταν 
µαρµάρινα, γιατί θα έπρεπε να είχαν σπάσει σε πλήθος κοµµατιών και να 
τα είχε κουβαλήσει κάποιος όλα, χωρίς εξαίρεση, από την Άλτη και την 
περιοχή που ανασκάφηκε, ενέργεια που κρίνει αδιανόητη. Γι’ αυτό 

                                                           
114 Furtwängler (1891), 76-80. 
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υποστηρίζει ότι τα άρµατα ήταν από µέταλλο. Οι ηνίοχοι, επειδή δεν 
είχαν χώρο πάνω τους, πρέπει να είχαν απεικονιστεί γονατιστοί ή 
καθισµένοι στο έδαφος πίσω τους. Η L δε µπορεί σε καµία περίπτωση να 
τοποθετηθεί στο αριστερό µισό, γιατί έτσι γυρίζει στο θεατή την 
αδούλευτη πλευρά της, δηλ. το αριστερό µισό της κεφαλής της, αλλά και 
την πλευρά που φαίνεται στα δεξιά µε το ένδυµα που πέφτει στον ώµο 
και προσφέρει µία πολύ δυσάρεστη άποψη, ενώ αποκρύπτει την πιο 
καλοδουλεµένη. Πίσω από το άρµα της αριστερής πλευράς µπορούν να 
διαταχθούν µόνο ο γονατιστός άνδρας C και πίσω του ο γονατιστός νέος 
Β. Η στάση των χεριών τους είναι κατάλληλη για να κρατούν τα ηνία και 
να τα σφίγγουν, πράξη που µοιραζόταν και στους δύο. Στο δεξί µισό 
τοποθετείται πίσω από τη Ν η L, που στη διάταξη του Furtwängler 
(εικ.53) έχει ακριβώς το ίδιο ύψος µε τη Β. Ως προς τις δύο τελευταίες 
µορφές οι τεχνικές ενδείξεις συµφωνούν : κατά πρώτον, σε αυτή τη θέση 
εξηγείται η παραµέληση της αριστερής πλευράς του κεφαλιού και του 
ενδύµατος, επειδή ήταν στραµµένα στη γωνία του αετώµατος και µετά 
βίας ορατά. Επίσης, η ιδιαίτερη επεξεργασία της πίσω πλευράς τους, την 
οποία παρατήρησε ο Treu 115, υποδεικνύει ότι οι µορφές πρέπει να 
έστεκαν στο αριστερό (η Β) και δεξί (η L) µισό. Για την αποκατάσταση 
της L ο Furtwängler αποδέχεται τις ενδείξεις που παρουσιάζει ο Treu 116. 
Ως προς τις υπόλοιπες µορφές, κρίνει ότι µία άρθρωση αριστερού χεριού, 
την οποία ο Treu αποκαθιστά στη Ν, ανήκει στη C, στο γονατιστό 
ηνίοχο, που σφίγγει τα ηνία µε διαφορετικό τρόπο και µε τα δύο χέρια. 
Το αριστερό χέρι της Ν πρέπει να στηριζόταν οπωσδήποτε σε ένα ραβδί, 
γιατί διαφορετικά δε µπορεί να έµενε έτσι καθιστή, και, όπως συνάγεται, 
πρέπει να το κρατούσε χαµηλά, περίπου στο ύψος του λαιµού ή του 
πηγουνιού της. Ο δεξής της βραχίονας πιεζόταν στο στήθος, όµως ο 
πήχης µπορούσε να κινείται πιο ελεύθερα προς τα έξω 117. «Εάν 
κάποιος», γράφει ο Furtwängler, «τροποποιήσει στην πρόταση των Treu 
– Hartmann στη ∆ρέσδη την αποκατάσταση του άνδρα (Ν), που τα χέρια 
του έχουν γίνει πιο χοντρά, προκύπτει ότι η µορφή ταιριάζει πολύ καλά 
στη θέση που προτείνουµε εµείς » 118.  

Ο αρχαιολόγος προχωρά και σε άλλες βελτιώσεις της διάταξης του 
Treu (1889) (εικ.30) : υποστηρίζει ότι οι περισσότερες υπόλοιπες µορφές 
πρέπει να σπρωχθούν προς το µέσο του αετώµατος. Η διάταξη του Treu, 
όπου η Ν ωθείται και ακουµπά στην κορυφή του αετώµατος, σπρώχνει 
όλο το δεξί µισό στη γωνία παρά στα αριστερά και συµβάλλει στο να 
λειτουργούν οι µορφές Β και Ο σαν αντίστοιχες. Κρίνει ότι οι γωνιακές 
µορφές Α και Ρ πρέπει να ωθηθούν περισσότερο προς το κέντρο, γιατί 
                                                           
115 Βλ. σχετικά παραπάνω, σ. 63,εικ.44 (µορφή Β) και σ. 64, εικ.47 (µορφή L).  
116 Βλ. προηγούµενη παραποµπή.      
117 Furtwängler (1891), 80-82. 
118 Ό. π., 82.  
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έτσι είναι πιο ζωντανές από ό,τι αν είναι πιεσµένες στις γωνίες. Έχουν 
αρκετό χώρο και η µετάβαση ανάµεσα σε αυτές και την επόµενη µορφή 
είναι λίγο δύσκολη, µάλλον δυσκολότερη ανάµεσα στις Α, Β από ό,τι 
στις L, Ρ, όπου το αριστερό χέρι της πρώτης γεµίζει το κενό µεταξύ τους. 
Προπάντων όµως πρέπει τα άλογα να µετακινηθούν αρκετά εκατοστά 
προς το µέσο του αετώµατος – στη διάταξη της ∆ρέσδης, δηλ. σε εκείνη 
του Treu (1889), περίπου 0,25 µ. – κάτι που επιδρά θετικά, αφού η 
µεσαία οµάδα µαζεύεται και τα κεφάλια των αλόγων δε φαίνεται να                     
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χωρίζονται από το καταέτιο γείσο. Οι γυναικείες µορφές πλησιάζουν τις 
ανδρικές και το κεφάλι του πίσω ανάγλυφου αλόγου ακολουθεί τη 
γυναικεία µορφή, λιγότερο στη δεξιά πλευρά, όπου οι µορφές είναι 
πλατύτερες και πιο γεµάτες. Στο αριστερό µισό υπάρχει περισσότερος 
αέρας και η µυτερή γωνία της βάσης της Ε σπρώχνεται ανάµεσα στην F 
και τα άλογα D, ενώ στο δεξί µισό πριν την Κ και τα άλογα Μ υπάρχει 
χώρος µόνο για το κορίτσι Ο. Έτσι εξηγείται η διαφορά στο περίγραµµα 
των δύο µισών του εναετίου. Η Ν πίσω από τα άρµατα πρέπει να 
προχωρήσει επίσης αρκετά προς το κέντρο. Για τον Furtwängler ο Treu 
εξήγησε σωστά το κοµµάτι στο δεξί της πόδι 119. Τα άρµατα, είτε ήταν 
από µάρµαρο είτε από µέταλλο, πρέπει να έχουν σε κάθε περίπτωση µία 
πλίνθο παρόµοιου πάχους µε εκείνη των αλόγων. Επειδή όµως για τη 
θέση της περιφέρειας των τροχών ήταν απαραίτητη µία βάση, οι πλίνθοι 
ήταν πιθανότατα στενά ορθογώνια παραλληλόγραµµα, των οποίων οι 
µακριές πλευρές αφήνονταν ορθογώνιες στο τύµπανο. Για τη µπροστινή 
άκρη µίας τέτοιας πλίνθου είχε αποµακρυνθεί το κοµµάτι στο δεξί πόδι 
του γέροντα Ν. Το ίδιο χαρακτηρίζει περίπου το µέσο του τροχού. «Με 
το να µετακινήσουµε όµως τα υποζύγια µαζί µε το άρµα προς το µέσο 
και να σπρώξουµε το γέροντα Ν τόσο µακριά από τα άρµατα, ώστε οι 
ίδιοι άξονες να συναντηθούν σε εκείνο το µέρος, αποκτάµε», γράφει ο 
Furtwängler, «αρκετό χώρο για να βάλουµε πίσω του τον καθισµένο 
άνδρα (L)» 120. Το αποτέλεσµα από καλλιτεχνικής πλευράς είναι πιο 
ευχάριστο, αν τα πόδια του άνδρα Ν µετακινηθούν λίγο πριν τα άρµατα 
αντί να σπρωχθούν τελείως πίσω.  

                                                           
119 Βλ. παραπάνω σ. 61-62 και εικ.39.   
120 Furtwängler (1891), 83. 
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Όσον αφορά το ποιος κρατάει τα ηνία του τεθρίππου στη δεξιά 
πλευρά, ο Furtwängler βρίσκει απίθανο και αφύσικο ένας άνδρας που 
κρατά µε το δεξί του χέρι τα ηνία να φέρνει ταυτόχρονα το ίδιο χέρι στη 
γενειάδα του. ∆έχεται ότι τα ηνία ήταν απλά σχηµατισµένα γύρω από την 
άκρη του άρµατος, σαν να είχε δηλ. κατέβει ο ηνίοχος από αυτό, να τα 
είχε στερεώσει εκεί και να είχε αφήσει τα άλογα να περιµένουν. Ωστόσο 
το ελληνικό άρµα ήταν πολύ ελαφρύ, αλλά δεν προσέφερε κανένα 
στήριγµα, για αυτό και ο ηνίοχος κάθεται εδώ δίπλα στο άρµα του µε το 
βλέµµα να κατευθύνεται στα άλογα.  

Στη συνέχεια ο µελετητής συγκρίνει τις δύο γωνίες του εναετίου: 
στην κάθε µια συναντάµε δύο µορφές µε το ίδιο µοτίβο. Παρατηρείται 
ασυµµετρία που οφείλεται στη διαφορετική στάση των αντίστοιχων 
µορφών C και Ν. Η επανάληψη του µοτίβου στα αριστερά, όπου η Β και 
η C γονατίζουν και κρατούν τα ηνία, απαιτεί την επανάληψή του και στα 
δεξιά, όπου η Ν και η L, που είναι ζευγάρι µορφών, κάθονται και 
στηρίζονται σε ραβδιά.                             

Σχετικά µε το θέµα της σύνθεσης ο αρχαιολόγος σχολιάζει : και τα 
δύο τέθριππα στέκουν ζεµένα, έτοιµα για την αρµατοδροµία. Όµως στα 
αριστερά επικρατεί έντονη δραστηριότητα, που σχετίζεται µε το ότι ο 
αγώνας αρχίζει άµεσα, για αυτό και ο νεαρός σύντροφος του Πέλοπα 
πιάνει και τακτοποιεί τα ηνία, ενώ στα δεξιά δε βλέπουµε τίποτε άλλο 
από µια ήσυχη αναµονή. Τα ηνία έχουν δεθεί στα άρµατα και οι δύο 
άνδρες (Ν, L), που ανήκουν στην υπηρεσία του Οινόµαου, κάθονται 
ήρεµα στο έδαφος και στηρίζονται στα ραβδιά τους. Ο πρώτος (Ν) που  
κοιτάζει τα άλογα, κάθεται σε στάση αναµονής και στηρίζει το κεφάλι 
του στο δεξί χέρι. ∆εν είναι γέρος, γιατί ο τύπος του γέρου είναι ένας 
τελείως διαφορετικός τύπος στα σύγχρονα εναέτια µε χαρακτηριστικά 
όπως η γαµψή µύτη, τα πεσµένα µάγουλα, και προπάντων το αδύνατο µε 
λίγα γένια κάτω µέρος του προσώπου. Ωστόσο χαρακτηρίζεται από το 
γεµάτο γένια πρόσωπο. Η φαλάκρα του είναι εκείνη που έχουν οι πιο 
δυνατοί νεανικοί Σιληνοί του 5ου αιώνα π.Χ. Ο φαλακρός άνδρας, που 
ξεφαντώνει µαζί µε νέους, ανήκει στους πιο γνωστούς τύπους των 
αττικών αγγείων του αυστηρού ρυθµού. Ο Furtwängler ταυτίζει τον 
άνδρα Ν µε το Μυρτίλο που επιθυµεί την όµορφη Ιπποδάµεια και 
προδίδει τον αφέντη του. Ο άνδρας L, που κάθεται πίσω από τον Ν, δεν 
κάνει τίποτε, αφού ο Ν βλέπει τα άλογα, µόνο γυρίζει πίσω και κοιτάζει 
κάτι προς τα πάνω. Η έκφρασή του, από όσο µπορούµε να κρίνουµε από 
τις ρυτίδες του προσώπου, δηλώνει ανησυχία, καθώς βλέπει έναν 
απροσδόκητο οιωνό στα αριστερά. Ο µελετητής τον αποκαθιστά µε το 
δεξή πήχη σε µία χειρονοµία έκπληξης και τον ταυτίζει µε ένα σύντροφο 
του Μυρτίλου, υπηρέτη του Οινόµαου. Πρόκειται για µία πολύ 
καλοδουλεµένη µορφή, που µαζί µε τη Ν απεικονίζεται σε ένα παράξενο, 
εκφραστικό «σχηµα». Με τη στροφή του άνω µέρους του σώµατος της L 
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ο καλλιτέχνης έφερε µία αποτελεσµατική εναλλαγή και έναν πιο  
ζωντανό ρυθµό στη δεξιά γωνία συγκριτικά µε την αριστερή. 
Ενδιαφέρθηκε επίσης για την εξωτερική συµµετρία των βασικών 
γραµµών : όλες οι µορφές, όρθιες ή ανακεκλιµένες, από το δεξί µισό 
έχουν κεκαµµένο το δεξί τους πόδι, ενώ εκείνες από το αριστερό το 
αριστερό τους.  

Την ασυµµετρία ανάµεσα στα δύο µισά – το δεξί είναι βαρύτερο 
από το αριστερό – την εξηγεί η προσπάθεια του καλλιτέχνη να εκφράσει 
το διαφορετικό χαρακτήρα της κάθε οµάδας, π.χ. η περήφανη στάση του 
Οινόµαου έρχεται σε αντίθεση µε τη σεµνή του Πέλοπα, η ποµπώδης 
εµφάνιση της Στερόπης µε την αδύνατη, κλεισµένη στον εαυτό της 
µορφή της Ιπποδάµειας. Πρόκειται δηλ. για τη συνέχιση του «τόνου» του 
µέσου του εναετίου, όπου πίσω από τα άλογα κυριαρχεί στα δεξιά 
µεγαλύτερο πλάτος και γέµισµα και στα αριστερά πιο αδύνατη, λεπτή 
εµφάνιση. Ο καλλιτέχνης χαρακτηρίζει περαιτέρω µε την απεικόνιση ως 
ακολούθων του Οινόµαου δύο ηλικιωµένων ανθρώπων, που κάθονται 
περιµένοντας, επειδή ο κύριος τους θέλει να επιτρέψει στον αντίπαλό του 
ένα προβάδισµα, ενώ απέναντι οι νεαροί σύντροφοι του Πέλοπα 
γονατίζουν και είναι σε δράση. Τέλος, το υπερβολικό βάρος στην οµάδα 
του Οινόµαου εξισορροπείται εννοιολογικά από τη στροφή του κεφαλιού 
του θεού στη µεριά του Πέλοπα.  

Ο καλλιτέχνης απέδωσε µε σαφήνεια το ουσιαστικό νόηµα του 
µύθου. Με πολυγνώτιο τρόπο απεικονίζει όχι το αποκορύφωµα της 
εξωτερικής πράξης, αλλά αφήνει τις µορφές να συγκεντρώνονται σε 
σηµαντικές και εκφραστικές στάσεις. Η θυσία του Οινόµαου δεν 
απεικονίστηκε ως ασήµαντη, αλλά χαρακτήρισε το βασιλιά και την 
οµάδα του, τους δισταγµούς του και κυρίως το πρόσωπο του Μυρτίλου. 
∆ύο πολύ σηµαντικά θέµατα είναι ότι ο ένας άεργος συνοδός του βασιλιά 
βλέπει το σηµάδι από τα πουλιά, που γνωστοποιεί τη συµφορά, και την 
ίδια στιγµή ο Ζευς, ο οποίος στέλνει το σηµάδι, γυρίζει επιβεβαιωτικά 
και αποφασιστικά το κεφάλι του στον αντίπαλο. Ακόµη, η προδοσία του 
Μυρτίλου φαίνεται µέσω της απόφασης του θεού επιθυµητή.  

Άξιο προσοχής είναι και το ότι οι µορφές που κάθονται πριν τα 
άλογα είναι µόνο ασήµαντες δευτερεύουσες µορφές που δεν αποσπούν 
την προσοχή από τα κύρια πρόσωπα στο κέντρο. Αυτό το πλεονέκτηµα 
το έχει µόνο η δική του διάταξη, υποστηρίζει ο Furtwängler. Σε αυτή τη 
θέση θα ενοχλούσαν πολύ εξαιτίας του διαφορετικού ύψους τους οι 
µορφές που λειτουργούν ασύµµετρα µεταξύ τους ενώ ο θεατής δεν 
παρατηρεί ότι η Ν είναι λίγο χαµηλότερη από την L. Ο αρχαίος εξηγητής 
του Παυσανία έψαξε να βρει στις υπόλοιπες, πέραν των ηρώων, µορφές 
τους δύο ηνιόχους του µύθου. Με ηνίοχο όµως δεν ταυτιζόταν καµία 
µορφή, γιατί πίσω από τα άλογα υπάρχει ένα ζευγάρι µορφών κι όχι µία. 
Για αυτό θεωρήθηκαν οι µορφές πριν τα άλογα ηνίοχοι. Σ’ αυτές θα 
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µπορούσαν να αναγνωριστούν υπηρέτες που τα φροντίζουν ή και ηνίοχοι, 
αφού οι αριστοκρατικοί ηνίοχοι πρέπει να βρίσκονταν πολύ κοντά στους 
κύριους ήρωες. Περιµένουν ήσυχα πριν ξεκινήσει η αρµατοδροµία 
µπροστά από τα άλογα, την επίβλεψη των οποίων έχουν αναθέσει στους 
ακόλουθους. Το µακρύ ένδυµα του κοριτσιού Ο θυµίζει εκείνο του 
ηνιόχου και η κόµµωση της Ε οδηγεί ευκολότερα στη λανθασµένη 
ερµηνεία, που µε το επιφανειακό της στοιχείο δεν παραβλέπει µόνο τη 
θηλυκότητα του ενός «ηνιόχου», αλλά και την εντελώς ακατάλληλη, 
προεφηβική ηλικία του άλλου 121.  

Τέλος, ο Furtwängler αναφέρεται και στο θέµα των ταυτίσεων των 
δύο γωνιακών µορφών. «Πρόκειται για δύο νέους που ξαπλώνουν στη γη 
και κοιτάζουν ζωηρά προς το κέντρο». Αµφισβητεί τις ταυτίσεις τους 
από τον Παυσανία, γιατί κρίνει επιφανειακή την ερµηνεία του για το 
ανατολικό και το δυτικό εναέτιο, όπου αναγνωρίζει στην κεντρική µορφή 
αντί για τον Απόλλωνα τον Πειρίθου. Υποστηρίζει ότι η ερµηνεία για 
τους ποταµούς – θεούς ανταποκρίνεται µόνο σε ιδέες 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 της Ολυµπίας µε ποταµούς – θεούς από τον 
Παυσανία και δε συµβαίνει το αντίθετο. «Στις µορφές της Ολυµπίας δε 
µπορούσε κανένας σύγχρονος του καλλιτέχνη να αναγνωρίσει ποταµούς 
– θεούς. Είδε σε αυτές µόνο αυτό που είναι, δηλ. αδρανείς θεατές που µε 
την περιέργειά τους αυξάνουν τη σηµασία του γεγονότος. Ο άπραγος 
θεατής ανήκει στο απόθεµα των δηµοφιλών τύπων της παλιότερης 
ελληνικής τέχνης. Για τους νέους µάς πήρε ο καλλιτέχνης τα πρότυπα 
από τα αναχώµατα του σταδίου και του ιπποδρόµου στην Ολυµπία, όπου 
οι θεατές ξάπλωναν στο χορτάρι για να παρακολουθήσουν µε περιέργεια 
την αρµατοδροµία» 122.                         

 
 
 
              Κριτική στη δηµοσίευση του Furtwängler: 
 
Σχετικά µε το χαρακτηρισµό του τρόπου απεικόνισης ως 

πολυγνώτιου, θα ήταν καλύτερο να είµαστε προσεκτικοί µε τέτοιου 
είδους συσχετίσεις, γιατί, κατά πρώτον, το έργο του Πολύγνωτου δε 
σώζεται και γνωρίζουµε για την τέχνη του από τις περιγραφές των 
αρχαίων συγγραφέων, και γιατί, κατά δεύτερον, η αρχιτεκτονική 
γλυπτική και η µνηµειακή ζωγραφική είναι διαφορετικά είδη τέχνης, µε 
διαφορετικούς φορείς εικόνων και διαφορετικά µέσα έκφρασης. 

                                                           
121 Furtwängler (1891), 84-87.  
122 Ό.π., 87. 
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Για την απεικόνιση των ποταµών – θεών από την κλασική περίοδο 
και έπειτα βλ. την κριτική µου στον Treu (1889). Βάσει όσων µεταφέρω 
εκεί και αφού οι ποταµοί – θεοί παριστάνονται µε ανθρώπινη µορφή – 
και όχι ζωόµορφοι ή µειξογενείς – από την κλασική περίοδο, 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.  
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Curtius (1891) 
 
O Curtius βασίζει τη διάταξη του εναετίου στους εξής τρεις 

κανόνες : 1) τις θέσεις εύρεσης στη ΒΑ γωνία του ναού, 2) την 
περιγραφή του Παυσανία και 3) τη ρυθµική αντιστοιχία.    

Όσον αφορά στον πρώτο κανόνα, σηµειώνει ότι, αν εξετάσουµε 
προσεκτικά τα ερείπια, θα διαπιστώσουµε ότι η κατάρρευση που 
προκλήθηκε από τη σεισµική δόνηση δεν ήταν οµοιόµορφη παντού. Στις 
γωνίες υπήρχε µια πιο σταθερή σύνδεση λόγω της γωνίας του επιστυλίου,  
ενώ υπήρξε σύγκρουση ανάµεσα σε δύο κατευθύνσεις, για αυτό οι κίονες 
δεν έπεσαν κατά µήκος του ναού σε µια γραµµή, αλλά κατέρρευσαν - 
κάτι που είναι σαφέστερο στη ΒΑ γωνία. Οι επόµενοι τρεις κίονες στη Ν 
και την Α πλευρά καλύπτουν µε τα ερείπια τους το στυλοβάτη, ενώ τα 
γλυπτά εκεί δε γλίστρησαν µακριά, όπως αυτά από τα νότια και το µέσο 
της ανατολικής πρόσοψης, αλλά γκρεµίστηκαν µαζί µε τα δοκάρια. 
Πρόκειται για τις τρεις µετόπες, από τις οποίες καλύφθηκε µία µε ένα 
τρίγλυφο, στο δάπεδο του πρόναου, και τις τρεις εναέτιες µορφές Ν, Ε, Ρ  
7 µέτρα πριν από την κρηπίδα του ναού (βλ. εικ.54 όπου η κατάσταση 
στη ΒΑ γωνία του ναού). Ο Curtius διαπιστώνει ότι οι θέσεις εύρεσης 
των µετοπών του Άτλαντα, του Κέρβερου και του Αυγεία είναι 
αποδείξεις της αρχικής διάταξής τους. Σε αυτές τις µετόπες αντιστοιχούν 
οι τρεις εναέτιες µορφές, που αποκαλύφθηκαν σε µία σειρά η µία δίπλα 
στην άλλη κάτω από το ναό από τις 21 έως τις 29 ∆εκέµβρη 1875 : ο 
Κλάδεος (µορφή Ρ) πριν από το βορειότερο µετακιόνιο σε δύο τµήµατα 
µαζί µε θραύσµατα πτυχών, ένα βήµα µακρύτερα το αγόρι Ε σε δύο 
τµήµατα δίπλα στα δύο θραύσµατα των χεριών, απέναντι από το δεύτερο 
κίονα της ανατολικής στοάς, και τέλος ο γέροντας Ν σε τρία τµήµατα 
µαζί µε τα θραύσµατα του στήθους και των πτυχών, το άνω τµήµα και το 
κεφάλι του κάτω από ένα γερτό σπόνδυλο, που κείται πάνω από το 
κιονόκρανο του δεύτερου κίονα µε την άκρη του. ∆ιατάσσονται στη Β 
γωνία και έχουν τις απαραίτητες στάσεις (ανακεκλιµένη και καθισµένες). 
Με βάση τα παραπάνω ο αρχαιολόγος θεωρεί µόνο ένα συµπέρασµα 
πιθανό : όπως κατέρρευσαν οι τρεις µετόπες, έτσι έγινε και µε τις τρεις 
εναέτιες µορφές, που έπεσαν κατά τον σεισµό του 6ου αιώνα µ.Χ. ή 
κάποιον παρόµοιο 123.  

Ως προς την περιγραφή του Παυσανία, ο Curtius τη θεωρεί αρκετά 
ακριβή. Πιστεύει ότι ο περιηγητής ήταν πιο προσεκτικός από την 
περιγραφή των εναετίων της Τεγέας. Το µόνο λάθος του είναι ότι 
ξεγελάστηκε και ταύτισε τη γυναικεία µορφή Ο µε ηνίοχο – πρόκειται 
για επιπολαιότητα, που σχετίζεται µε τη στροφή της προσοχής του σε 
                                                           
123 Όπως αναφέρεται στην υποενότητα µε τις θέσεις εύρεσης του γλυπτού διακόσµου του 
ναού, δύο σεισµοί συγκλόνισαν την Ολυµπία τον 6ο αιώνα µ.Χ. : ο πρώτος το 522 και ο 
δεύτερος το 551 µ.Χ. Σε έναν από αυτούς τους δύο πρέπει να αναφέρεται εδώ ο Curtius.   
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µυθολογικές µορφές. «Εάν εµείς δε θέλουµε να εµπιστευτούµε την 
ακριβέστερη όλων των περιγραφών του», γράφει ο µελετητής, «θα ήταν 
κουταµάρα να πιστέψουµε τις περιγραφές του για τη λάρνακα του 
Κύψελου, το θρόνο των Αµυκλών ή τη λέσχη στους ∆ελφούς και να τις 
αξιοποιήσουµε σαν ‘πιστοποιητικά’ της ιστορίας τέχνης 124». Αντίθετα 
θεωρεί την περιγραφή του Παυσανία για το δυτικό εναέτιο ανακριβή και 
ελλιπή. 

      
                                                                       Εικόνα 54   

Σχετικά µε τη ρυθµική αντιστοιχία ο µελετητής υποστηρίζει ότι 
κάθε µεγάλο έργο της ελληνικής τέχνης είναι ένα ρυθµιζόµενον, δηλ. τα 
υλικά στοιχεία τακτοποιούνται µε το ρυθµό σε ένα ιδεώδες σύνολο. Το 
αέτωµα απαιτεί µία στροφική διάταξη, ώστε να φαίνονται οι δύο πλευρές 
του σαν ένα αρµονικό σύνολο, σα µία συνολική εικόνα, που συγκρατεί 
την αυθαίρετη βούληση του καλλιτέχνη. Αναφέρει το ανατολικό εναέτιο 
της Τεγέας, όπου στην τρίτη θέση δεξιά και αριστερά από τη µεσαία 
οµάδα διατάσσονται ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης ως παράδειγµα 
                                                           
124 Curtius (1891), 343-344. 
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µορφών που αντιστοιχούν µεταξύ τους κατά µέγεθος, στάση, θέση, και 
ως προς τη µυθολογική ταυτότητα – εσωτερική οµοιογένειά τους. Την 
ίδια αρχή αναγνωρίζει και στις ελεύθερες οµάδες γλυπτών της 
παλιότερης τέχνης, στον Ονάτα, το Λύκιο κ.α., καθώς και  στο ανάθηµα 
των Απολλωνιατών του Λύκιου (Παυσ.,V,22), όπου δεξιά και αριστερά 
από τη µεσαία οµάδα έστεκαν πέντε ζευγάρια ηρώων σε σχηµα 
αντιτεταγµένων. Όλες αυτές οι µορφές δεν αντιστοιχούν µόνο εξωτερικά, 
αλλά έχουν επίσης µία εσωτερική προσωπική σχέση µεταξύ τους, όπως 
γίνεται δεκτό από τον Παυσανία στην περίπτωση των δύο ζευγαριών. Ο 
Curtius υποστηρίζει ότι αυτό είναι ο νόµος της πλαστικής ‘αντίταξης’, 
µίας καλλιτεχνικής αρχής που κυριαρχεί στις µνηµειακές συνθέσεις, 
όπως π.χ. στα εναέτια της Ολυµπίας – µε περισσότερη αυστηρότητα στο 
ανατολικό.  

Στη συνέχεια ο µελετητής εξετάζει τις προτάσεις των συναδέλφων 
του. Πρώτα αναφέρεται στη «θεωρία της ζεύξης», που παρουσιάστηκε 
από τον Six (1889) και έγινε δεκτή από τον Sauer (1891). Και οι δύο τους 
παρακινήθηκαν στην ανάλυσή τους από τη µονοτονία του πεδίου του 
αετώµατος και προσπάθησαν να λυτρώσουν τις µορφές από την ακαµψία 
τους. Συµφωνεί απόλυτα µε τον Treu και τον Furtwängler στην κριτική 
της θεωρίας. Όλα τα άλογα ήταν ζεµένα.  Αυτό που οδήγησε στη θεωρία 
για τη ζεύξη, το ότι δηλ. το δεύτερο άλογο είναι διαµορφωµένο µάλλον 
στη µπροστινή του πλευρά, µπορεί να εξηγηθεί είτε από το ότι το 
ολόκληρο άλογο („Vollpferd“),που λαξεύτηκε από έναν ιδιαίτερο όγκο, 
είναι ένα υλικό, που βρήκε κάποιος κατά την εκτέλεση του εναετίου ή 
κάποιος θέλησε από την αρχή να δώσει στο πρώτο ανάγλυφο άλογο µία 
πλήρη επεξεργασία Παρεµπιπτόντως η λάξευση του πρώτου ανάγλυφου 
αλόγου δεν έγινε καθόλου προσεκτικά. Τέλος, τη διάταξη της µεσαίας 
οµάδας στους Six (1889) και Sauer (1891), που έρχεται σε αντίθεση µε 
τον Παυσανία, µε τις γυναίκες στα δεξιά και στα αριστερά του ∆ία, ο 
αρχαιολόγος τη θεωρεί απίθανη.  

Την πρόταση του Treu ο Curtius δυσκολεύεται να την κρίνει, γιατί 
στηρίζεται µόνο σε αντικειµενικούς λόγους. Παρατηρεί ότι ο Treu 
αναγνωρίζει τους τρεις κανόνες, αλλά δεν είναι συνεπής απέναντί τους : 
λαµβάνει υπόψη του τα δεδοµένα εύρεσης και θεωρεί πιθανό να 
αντιµετατεθεί το κορίτσι Ο και το αγόρι Ε, δέχεται την περιγραφή του 
Παυσανία και το νόµο της αντιστοιχίας, αλλά απαρνείται και τα δύο µε 
τη διάταξη του ενός ηνιόχου µπροστά και του άλλου πίσω από τα άλογα. 
Για τον Curtius η σωστή θέση για τους ηνιόχους είναι µπροστά από τα 
τέθριππα. Ο θεατής έβλεπε τον ηνίοχο στη δεξιά πλευρά στη θέση του, 
έψαχνε να τον βρει στην ίδια θέση αριστερά και αισθανόταν αµήχανα 
όταν έβλεπε εκεί έναν άνδρα καθισµένο, που δεν ασχολούνταν µε τα 
άλογα, ενώ αυτός που κρατούσε τα ηνία καθόταν πίσω από το τέθριππο. 
Τη διαφορετική θέση των ηνιόχων στη διάταξη του Treu ο Curtius τη 
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θεωρεί σοβαρό πλήγµα στη συµµετρία και κάτι το ενοχλητικό, αφού δεν 
υπάρχει λόγος να έχουν διαφορετικές θέσεις αφού έχουν το ίδιο αξίωµα.   

Μία άλλη ένστασή του έγκειται στη θέση του αγοριού Ε κάτω από 
τα κεφάλια των αλόγων D στον Treu. Πρόκειται για µία κεντρική θέση, 
που δίνεται σε µία µορφή γεµίσµατος. Κρίνει αφελή την αιτιολογία του 
Treu («γιατί πρέπει όλα να έχουν σηµασία ;») και υποστηρίζει ότι θα 
ήταν απόδειξη φτώχειας του καλλιτέχνη η ανικανότητά του να 
προσδιορίσει για την κάθε µορφή συγκεκριµένο ρόλο και σηµασία στο 
σύνολο. Στις γωνίες δεν υπάρχει καµία σωστή σχέση. Το καθισµένο 
κορίτσι Ο, που µπαίνει πίσω από το γέροντα Ν, είναι δύσκολο να 
ταυτιστεί µε µια ‘σύντροφο’ όπως θέλει ο Treu, γιατί βλέπει την πλάτη 
του και η στάση του εξηγείται από την έλλειψη χώρου. Ακόµη, είναι  
ένδειξη αδυναµίας του καλλιτέχνη η σχέση των Ο – Β, που έχουν 
αντίστοιχη λειτουργία, µε τη Β που κάθεται πίσω από τον ηνίοχο να 
κρατάει ένα κέντρον.   

Ο Curtius χωρίζει το σύνολο σε τρεις οµάδες : 1) στο ∆ία και τα 
δύο ζευγάρια ηρώων στο κέντρο, 2) στα δύο τέθριππα µε τους άνδρες 
που σχετίζονται µε την αρµατοδροµία και 3) στις γωνιακές οµάδες των 
τοπικών θεοτήτων, που περιγράφουν το τοπικό στοιχείο της 
αρµατοδροµίας (εικ.55).  

Οι ξαπλωµένες, γονατιστές, καθισµένες και όρθιες µορφές στις δύο 
πλευρές αντιστοιχούν τέλεια µεταξύ τους. Βλέπουµε µία µείωση του 
ύψους των κεφαλιών από το σηµείο που θα βρισκόταν η κορυφή της 
κεφαλής του ∆ία ως τις δύο γωνίες δίχως να γίνεται αισθητή κάποια 
πίεση χώρου. Αποκτάµε την ευχάριστη εντύπωση της ισορροπίας και των 
δύο πλευρών. Ντυµένες και άντυτες µορφές διαµορφώνουν µία 
ευχάριστη εναλλαγή µέσα στην ήρεµη συνολική εικόνα του εναετίου. Ο 
Curtius τοποθετεί τους ηνιόχους στη θέση, που τους δίνει ο Παυσανίας, 
δηλ. δίπλα στην κεντρική οµάδα, µπροστά από τα D, M (εικ.55). 
Κρατάνε τα ηνία που κρέµονται στους κρίκους του ζυγού και στρέφονται 
προς τα δεξιά. Η C ταυτίζεται µε το Μυρτίλο. Οι άνδρες που κάθονται 
πίσω από τα άλογα – ο σκεπτικός γέρος Ν και ο ηλικιωµένος άνδρας L 
που κοιτάζει πάνω – είναι αναµφίβολα συµπληρωµατικές µορφές. 
Μετέχουν στην αρµατοδροµία όχι µε την εργασία, αλλά µε τις σκέψεις 
τους. Ταυτίζονται µε µάντεις, µε τον πρώτο να κάνει δυσάρεστες και το 
δεύτερο ευχάριστες σκέψεις. 

Στις τρεις οµάδες µπορούν να αναγνωριστούν λεπτές, καθαρές 
σχέσεις ανάµεσα στις κοντινές µορφές. Έτσι η σεβάσµια στροφή του 
κεφαλιού του ∆ία (Η) στην πλευρά του Πέλοπα (G) υποδηλώνει ότι η 
κεντρική θεότητα δε στέκει ανεξάρτητη ανάµεσα στις οµάδες. Με αυτόν 
τον τρόπο εκφράζεται σαφέστερα η επικείµενη επιτυχία του Πέλοπα, 
οπότε η Ιπποδάµεια τοποθετείται δίπλα του ως η µελλοντική νύφη.  
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Όσον αφορά στην ταύτιση των µορφών F και Κ, ο Curtius πιστεύει 
όπως ο Flasch (1887) και ο Six (1889) ότι η Κ που κρατάει µε το 
αριστερό της χέρι τον πέπλο πρέπει να είναι η Ιπποδάµεια. Η κίνηση του 
χεριού της ταιριάζει σε µία νύφη και δε θα µπορούσε να την κάνει η 

 

  
          A     O    L        D   B  K  G   H   J   F C    M       N     E       P 
                                                                   Εικόνα 55   

Στερόπη (F), που αποστρέφει το βλέµµα από τον Οινόµαο. Το ανήσυχο 
βλέµµα της F είναι ακατάλληλο για µία νύφη. Η Ιπποδάµεια (Κ) στέκει 
δίπλα στον Πέλοπα και κρατάει στο προτεταµένο δεξί της ένα σηµαντικό 
σύµβολο, που κατά τον Curtius δε µπορεί να είναι τίποτε άλλο από ένα 
σύµβολο νίκης, ένα στεφάνι ή µία ταινία νίκης, όπως στον ιππόδροµο της 
Ολυµπίας απεικονιζόταν µε την ταινία στο χέρι. Η Στερόπη (F) ωστόσο 
είναι αποµακρυσµένη από τον άντρα της και κοιτάζει το Μυρτίλο 
κάνοντας δυσάρεστες σκέψεις. Από την άλλη, αν η Κ ταυτιστεί µε τη 
Στερόπη και τοποθετηθεί δίπλα στον Οινόµαο (J), τότε το αριστερό χέρι 
του βασιλιά και το δεξί της συζύγου του τέµνονται. Ο µελετητής 
απορρίπτει την αποκατάσταση του χεριού της Κ µε φιάλη (ταυτίζοντάς 
την µε τη βασίλισσα που θα τη δώσει στον Οινόµαο για να κάνει τη 
θυσία), γιατί καταστρέφει την ενότητα του καλλιτεχνικού συνόλου, ενώ 
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος από την πράξη της θυσίας. Αν 
απεικονιζόταν µία θυσία του βασιλιά, τότε αυτή θα ήταν το κύριο θέµα.      

Ο αρχαιολόγος εξετάζει και το θέµα των αρµάτων. Ίχνη τους δεν 
αποδείχθηκαν και µπορούσε κάποιος ως το τέλος να αµφιβάλλει για το 
αν ήταν µαρµάρινα ή µπρούτζινα. Χάρη στον Treu αποδείχθηκαν τα ίχνη 
µίας πλήρους ζεύξης, των ταινιών του στήθους, των οπών του ρυµού και 
του ζυγού. Ο Curtius ωστόσο δεν αναγνωρίζει κάποια απόδειξη για την 
ύπαρξη του καθίσµατος του άρµατος. Σηµειώνει ότι αφού ο Παυσανίας 
µιλάει µόνο για άλογα και στις δύο πλευρές, αν τελικά τα άρµατα είχαν 
απεικονιστεί, θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι χωρίς αυτά δε φαινόταν 
κάποιο κενό. Γράφει τέλος ότι ο τρόπος διάταξής τους στον Treu (1889) 
(εικ.30) δεν κάνει καλή εντύπωση, γιατί δεν υπάρχει ευχάριστη µετάβαση 
ανάµεσα στα οπίσθια των αλόγων και το γέροντα Ν και οι τελευταίες 
µορφές στα δεξιά συνωστίζονται.  
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Treu (1897)  
 
Στο Olympia III 125 ο Treu γράφει την αναλυτικότερη και 

λεπτοµερέστερη µέχρι σήµερα περιγραφή των εναέτιων µορφών, την 
οποία οι µεταγενέστεροι µελετητές χρησιµοποιούν ως υπόβαθρο για τις 
προτάσεις διάταξης και αποκατάστασής τους. Προκειµένου να  
γνωρίσουµε καλύτερα τις µορφές θα παρουσιάσουµε όσες τεχνικές 
λεπτοµέρειες δίνουν στοιχεία για τη διάταξη, αποκατάσταση και ταύτισή 
τους. Πιο συγκεκριµένα, για τις διαστάσεις τους, τα αντικείµενα – 
σύµβολα που κρατάνε, την ενδυµασία, τη θέση και στάση των χεριών – 
που υποδεικνύει το ρόλο τους στη σύνθεση – τη στροφή του κεφαλιού 
και του σώµατος, την ύπαρξη στηριγµάτων και βάσεων – απ’ όπου 
µπορεί να εξαχθεί η σχέση τους µε το τύµπανο – και τέλος τις λιγότερο ή 
περισσότερο δουλεµένες πλευρές τους – που δηλώνουν την οπτική γωνία 
θέασης και ίσως και τη θέση τους. Τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως π.χ. ο 
τρόπος στερέωσης του κράνους, οι τρύπες στο λοφίο, κ.α., δε µας 
ενδιαφέρουν. Ακολουθείται η δοµή της περιγραφής του Treu, για αυτό 
στοιχεία όπως οι διαστάσεις παρουσιάζονται τελευταία. Αναπόφευκτο 
είναι η περιγραφή του να εµπεριέχει τη δική του σκοπιά και ερµηνεία 
των λεπτοµερειών, συνεπώς πρέπει να είµαστε αρκετά προσεκτικοί.  

 
Μετά την περιγραφή των µορφών ακολουθεί η πρόταση του Treu 

για τη διάταξη και ερµηνεία της σύνθεσης του εναετίου. ∆εν επέλεξα να 
κάνω ένα συνδυασµό τους, ώστε στην πρότασή του να ενσωµατωθεί η 
περιγραφή και αποκατάσταση των µορφών, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν 
δύσκολο εξαιτίας του όγκου των περιγραφών, θα ερχόταν ίσως σε βάρος 
της πρότασής του, η οποία έχει συγκεκριµένη έκταση, ενώ τέλος, θα 
συνιστούσε κατά κάποιον τρόπο «αυθαιρεσία» απέναντί της, αφού έχει 
δοµηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο. Εξάλλου ο µελετητής ξεχωρίζει, 
γράφοντας σε διαφορετικό τµήµα του Olympia III, την περιγραφή των 
µορφών, η οποία αποτελεί έτσι ‘αυτόνοµο’ τµήµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 Olympia III, 44-69.  
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1.Μορφή Η (Ζευς). Ο θεός στέκει όρθιος µε ελαφρά µετατόπιση 
του βάρους του σώµατός του στο δεξί φέρον πόδι. Το κεφάλι στρεφόταν, 
όπως µπορούµε να κρίνουµε από την ένδειξη 
της κοιλότητας του λαιµού, ελαφρά στο δεξή 
ώµο. Το άνω µέρος του σώµατος είναι γυµνό, 
το ιµάτιο σχηµατίζεται γύρω από τα πόδια και 
τον αριστερό πήχη, ενώ το δεξί χέρι πιάνει την 
άνω παρυφή. Το αριστερό χέρι όµως έπιανε 
αρχικά µάλλον το επιχρυσωµένο σκήπτρο. Στο 
συµπέρασµα αυτό οδηγεί µία σωληνοειδής 
λάξευση στο χέρι (εικ.56), γύρω από την οποία 
ενώνονταν τα δάχτυλα, όπως δείχνει το ίχνος 
της άκρης του αντίχειρα κοντά στο µεσαίο 
δάχτυλο. Μόνο ο δείκτης ήταν περισσότερο 
στραµµένος προς τα κάτω και στερεωµένος 
στην κορυφή µέσω ενός µεταλλικού 
συνδέσµου µέσα στο κενό. Ένα εναποµείναν                  Εικόνα 56                
κοµµάτι του δαχτύλου αποδίδεται µε το γράµµα ‘z’ (εικ.56). 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. Τα ίχνη στερέωσης 
της γωνίας του ιµατίου φτάνουν κατά µήκος του               Εικόνα 57   
αριστερού ποδιού µέχρι κάτω (εικ.60, a-d). Ίσως κατέχουµε – υποθέτει ο 
Treu – ένα τµήµα της άκρης της γωνίας στο θραύσµα της εικ.57. Η άλλη 
άκρη του ιµατίου είναι αναδιπλωµένη µέχρι 
το ένα τρίτο όλου του µήκους του και 
κρέµεται λοξά προς τα κάτω µέχρι το 
γόνατο, ενώ στερεώνεται σφιχτά στο 
αριστερό ισχίο µε την πίεση του χεριού. Οι 
πτυχές του ιµατίου κάτω από το γόνατο 
κόβονται στα δύο και η µπροστινή 
επιφάνεια των κάτω ποδιών, από τα οποία 
διατηρείται το αριστερό, γυρίζει µέχρι 5 εκ.  
πίσω και είναι µόνο σκαλισµένη (βλ. 
εικ.58, όπου φαίνεται η άκρη της τοµής και 
οι κάθετες οπές ‘e’ και ‘f’ από τρυπάνι, που 
πάνε από κάτω προς τα µέσα). Το ότι αυτά 
τα κενά και οι τρύπες προέρχονται από 
µαρµάρινες πτυχές, το αποδεικνύει το 
θραύσµα της εικ.59. Περιλαµβάνει ένα 
µέρος της παρυφής του ιµατίου, που κρέµεται              Εικόνα 58                                     
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χαµηλά, συµπιέζεται πάνω στο πόδι και 
συνοδεύεται από µία γραµµή. Αυτό ήταν 
στερεωµένο µε ένα µεταλλικό σύνδεσµο, του 
οποίου η οπή από τρυπάνι διατηρούνταν στο 
σηµείο ‘g’.      
                                                                      
                                                                                           Εικόνα 59 

 
 
Η λαξευµένη πίσω πλευρά της µορφής (εικ.60) ήταν πιεσµένη στο 

τύµπανο, όπως υποδεικνύουν τα επίπεδα µέρη (προσκόλλησης ή τριβής) 
στις δύο ωµοπλάτες και µία µικρή κοιλότητα στο κάτω µέρος της. ∆ύο 
µεγάλα τετράγωνα σιδερένια καρφιά περίπου 
10 εκ., που ήταν το ένα πάνω από το άλλο,  
τη συγκρατούσαν στο τύµπανο. Στην 
αριστερή πλευρά διατηρείται µία ολόκληρη 
σειρά από οπές µε τρυπάνι (a b c d), των 
οποίων κοινός στόχος φαίνεται ότι ήταν η 
στερέωση της άκρης του ιµατίου που 
κρέµεται από το αριστερό χέρι.   

Το µήκος του τµήµατος που 
διατηρείται είναι από το σπάσιµο του λαιµού 
ως την άκρη της τοµής κάτω από το 
αριστερό γόνατο 2,22 µ. Συνεπώς, το αρχικό 
ύψος όλης της µορφής, συµπεριλαµβανο- 
µένων των σανδαλιών και της πλίνθου, που 
είχε πάχος περίπου 10 εκ., ήταν - υπολογίζει 
ο Treu - περίπου 3,15 µ., δηλ. ο θεός γέµιζε 
όλο το ελεύθερο ύψος του αετώµατος (3,30 
µ.) 126.                  

 
                                                                                                              
 
                                                                                                             Εικόνα 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
126 Treu (1897), 44-46. 
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2. Μορφή G (Πέλοψ). Στέκει όρθιος, µε το αριστερό πόδι φέρον, 
νέος, αδύνατος, αγένειος, µε κράνος στην κεφαλή και σηκωµένο το δεξή 
ώµο. Το αριστερό χέρι κρατούσε ασπίδα, το σηκωµένο δεξί στηριζόταν 
σε δόρυ. Ο κορµός φαίνεται ότι απέκτησε µεταγενέστερα ένα µάλλον 
χάλκινο θώρακα.  

Ο δεξής βραχίονας ήταν σπασµένος, 
αλλά η κατεύθυνσή του είναι σίγουρη 
εξαιτίας της ένωσης των θραυσµάτων σε 
ένα σηµείο της πίσω πλευράς (εικ.61). Το 
ίδιο ασφαλής είναι η ανύψωση του πήχη 
που συνάγεται από τη στροφή των 
δικέφαλων µυών. Για αυτό το λόγο το χέρι 
πρέπει να έπιανε κάτι ψηλά, κατά τον Treu 
ένα δόρυ, όπως και ο αντίπαλός του. Από 
την άκρη του δόρατος διατηρείται ίσως ένα 
ίχνος µε τον αντίχειρα (εικ.62). 

Είναι σίγουρο ότι η µορφή κρατούσε 
ασπίδα στο αριστερό χέρι, γιατί διατηρείται 
ο βρόγχος του όχανου στον αγκώνα, 
παρατηρείται εξοµάλυνση στον εξωτερικό 
πήχη και τρεις τρύπες σύνδεσης σε αυτόν, 
ενώ για τη στερέωσή της χρησίµευσε                               Εικόνα 61 
ενδεχοµένως µία τέταρτη στον αριστερό ώµο (βλ. εικ.61 και 63). Το 
σηµείο ‘g’ της εικ.61 δείχνει ότι θα είχε δοθεί µεταγενέστερα µία στροφή 
στην ασπίδα, ώστε θα έφτανε πιο κοντά στο 
βραχίονα. Τα σωζόµενα θραύσµατα αποδεικνύουν 
ότι ήταν µαρµάρινη. Από αυτά υπολογίζεται η 
διάµετρός της στα 0,80 µ. περίπου. Μαζί µε την 
ακραία περιµετρική ζώνη η ασπίδα πρέπει να είχε              Εικόνα 62 
περίπου 0,95 µ. διάµετρο.   

Στην προσθήκη ενός θώρακα στον κορµό οδηγούν µερικές τρύπες 
σύνδεσης και κενά στους ώµους και το υπογάστριο. Πρόκειται για : α) 
δύο τρύπες σύνδεσης µε διάµετρο 1 εκ. µέσα σε ένα κενό 2 χιλ. πριν από 
τον αριστερό ώµο, β) πέντε τρύπες σύνδεσης µε διάµετρο 1 εκ. πριν, 
µέσα και πίσω από τη δεξιά µασχάλη, γ) µία σειρά από τρύπες σύνδεσης, 
από τις οποίες διατηρούνται τώρα τέσσερις, µέσα σε ένα επίπεδο κενό, 
που έχουν µία λίγο πλάγια κατεύθυνση πάνω από το τρίχωµα του 
εφηβαίου και δ) µία τρύπα σύνδεσης δίπλα στην ανώτερη άκρη θραύσης 
του δεξιού µηρού (βλ. εικ.63).  

Όσον αφορά στη µορφή του θώρακα, ο Treu υποστηρίζει ότι τα 
κενά και οι µολύβδινες τρύπες στους ώµους και το υπογάστριο 
αποκλείουν την περίπτωση ενός θώρακα που µιµείται τις φόρµες του 
σώµατος, ενώ, επειδή σχηµατίζουν µάλλον «γυάλα» στις µασχάλες και 
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ένα ίσιο κάτω τελείωµα, οδηγούν στην πιθανότητα αναπαραγωγής ενός 
φαρδιού δερµάτινου θώρακα 
(εικ.63). Το ότι δε σκόπευαν να 
«ντύσουν» αρχικά τη G µε θώρακα 
εξάγεται από το ότι ο γυµνός 
κορµός έχει λαξευτεί πλήρως. Την 
αφορµή την έδωσε ίσως το ότι 
φαινόταν πολύ αδύνατη συγκριτικά        
µε την J (Οινόµαος). Στην πίσω 
πλευρά της υπάρχει µόνο µία 
τρύπα, συνεπώς ο θώρακας κάλυψε 
µόνο την πλευρά που έβλεπε ο 
θεατής.                                                                   
   

Το αρχικό συνολικό ύψος 
της µορφής, µαζί µε το λοφίο του 
κράνους, τα πέλµατα και µία 
αντίστοιχη της βάσης του 
Οινόµαου (J) πλίνθο 9 εκ. περίπου                          
στο πάχος, πρέπει να ήταν περίπου 
2,95 µ. Τα σωζόµενα τµήµατα του 
κεφαλιού και του κορµού είναι 1,33                      Εικόνα 63 
µ., µε το κεφάλι να έχει ύψος 0,385 µ. και πλάτος 0,26 µ.  

Η πίσω πλευρά της µορφής είναι σχετικά καλά δουλεµένη. Η 
κατεύθυνση του πίσω καρφιού στο δεξή γλουτό υποδεικνύει ότι είχε 
στροφή τριών τετάρτων. Ο δεξής µηρός ήταν συνδεδεµένος µε το 
τύµπανο µε δύο µικρότερα καρφιά στην πλάτη, κάτι που δηλώνεται από 
τις δύο τρύπες ‘i’ και ‘k’ (εικ.63) 127.          

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
127 Treu (1897), 46-49.  
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3. Μορφή J (Οινόµαος). Στέκει περήφανος µε το δεξί χέρι στο δεξή 
γοφό, το αριστερό να στηρίζεται σε δόρυ και το κεφάλι ελαφρά 
στραµµένο στον αριστερό ώµο όπως προκύπτει 
από την απόληξη του λοφίου στην πίσω πλευρά 
και το υπόλοιπο των µαλλιών στον τράχηλο 
(εικ.64). Τα δόντια, που φαίνονται όπως ανοίγει 
το στόµα, και το µέτωπο, που έχει ρυτίδες, 
συνιστούν  φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά. 
Φοράει ιµάτιο που η µία άκρη του πέφτει στο 
δεξή ώµο και η άλλη σχηµατίζει απότοµες 
πτυχές από τον αριστερό βραχίονα ως το µηρό.  
Ο αριστερός πήχης ήταν σίγουρα σηκωµένος, 
όπως δείχνει η στροφή των δικέφαλων πάνω 
από το ιµάτιο. Η µορφή πρέπει να στηριζόταν 
µάλλον µόνο στο δόρυ, µε το οποίο, σύµφωνα                Εικόνα 64 
µε το µύθο, σκότωνε τους µνηστήρες, και να το κρατούσε τόσο ψηλά όσο 
ο Πέλοψ λόγω της εγγύτητας του γείσου. ∆εν αποδεικνύεται η ύπαρξη 
τρύπας στην πλίνθο της για το κάτω τελείωµα του δόρατος, από το οποίο 
υποθέτει ο Treu ότι προέρχεται µία από τις δύο εσοχές (a ή b στην εικ.65) 
στην άκρη της, συνεπώς πρέπει να ακουµπούσε άµεσα στο δάπεδο.         

Η πλίνθος ήταν στερεωµένη στο 
δάπεδο του αετώµατος µε τη βοήθεια 
τριών συνδέσµων, των οποίων τα κενά 
διατηρούνται στα σηµεία c, d και e. Τα 
πόδια είχαν πέλµατα µε πάχος 3 εκ. και 
όπως αποδεικνύει µία τρύπα σύνδεσης 
στον ταρσό είχαν ένα διακοσµητικό 
στοιχείο. Η κλίση της φόρµας της 
πλίνθου εξηγείται από τη µισή στροφή 
της µορφής στα αριστερά, που είναι 
βέβαιη λόγω της µεταγενέστερης 
επεξεργασίας των πτυχών του ιµατίου,                           
του ισιώµατος του αριστερού γλουτού,                       Εικόνα 65 
όπου ο γόµφος της πλάτης εισέδυε λίγο πλάγια, και της αυλακιάς που 
χωρίζει τους γλουτούς και αρχίζει δύο φορές σε διαφορετικό ύψος και 
κατεύθυνση.  

Η µορφή όπως σώζεται έχει ύψος 1,24 µ., µε το ύψος του κεφαλιού 
να είναι 41 εκ. Αν συµπληρωθούν τα πόδια µε βάση τη µάζα των 
σωζόµενων θραυσµάτων, το συνολικό της ύψος της, µαζί µε την πλίνθο, 
που έχει πάχος 9 εκ., τα σανδάλια και το λοφίο του κράνους, είναι 2,95 µ. 
περίπου 128.             

                                                           
128 Treu (1897), 49-50.   
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4. Μορφή F (Ιπποδάµεια). Στέκει σκεπτική µε το κεφάλι ελαφρά 
λυγισµένο. Το δεξί της χέρι ακουµπά κάτω από το στήθος ενώ το 
αριστερό πλησιάζει την άνω άκρη του ενδύµατος. 
Σε αυτό το χέρι, που βρέθηκε ανάµεσα στα 
θραύσµατα, φαίνεται η αρχή δύο δαχτύλων 
(εικ.66). Το ότι η µορφή γύριζε και λύγιζε το                           
κεφάλι στον αριστερό ώµο εξάγεται από την                    Εικόνα 66 
ένδειξη του λαιµού. Τρία θραύσµατα µόνο 
σώζονται από το κεφάλι και δείχνουν ότι οι 
βόστρυχοι, όπως στην Κ, έπεφταν από την 
κορυφή προς το µέτωπο, τους κροτάφους και 
τον τράχηλο, αλλά ήταν παχύτεροι και δεν 
κατσάρωναν µε τον ίδιο τρόπο όπως στην Κ 
(εικ.67). Η F φοράει πέπλο µε απόπτυγµα και              Εικόνα 67 
σανδάλια, από τα οποία όµως λείπει η πλαστική υποδήλωση λουριών.  

Ο αριστερός ώµος της χαµηλώνει, κάτι που 
φαίνεται ιδιαίτερα στην πίσω όψη (εικ.68).Η µορφή 
ήταν πολύ επίπεδη στην πίσω πλευρά της, ενώ πρέπει 
να στερεωνόταν στο τύµπανο µε ένα τετράγωνο καρφί 
και στο δάπεδο µε συνδέσµους, από τους οποίους ένα 
ίχνος σώζεται στην άκρη της πλίνθου δίπλα στο δεξί 
πόδι.  

Το ύψος της µέχρι το σπάσιµο του λαιµού, 
συµπεριλαµβανοµένης της πλίνθου µε πάχος 8,7 εκ., 
είναι 2,31 µ., ενώ το αρχικό ύψος της υπολογίζεται 
στα 2,60 µ. περίπου 129.           

 
                                                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                                 Εικόνα 68                                     
 
 
 
 
 
 

                                                           
129 Treu (1897), 50-51. 
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5. Μορφή Κ (Στερόπη). Φοράει ένα επίσηµο ένδυµα, έναν κλειστό 
δωρικό πέπλο µε κόλπο, µε το κεφάλι µε τους 
βοστρύχους γυρισµένο στον αριστερό ώµο. Το 
αριστερό χέρι, από το οποίο διατηρείται ένα τµήµα 
καθώς και τµήµατα των δαχτύλων (εικ.69), έπιανε 
δίπλα στον ώµο µία άκρη του πέπλου, που πέφτει στην 
πλάτη και το δεξή ώµο. Ο δεξής βραχίονας, που είχε 
δουλευτεί από τον ίδιο όγκο µε τον ώµο και το στήθος,         Εικόνα 69 
πήγαινε λίγο προς τα εµπρός, όπως δείχνει το σωζόµενο τµήµα του 
(εικ.70). Αντίθετα ο πήχης προστέθηκε 
(βλ. την επιφάνεια τοµής ‘l’ στην εικ.70, 
την τρύπα σύνδεσης ‘m’ και το αυλάκι  
‘n’ στην εικ.71). Ο Treu υποστηρίζει ότι 
το χέρι ήταν σηκωµένο µε τη µέσα 
πλευρά του προς τα πάνω και δεξιά, 
συνεπώς η µορφή πρέπει να κρατούσε 
ένα αντικείµενο, ένα πινάκιο ή κάλαθο 
θυσίας. Σε αυτό το συµπέρασµα τον 
οδηγεί η ατελής ανώτερη επιφάνεια του 
βραχίονα και το γωνιώδες της 
εσωτερικής του πλευράς (βλ. τα ‘o’ και 
‘p’ στην εικ.71). Από την άλλη, δε 
µπορεί να κρατούσε στεφάνι ή ταινία 
νικητή στο χέρι (σε ανάµνηση της 
οµάδας στον ιππόδροµο της Ολυµπίας, 
που απεικόνιζε την Ιπποδάµεια να 
στεφανώνει τον Πέλοπα σύµφωνα µε το  
χωρίο VI, 20,19 του Παυσανία), όπως 
θεωρούν κάποιοι µελετητές, γιατί έτσι 
δεν εξηγείται το πώς είχε δουλευτεί ο                        Εικόνα 70 
πήχης. Επίσης η άκρη των πτυχών του 
ρούχου συνδεόταν µε το βραχίονα µε 
ένα τετράγωνο µαρµάρινο πίρο (a) και 
είχε στερεωθεί µε τέσσερις µεταλλικούς 
πόλους (b c d e) και ένα σύνδεσµο (f), 
µε τον οποίο σχετίζεται µάλλον και το 
αυλάκι ‘g’ (βλ. εικ.70 και το σχέδιο δίπλα                Εικόνα 71 
στην Κ). Με αυτό το τµήµα της χειρίδας σχετίζονται και οι δύο θέσεις h 
και i: στην πρώτη έχει προστεθεί ένα µικρό κοµµάτι σα σφήνα ανάµεσα 
στη χειρίδα και τον όγκο του κεφαλιού και ήταν στερεωµένο µε ένα 
λεπτό µεταλλικό πόλο και στη δεύτερη είχε προσαρτηθεί µία προεξοχή 
πτυχών. Ασαφής παραµένει ο προορισµός της τρύπας k.  
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Το κάτω τέταρτο της µορφής λείπει. 
∆ιατηρούνται θραύσµατα των ποδιών που 
φορούσαν σανδάλια, από τα οποία έχει αποµείνει 
µόνο το χρώµα που υποδηλώνει τα λουριά τους.   

Η πίσω πλευρά της µορφής ήταν 
σµιλευµένη ατελώς όπως εκείνη της F. Πρέπει να 
ήταν στραµµένη ελαφρά προς τα δεξιά και να είχε 
σπρωχθεί τόσο κοντά στο τύµπανο, ώστε να 
έµενε χώρος µόνο για τον τετράγωνο γόµφο της 
πλάτης (εικ.72).  

Το ύψος της µορφής από την κορυφή της 
κεφαλής ως το σηµείο θραύσης κάτω από το 
γόνατο είναι 2,08 µ. (µε το ύψος του κεφαλιού να 
φτάνει τα 44,5 εκ.).Το αρχικό ύψος της 
υπολογίζεται στα 2,60 µ. περίπου 130.                                 Εικόνα 72 

                                                                                                                      
                                                                                                  
 
6. Το τέθριππο D από το αριστερό µισό :  
Αποτελείται από ένα δεξί άλογο, δύο ζεµένα και ένα αριστερό.   
1. Από το δεξί άλογο (Beipferd) λείπει ένα 

τµήµα ανάµεσα στο σώµα και το στήθος. Το 
κεφάλι πρέπει βάσει του θραύσµατος του λαιµού 
να κατευθυνόταν προς τα πάνω. Το αριστερό 
µπροστινό πόδι ήταν σηκωµένο, όπως δείχνει το 
σωζόµενο τµήµα του, αλλά όχι πολύ, γιατί οι µύες 
του στήθους δε µετατοπίζονται, η άκρη της οπλής 
δεν είχε αποκοπεί για τεχνικούς λόγους και τα 
πόδια του αλόγου ‘βηµατίζουν’ (εικ.73) όπως και              Εικόνα 73 
των υπόλοιπων. Τα όρια των 
λουριών του στήθους στον κορµό 
του οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
ήταν ζεµένο (εικ.73).Τα 
περιγράµµατα είναι χαραγµένα, 
άρα τα λουριά ήταν 
ζωγραφισµένα, όπως εξάγεται 
από την ανυπαρξία οπών για τη 
σύνδεσή τους. ∆ε σώζονται ίχνη                           Εικόνα 74 

                                                           
130 Treu (1897),51-53. 
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από τα λουριά της κοιλιάς, γιατί ο κορµός έχει σπάσει στα συγκεκριµένα 
σηµεία.                         

Το σώµα του αλόγου στηριζόταν στο µέσο της κοιλιάς µε ένα 
στήριγµα µε στρογγυλεµένες ακµές, από το οποίο σώζεται ένα τµήµα µε 
πλάτος 15 εκ. Το άλογο ήταν στερεωµένο εξωτερικά µε συνδέσµους της 
πλίνθου στο δάπεδο και στο τύµπανο, καθώς και µε δύο τετράγωνα      

 
                                      Εικόνα 75 

σίδερα, που, όπως δείχνουν οι τρύπες στην πίσω πλευρά, φτάνουν πολύ 
ψηλά στη γραµµή της πλάτης (εικ.74). Στα ανάγλυφα άλογα 
παρατηρείται διαφορά ύψους στα καρφιά της πλάτης (εικ.75) και τα 
καρφιά πάνω από την κοινή πλάτη των πίσω αλόγων πρέπει να κύρτωναν 
λίγο προς τον τοίχο, κάτι που αποδεικνύει η λάξευση στο πίσω τµήµα 
των ανάγλυφων αλόγων (βλ. το a στην εικ.75). Ο Treu υποστηρίζει ότι, 
αν το ελεύθερα δουλεµένο άλογο µπει πριν από το ζευγάρι των 
ανάγλυφων αλόγων, προκύπτουν τακτικές αποστάσεις για τους λαιµούς 
των τεσσάρων αλόγων και στα δύο µισά, ενώ καλύπτονται τα στηρίγµατα 
της κοιλιάς τους. Αυτά δεν τα θεωρεί τυχαία. Τέλος, η στενότητα χώρου 
καθιστά τελείως απίθανη τη µετατόπιση προς τα πίσω ενός µπροστινού 
αλόγου µπροστά από τα ανάγλυφα άλογα. Με βάση τα παραπάνω ο Treu 
διατάσσει τα τέσσερα άλογα ζεµένα σε µία σειρά.                                    

Το µήκος του πίσω τµήµατος του αλόγου είναι 1,255 µ., το ύψος  
0,925 µ. και το βάθος 0,46 µ. Το θραύσµα έχει µήκος 0,445 µ., ύψος 
0,765 µ., βάθος 0,42 µ. Το αρχικό µήκος του κορµού του υπολογίζεται 
στα 1,76 µ. περίπου και στα 2,55 µ. από το ρύγχος ως το τόξο της ουράς. 
Το συνολικό ύψος ως τη χαίτη (µαζί µε την πλίνθο που έχει ύψος 10 εκ.) 
είναι περίπου 2,30 µ.           
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2. Τα δύο ζεµένα άλογα και το αριστερό (Beipferd) έχουν έναν 
κοινό κορµό, ενώ οι τρεις λαιµοί και τα τρία κεφάλια διαµορφώνονται 
ξεχωριστά και έχουν ωθηθεί το ένα πίσω από το άλλο. Η µπροστινή 
πλευρά του ανάγλυφου κορµού ως την πλάτη είναι 
καλοδουλεµένη.  

Από τον κοινό κορµό προεξείχαν τρεις ουρές 
και δώδεκα πόδια. ∆ιατηρείται ένα θραύσµα της 
πλίνθου µε δύο οπλές και πάχος 10 εκ. (εικ.76). Στην 
µπροστινή άκρη παρεµβαίνει ένας σύνδεσµος, ενώ 
το σώµα στηριζόταν σε ένα στήριγµα κάτω από την 
κοιλιά µε εγκάρσια τοµή τριών τετάρτων του 
κύκλου, που στο µεγαλύτερο τµήµα του ήταν 
δουλεµένο από έναν ιδιαίτερο όγκο µαρµάρου, όπως 
δείχνει η λάξευση στην κάτω επιφάνεια του ίχνους 
του (βλ. εικ.75, το b).                                                              Εικόνα 76                                

Οι ενδείξεις που αποδεικνύουν τη ζεύξη των αλόγων σε τέθριππο                
είναι οι εξής : α) η τοξοειδής τοµή στη χαίτη 
των ζεµένων αλόγων, στο µέσο της οποίας 
διατηρείται ένας στρογγυλός πίρος 3 εκ., που 
προέρχεται προφανώς από τη στερέωση του 
µάλλον µαρµάρινου ζυγού (το j στην εικ.75), 
β) τα περιγράµµατα των τονισµένων αρχικά µε 
χρώµα λουριών του στήθους (τα r r στην 
εικ.77), γ) οι δύο τρύπες που σώζονται  
ανάµεσα στους λαιµούς των ζεµένων αλόγων 
για τη στερέωση των µπρούτζινων ηνίων (βλ. 
εικ.77, τα z z) και δ) η τρύπα περίπου 9 εκ. 
στο πλάτος για την εφαρµογή του ρυµού (βλ. 
το σηµείο d στην εικ.78 και συγκριτικά το d 
της εικ.84), που αναγνωρίζεται από την πλάγια               
κλίση της επιφάνειας και τη θέση όπου συνδέεται               Εικόνα 77              
 – περίπου 1 µ. πάνω από το δάπεδο. Συνεπώς 
ο ρυµός δεν έφτανε στο ζυγό περνώντας 
ανάµεσα ή πίσω από τα σώµατα των αλόγων, 
αλλά χωνόταν στο µέσο του πίσω µηρού του 
ενός ανάγλυφου αλόγου.        

Η θέση των οπών του ρυµού συνάγεται 
από την ένδειξη του πλάτους των τεθρίππων, 
αφού οι ρυµοί βρέθηκαν  περίπου στη µεσαία 
γραµµή τους. Οι οπές εφαρµογής τους 
καταλαµβάνουν το µέσο του διαθέσιµου για αυτά             Εικόνα 78 
χώρου ανάµεσα στο τύµπανο και την ουρά του ελεύθερου αλόγου. Ο 
Treu προτείνει τα 45 εκ. ως πλάτος των τεθρίππων και κάνει τους 
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υπόλοιπους υπολογισµούς βάσει συγκρίσεων από τη σύγχρονη 
αγγειογραφία και τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Υποστηρίζει ότι η 
κατάσταση του κοµµατιού, που βρέθηκε στο δεξί πόδι του γέροντα Ν 131, 
το µέγεθός του, η άκρη, όπου συναρµολογείται, και τέλος η πίεση να 
προσαρµοστούν τα τέθριππα στη συνολική χωρική και χρωµατική 
εµφάνιση, υποδεικνύουν ότι ήταν µαρµάρινα.    

Το µήκος των σχετικών σωζόµενων τµηµάτων είναι 2,20 µ., το 
ύψος 1,56 µ. και το βάθος 0,60 µ. Αρχικά το µήκος των ανάγλυφων 
αλόγων (από το ρύγχος ως το τόξο της ουράς) ήταν σχεδόν 3 µ., το ύψος 
τους ως τη χαίτη περίπου 2,30 µ. και το βάθος 0,60 µ.132    

 
 
7.Το τέθριππο Μ από το δεξί µισό: 
Αποτελείται από ένα αριστερό άλογο, δύο ζεµένα και ένα δεξί.    
1. Το δεξί από τα πίσω πόδια του αριστερού αλόγου (Beipferd)  

σηκωνόταν, όπως επιβεβαιώνεται από τις 
πτυχές του δέρµατος στην αρχή του 
αριστερού ποδιού 133, όπως στο πάρισό 
του άλογο. Η ουρά του είναι µακριά από 
τον κορµό, προφανώς για να µπορεί να 
φανεί καλύτερα εκείνη του ανάγλυφου 
αλόγου. Ο Treu θεωρεί απίθανο να µη 
στηριζόταν κάπου. Πιθανόν το κάτω 
µέρος της ήταν στερεωµένο στον τροχό 
της άµαξας, δίπλα στον οποίο βρέθηκε. Στο               Εικόνα 79 
θραύσµα του κεφαλιού είχε προστεθεί το τσουλούφι στο µέτωπο και το 
µπροστινό τµήµα της χαίτης (εικ.79).  

Από το στήριγµα της κοιλιάς διατηρείται ένα τετράγωνο σηµάδι 
περίπου 17 εκ. στο πλάτος και 14 
στο βάθος. Από τις τρύπες για το 
αρχικό καρφί της τοξωτής πλάτης,  
υπάρχει η µπροστινή, που 
διατηρείται κατά το ήµισυ, είναι 
ψηλότερη και βρίσκεται σχετικά 
κοντά στην ανώτερη άκρη της πλάτης 
(εικ.80).                                                                     Εικόνα 80 

Το µήκος των σωζόµενων τµηµάτων του αλόγου (χωρίς την ουρά) 
είναι 1,88 µ., το ύψος 0,64 µ. και το βάθος 0,45 µ. Το αρχικό ύψος ως το 
τσουλούφι της χαίτης ήταν σχεδόν 2,30 µ. και το µήκος (από τη 
µουσούδα ως την ουρά) περίπου 2,55 µ.     
                                                           
131 Βλ. σ. 61-62.  
132 Treu (1897), 53-56. 
133 Treu (1889),308 κ. εξ. Εδώ σ. 68-69.  
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2. Τα µέλη των δύο ζεµένων 
και του δεξιού αλόγου   (Beipferd) 
διατηρούνται καλύτερα από ό,τι 
εκείνα των πάρισών τους, 
προπάντων τα τρία κεφάλια, ώστε 
δεν υπάρχει αµφιβολία για τη θέση 
τους. Για τη στερέωση των 
χαλιναριών χρησίµευαν στη 
µπροστινή πλευρά κάθε κεφαλιού 
τέσσερις τρύπες, που ήταν σε µία 
σειρά η µία κάτω από την άλλη : 
µία στην αρχή της χαίτης, µία 
δεύτερη στον κρόταφο, µία τρίτη 
ανάµεσα σε αυτόν και το στόµα και 
η τελευταία στη γωνία του στόµατος                       Εικόνα 81 
για τον κρίκο και τη ράβδο των δοντιών. Ίδια χρήση είχαν µερικές  
τρύπες στην πίσω πλευρά των κεφαλιών. Τρεις οριζόντιες τρύπες 
σύνδεσης στην αυλακιά που χωρίζει τους λαιµούς των ζεµένων αλόγων 
αποδεικνύουν ότι τα ηνία των ανάγλυφων αλόγων πήγαιναν και σε αυτά 
πίσω, στο ζυγό (βλ. εικ.81 τα z z, µε την ανώτερη τρύπα να καλύπτει τη 
µουσούδα). Η θέση που ήταν ο ζυγός έχει σπάσει στο τέθριππο Μ και 
έχει µείνει πίσω µόνο το ίχνος µιας οπής σύνδεσης (το j στην εικ.82).Από     
  

            
                                      
                                              Εικόνα 82  

τα λουριά του τεθρίππου έχουν αποµείνει αδύναµα ίχνη στους λαιµούς 
των αλόγων. Η τρύπα του ρυµού διατηρείται καλά, ώστε µπορεί να 
µετρηθεί το µέγεθός της (9 Χ 9 εκ.) (το d στην εικ.83). 
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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τακτοποίηση των δώδεκα ποδιών από 
τον κοινό κορµό στο στενό χώρο. Πρέπει να είχαν σπρωχθεί το ένα πάνω 
και ανάµεσα στο άλλο µε περίεργο τρόπο και να ξεχώριζαν από το 
διαφορετικό χρωµατισµό του κάθε αλόγου. Ο Treu υποστηρίζει ότι 
διατάσσονταν σε ήρεµο βηµατισµό, γιατί στο θραύσµα της πλίνθου 
υπάρχουν τµήµατα των πίσω οπλών (εικ.84).   

Από τις τρεις ουρές συνδέονται οι δύο πιο πίσω και είναι 
παράλληλες ως το σηµείο που σταµατούν (εικ.82-83). Η πιο µπροστινή 
ουρά των ανάγλυφων αλόγων φαίνεται, αν κρίνουµε από τις ενδείξεις 
της, ξεχωριστά (εικ.83).Τα κατάλοιπα κοκκινοκάστανου χρώµατος 
υποδηλώνουν λεπτοµερή χρωµατισµό. Το σώµα των αλόγων στηριζόταν 
σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο στήριγµα, από το οποίο διατηρείται 

                      
             Εικόνα 83                                                  Εικόνα 84 

 
ένα τµήµα µε πλάτος 17 εκ. και βάθος 15. Τον κορµό τον κρατούσαν στο 
τύµπανο δύο τετράγωνα καρφιά (εικ.82). Η αυλακιά στο πίσω µέρος του 
ανάγλυφου αλόγου προέρχεται από τον γόµφο της πλάτης του 
µπροστινού αλόγου (το e της εικ.82).  

Το ύψος αυτών των τριών αλόγων είναι µπροστά 1,58 µ., πίσω 
1,23 µ., ενώ το µήκος τους φτάνει τα 2,74 µ. και το βάθος τα 0,60 µ. Το 
αρχικό ύψος τους ως τη χαίτη (µαζί µε την πλίνθο) υπολογίζεται στα 2,30 
µ., το µήκος τους (από το ρύγχος ως το τόξο της ουράς) στα 3 µ. 134.             

 
 
 
 
 
 

                                                           
134 Treu (1897), 56-59. 
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8. Μορφή Ε (αγόρι – υπηρέτης του Πέλοπα). Κάθεται πάνω στο 
ιµάτιο µε κεκαµµένο το αριστερό πόδι και το δεξί να ακουµπά στο 
έδαφος. Στηρίζεται σε αυτό µε το δεξί χέρι, ενώ το αριστερό είναι 
τυλιγµένο µε το ένδυµα που πέφτει στην πλάτη και τον αριστερό ώµο, 
και µε τα τρία δάχτυλα κρατά την παρυφή πάνω από το αριστερό πόδι, 
ώστε έξω από το ένδυµα φαίνονται µόνο ο αντίχειρας και ο δείκτης. Το 
κεφάλι γύριζε λίγο προς τον αριστερό ώµο και κάτω, όπως δείχνει η  

          Εικόνα 85                                  Εικόνα 86                                 Εικόνα 87 

πλάγια όψη (εικ.85). Οι δύο µηροί έχουν διαφορετικό µήκος, µε το δεξιό 
να είναι περίπου 8 εκ. κοντύτερος από τον αριστερό, ενώ λείπει όλο το 
κάτω µέρος της πλάτης και των οπισθίων, καθώς και το ιµάτιο, που 
γεµίζει τον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στο δεξί χέρι και τη δεξιά πλευρά 
(εικ.86). Σε αντίθεση µε την παραµεληµένη 
δεξιά πλευρά, στην αριστερή κυριαρχεί η 
εξαιρετική επεξεργασία των πτυχών του 
ιµατίου (εικ.89).   

Η µορφή ήταν στερεωµένη στο δάπεδο 
του αετώµατος µε τρεις συνδέσµους, από τους 
οποίους οι δύο βρίσκονταν στην πίσω πλευρά 
(βλ. τα a και b στις εικ.85, 86 και 88) και ο τρίτος            Εικόνα 88 
στην αριστερή, πίσω από το χέρι (το c στις εικ.87 και 88).   

Όπως διατηρείται η µορφή έχει ύψος 0,95 µ., πλάτος 1 µ. και 
βάθος 0,65 µ. Το αρχικό ύψος της πρέπει να ήταν 1,10 µ.135.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 Treu (1897), 59-60. 
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9. Μορφή L (Μυρτίλος). Απεικονίζει ένα γενειοφόρο καθισµένο 
άνδρα που κοιτάζει επάνω. Ο αριστερός βραχίονας του πρέπει να 
ερχόταν λίγο χαµηλά (εικ.89-92)136.Ο αριστερός πήχης αποκαθίσταται 
σηκωµένος να στηρίζεται σε ένα ραβδί. Από το  δεξιό βραχίονα σώζονται                        
           

                             Εικόνα 89                                             Εικόνα 90 
µερικά θραύσµατα (εικ.91). Η κατεύθυνσή του 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. 
Συνεπώς, 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, όχι όµως 
και τα κάτω µέλη. Το αριστερό πόδι σταυρώνει έντονα.  
Το δεξί χαρακτηρίζεται από το απότοµο ανασήκωµα του 
γόνατου, που συνάγεται από το ίχνος του µηρού, που 
πάει πολύ ψηλά (εικ.89) και την κατεύθυνση των 
γραµµών των πτυχών που σώζονται ανάµεσα στα πόδια. 
Η έντονη µείωση των πτυχών επιβεβαιώνεται από το            Εικόνα 91 
µάζεµα του ποδιού και το ότι υποχωρούσε λίγο πίσω από το γόνατο 
(εικ.92).  

Η µορφή φοράει µόνο ένα ιµάτιο, που αφήνει το στήθος και το 
δεξιό ώµο ελεύθερο, και εφαρµόζει στενά στο αριστερό πλευρό, σα να 
κρατούνταν σφιχτά µε κάτι, δίχως όµως να βλέπουµε πώς, τραβιέται 
έπειτα πάνω από το κάτω µέρος του σώµατος, την πλάτη, τον αριστερό 
ώµο και πέφτει κάτω από αυτόν σε απότοµες πτυχές. Η αριστερή πλευρά 
της είναι αξιοσηµείωτα παραµεληµένη, µε το αριστερό αυτί εντελώς 
ακατέργαστο (εικ.93).Η πίσω πλευρά (εικ.92) είναι αποδοσµένη σχεδόν 
δίχως δοµή και καµπυλότητα. Λείπει ένα καρφί της πλάτης, ενώ δε 
διατηρούνται ίχνη από συνδέσµους της πλίνθου και δεν υπάρχει καµία 
πλίνθος ή προεξοχή των πτυχών του ενδύµατος µε σχήµα πλίνθου. Οι 

                                                           
136 Αυτές τις υποθέσεις κάνει ο Treu µετά την ανακάλυψη του αριστερού ώµου που συνέδεσε 
έτσι το κεφάλι µε το σώµα. Βλ. και σ. 64.   
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πτυχές της µπροστινής πλευράς ήταν στην κατώτερή τους άκρη κοµµένες 
στα δύο από τον περιορισµό της µορφής.    
  Το ύψος της µορφής είναι 0,80 µ., το πλάτος της 1 µ. και το βάθος 
0,60 µ. Το αρχικό ύψος της υπολογίζεται 
στο 1,30 µ. περίπου 137.    
 
                             
                                                                                               
                                          
                                                                                       

 
 
 
 
                                                                           
                                                                         Εικόνα 92                  Εικόνα 93 
 
 
10.Μορφή C (Κίλλας). Ο Treu υποστηρίζει ότι λόγω της 

χαρακτηριστικής στάσης του καθήκοντός της τα χέρια της µορφής ήταν 
σε έκταση και κεκαµµένα στους αγκώνες όπως 
υποδεικνύουν τα θραύσµατά τους (εικ.94,95).Από 
την επίπεδη διαµόρφωση του αριστερού αγκώνα 
εξάγεται ότι η µορφή πλησίαζε στο τύµπανο. Η 
πλάτη της κυρτώνει ελαφρά. Το ιµάτιο δεν πέφτει 
φυσικά, αλλά υποτάσσεται στην ανάγκη για 
καθαρό περίγραµµα και στην πίσω πλευρά ακολουθεί         Εικόνα 94             
τις φόρµες του σώµατος ελαφρύνοντας τη µορφή µέσω της διάκρισης 
των οπισθίων και των µηρών (εικ.95). Στην αριστερή µεριά της πλάτης οι 
πτυχές του είναι επίπεδες και παραµεληµένες 
(εικ.45), ενώ στο δεξή γοφό αποδίδονται γεµάτες, σε 
ανάγλυφο, κάτι που αποδεικνύει ότι η µορφή ήταν 
λαξευµένη για να τη βλέπει ο θεατής από τη δεξιά 
της πλευρά.   

Η µορφή στηριζόταν µόνο στο δάπεδο του 
αετώµατος µε ένα σύνδεσµο στη µπροστινή πλευρά 
της πλίνθου πριν από τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού. 
Όπως σώζεται έχει ύψος 1,25 µ., πλάτος 0,78 µ., 
βάθος 0,65 µ. Το αρχικό ύψος της πρέπει να ήταν 1,50         Εικόνα 95 
µ. περίπου 138.            

   

                                                           
137 Treu (1897), 60-61.  
138 Ό.π.,61-62. 
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11.Μορφή Β (ιπποκόµος). Τα λεπτά µέλη και η δήλωση  
τριχώµατος στην ηβική χώρα, που πρέπει να ήταν αρχικά ζωγραφισµένη, 
υποδηλώνουν ηλικία γύρω στα 15 για το γονατιστό αγόρι Β. Η  
κατεύθυνση του κεφαλιού είναι βέβαιη λόγω της σύνδεσης του λαιµού 
και του τραχήλου µε καρφιά (εικ.96, όπου µε το a δηλώνεται η τρύπα για 
το καρφί του λαιµού). Με τα b, c δηλώνονται δύο εσοχές που βρίσκονται 
απέναντι µεταξύ τους και 
προέρχονται από τα δύο τελειώµατα 
ενός και ίδιου συνδέσµου. Η 
σύνδεση των ανώτερων άκρων µε 
συνδέσµους και καρφιά δηµιούργησε 
το αυλάκι bb΄. Στο αριστερό χέρι 
διατηρούνται  τρεις τρύπες (d, e, f 
στην εικ.96), ενώ φαίνεται ότι είχε 
σπάσει σε δύο σηµεία (d και e), που 
διασχίζουν το µάρµαρο εγκάρσια. Ο 
Treu θεωρεί σίγουρο ότι ο αριστερός 
βραχίονας είχε κατεύθυνση προς τα                        Εικόνα 96      
κάτω εξαιτίας του τµήµατος που σώζεται στην αριστερή πλευρά της 
µορφής. Αντίθετα, ο πήχης πρέπει να κατευθυνόταν προς τα πάνω και 
εµπρός, γιατί διαφορετικά δε θα τον έβλεπε καθόλου ο θεατής 139. Ο 
δεξιός βραχίονας πρέπει να ήταν σε έκταση µε βάση τη θέση του ώµου. 
Ωστόσο η θέση του πήχη δε µπορεί να συναχθεί από τα σωζόµενα 
τµήµατα. Ο µελετητής θεωρεί πιθανό να ήταν περίπου στο ίδιο ύψος µε 
το βραχίονα και προτείνει τα χέρια να ασχολούνταν, όπως και της C, µε 
τα ηνία του τεθρίππου του Πέλοπα.  

Η πίσω πλευρά της µορφής είναι τελείως λαξευµένη. Μόνο ο µυς 
του αυτιού δεν έχει σκαλιστεί καθόλου, ένα τµήµα των οπισθίων και των 
ιγνύων έχει λαξευτεί δίχως προσοχή, εποµένως συνάγεται ότι η αριστερή 
πλευρά ήταν στραµµένη στο τύµπανο.     

Η µορφή έχει ύψος 1,05 µ., πλάτος 0,70 µ. και βάθος 0,54 µ. Το 
αρχικό ύψος της (µαζί µε την πλίνθο) υπολογίζεται στα 1,25 µ. περίπου 
140.                        

 
 

                                                           
139 Ο Treu τοποθετεί τη µορφή Β στο αριστερό µισό του αετώµατος, δίπλα στην Α, γι’ αυτό 
και υποστηρίζει ότι ο θεατής δε θα έβλεπε τον αριστερό της βραχίονα, ο οποίος ήταν 
στραµµένος εσωτερικά, στο τύµπανο και όχι εξωτερικά. Βλ. παρακάτω εικ.109.  
140 Treu (1897), 62-63. 
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12. Μορφή Ο (υπηρέτρια της Στερόπης). Το χαµηλό σηµείο της  
κοιλότητας του λαιµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το κεφάλι ήταν 
αρκετά κατεβασµένο και κοίταζε µπροστά.  

Η µορφή φοράει ζωσµένο πέπλο µε απόπτυγµα, που συγκρατείται 
στο στήθος και την πλάτη µε σταυροειδείς ταινίες (βλ. την οπίσθια όψη 
στην εικ.97). Από τα χέρια σώζεται ο δεξιός βραχίονας µέχρι το σηµείο 
πάνω από τον αγκώνα. Το χαµένο δεξί χέρι πρέπει να ήταν πάνω από το  

                                                                Εικόνα 97      

δεξί πόδι. Για την κατεύθυνση του χαµένου αριστερού χεριού είναι 
σηµαντικό, εκτός από την άκρη του ενδύµατος που είναι σα χειρίδα κάτω 
από τον αριστερό ώµο, το σηµείο θραύσης στον πέπλο πάνω από τον 
αριστερό µηρό (εικ.97), που έχει µήκος 13 και πλάτος 5 εκ. και φαίνεται 
να προέρχεται από το αριστερό χέρι. Ο Treu υποστηρίζει ότι τα δύο χέρια 
ήταν το ένα µέσα στο άλλο πάνω από το δεξί πόδι. Το κορίτσι γονατίζει 
στο έδαφος σε στάση ήρεµης αναµονής, στάση τυπική για τις υπηρέτριες 
στην ελληνική τέχνη.  

Σώζεται µόνο µία τρύπα από σύνδεσµο στη µπροστινή πλευρά 
κάτω από το αριστερό πόδι. ∆εν υπήρχε καρφί στην πλάτη.  

Η πίσω πλευρά είναι στο κάτω µέρος της ατελώς λαξευµένη, κάτι 
που υποδεικνύει, σύµφωνα µε τον Treu, ότι η µορφή απεικονιζόταν σε 
αυστηρή κατατοµή. Κάτω από το δεξιό γλουτό τακτοποιείται ένα µυτερό 
τµήµα του πέπλου, που φαίνεται σαν τετράγωνος όγκος που καλύπτεται 
από τις πτυχές του.   

Το ύψος της µορφής είναι 1,15 µ., το πλάτος της 0,80 µ. και το 
βάθος της 0,50 µ.141.                          

 
     

                                                           
141 Treu (1897),63-64.  
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13.Η µορφή Ν (µάντης ή ο Αλξίων ή ανώνυµος σύντροφος του 
βασιλιά ;). Απεικονίζει γέροντα που κάθεται στο έδαφος. Κατά τον Treu 
στήριζε το αριστερό του χέρι σε ραβδί. Ο δεξιός αγκώνας στηριζόταν στο 
σηκωµένο δεξί µηρό και το δεξί 
χέρι ακουµπούσε στο µάγουλο µε 
µία χειρονοµία περίσκεψης που 
συµφωνούσε µε τη σκυθρωπή 
έκφραση του φαλακρού 
κεφαλιού. Οι φουσκωµένες 
σωµατικές φόρµες συµπληρώνο - 
νται µε το µακρύ ιµάτιο που 
τυλίγει τα κάτω µέλη και µε τα 
υποδήµατα (εικ.98). Στις ταινίες 
του υποδήµατος του αριστερού                             Εικόνα 98 
ποδιού είναι ακόµη ορατά τα περιγράµµατα πολύχρωµων αρχικά 
‘φοινίκων’. Η άκρη του δεξιού 
ποδιού ήταν κοµµένη στο σηµείο 
όπου παρεµβαλλόταν η πλίνθος του 
τεθρίππου του Οινόµαου (Μ) που 
ήταν µπροστά από τη µορφή 
(εικ.99). Ωστόσο δε σώζονται ίχνη 
καρφιών ή συνδέσµων για τη 
στερέωση του σχετικού ορθογώνιου 
κοµµατιού 142.                                                        Εικόνα 99 
  Ο Treu αποκαθιστά το αριστερό χέρι της µορφής προσθέτοντας το 
βραχίονα και τον αγκώνα. Από τον πήχη λείπει ένα κοµµάτι. Παρόλα 
αυτά είναι σίγουρη η ‘ταυτότητα’ του χεριού λόγω µεγέθους, στροφής, 
κίνησης και προπάντων λόγω της ακριβούς συµφωνίας των επιµέρους 
χαρακτηριστικών. Αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό από το σχήµα των 
πτυχών των κόµπων των δαχτύλων, που δεν επαναλαµβάνεται σε καµία 
άλλη εναέτια µορφή (εικ.100) και προφανώς υποδηλώνει το ζαρωµένο 
δέρµα του γέροντα Ν. Το ότι το αριστερό χέρι στηριζόταν σε ραβδί 
αποδεικνύεται, κατά τον Treu, από τη «σωληνοειδή διάτρησή του» (βλ. 
εικ.100 και την τρύπα d). Το e δείχνει µία µικρότερη κοιλότητα σα χωνί, 
στην οποία οδηγεί από κάτω µία δεύτερη και η οποία κλείστηκε ξανά εκ 
των υστέρων µε ένα µαρµάρινο πώµα (βλ.εικ.100, τα a, b, c). Στην 
περίπτωση του c ο Treu συµπεραίνει µία λανθασµένη διάτρηση, της 
οποίας η εκτέλεση πιθανόν παραλείφθηκε, γιατί µε αυτήν είχαν 
‘χτυπήσει’ πολύ την εξωτερική πλευρά του δαχτύλου. Σε αντίθεση µε το 
αριστερό χέρι, στο εσωτερικό του δεξιού δεν έχουν διανοιχτεί τρύπες, 
αλλά οι φόρµες του δέχονται επεξεργασία µε ανάλογο τρόπο. Για αυτό το 

                                                           
142 Βλ. και σ. 61-62.   
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λόγο, ιδίως επειδή βρίσκεται κοντά 
στη γενειάδα, ο Treu το βρίσκει 
άκρως απίθανο να κρατούσε ένα 
αντικείµενο, όπως αποδέχεται ο Six 
και άλλοι µελετητές.                                      

Η πίσω πλευρά της µορφής 
είναι πάρα πολύ δουλεµένη µέχρι τη 
δεξιά ωµοπλάτη (εικ.101).∆εν  
υπάρχει κανένα καρφί στην πλάτη. 
Από τους συνδέσµους της πλίνθου 
σώζεται µόνο ένα κενό στη 
µπροστινή πλευρά, δίπλα στον 
αριστερό αστράγαλο.                                              
 
                                                 
                                                                                                 Εικόνα 100                        

 
Το ύψος της µορφής 

είναι 1,38 µ., το πλάτος της 
(µαζί µε το στηριγµένο στο 
ραβδί αριστερό χέρι) 1,93 µ. 
και το βάθος της 0,545 µ.143.                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Εικόνα 101      

                                                           
143 Treu (1897), 64-66.  
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14. Μορφή Α (ανώνυµος νέος - θεατής). Η µορφή είναι 
ανακεκλιµένη στο αριστερό µισό του αετώµατος, στηρίζει το πηγούνι 
στο αριστερό της χέρι και κοιτάζει τα διαδραµατιζόµενα στο µέσο. Το 
δεξί χέρι ακουµπά ήρεµα στην παρυφή 
του ιµατίου, κάτι που αποδεικνύεται από 
τις ενδείξεις θραύσης των δαχτύλων (βλ. 
το f στην εικ.102). Τα υπάρχοντα ίχνη δεν 
προσφέρουν καµία επαρκή ένδειξη για το 
αν η µορφή κρατούσε ταυτόχρονα στο 
δεξί της χέρι ένα αντικείµενο. Ο αριστερός 
βραχίονας διατηρείται µαζί µε το άκρο                        Εικόνα 102                    
αριστερό χέρι και το τµήµα του πηγουνιού που στηρίζεται στα δάχτυλα 
(εικ.103). Το πηγούνι φαίνεται αγένειο. Ο Treu υποστηρίζει 
ότι οι δύο – ως τότε – προσπάθειες αποκατάστασης των 
εναετίων στο Βερολίνο από τον Grüttner και στη ∆ρέσδη 
από τον Hans Hartmann έδειξαν ότι δεν είναι δυνατόν να 
συµπληρωθεί ένα γενειοφόρο κεφάλι ανάµεσα στον 
τράχηλο και το λαιµό. Το κεφάλι ήταν νεανικό, όπως εκείνο    Εικόνα 103      
της πάρισής της µορφής Ρ. Τα πόδια, από τα οποία το ελαφρά κεκαµµένο 
δεξί ακουµπά πάνω στο τεντωµένο αριστερό, δε 
φορούσαν υποδήµατα (βλ.εικ.104, όπου ένα 
θραύσµα από το δεξί πόδι). Το ιµάτιο τυλίγεται 
γύρω τους και τραβιέται σαν κολληµένο ως το 
περίγραµµα των γοφών και της πλάτης. Πρέπει                 Εικόνα 104 
αρχικά να ξεχώριζε από το γυµνό µε χρώµα. ∆εν καλύπτει όµως την 
αριστερή πλευρά της πλάτης (εικ.105). Στην πίσω πλευρά του αριστερού 
βραχίονα και στην αριστερή µεριά της πλάτης, δηλ. εκεί, όπου η σµίλη 
έφτανε από µπροστά και από πάνω λιγότερο εύκολα, έχει αποµείνει µία 
έντονη προεξοχή. Η πίσω πλευρά, προπάντων ο τράχηλος, είναι 
δουλεµένη ατελώς. Ίχνη από τη στερέωση της µορφής στο τύµπανο ή στο 
δάπεδο  δεν υπάρχουν.  

Όπως σώζεται η 
µορφή έχει ύψος 0,75 µ. 
(αρχικά 0,85 µ.), µήκος 
2,02 µ. (αρχικά 2,60 µ.) 
και βάθος 0,75 µ. 
περίπου 144.                                                     
                                                                                  
                                                                                     Εικόνα 105 
     
 

                                                           
144 Treu (1897), 66-67. 
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  15. Η µορφή Ρ (ανώνυµος νέος - θεατής) είναι ανακεκλιµένη στο 
δεξί µισό. Έχει ρίξει το βάρος της στη δεξιά πλευρά του σώµατος και 
στην κοιλιά και κοιτάζει προσεκτικά, στηριγµένη στους αγκώνες, προς το 
κέντρο. Ο αριστερός πήχης ακουµπά στο έδαφος, ενώ ο δεξιός ήταν, 
όπως δείχνει η στροφή των δικέφαλων µυών προς τα έξω, σηκωµένος. Ο 
Treu υποστηρίζει ότι δε µπορεί να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα για το αν 
το (δεξί) χέρι κρατούσε αντικείµενο ή αν έκανε χειρονοµία που συνόδευε 
την ήρεµη παρακολούθηση. Τα πόδια είναι, 
όπως στην Α, τυλιγµένα µε ιµάτιο, που 
φεύγει κάτω από το δεξί πόδι, τραβιέται 
προς τα πίσω και περνά πάνω από το 
αριστερό. Ένα τµήµα της ζαρωµένης άκρης 
του µπροστά από το δεξί γοφό είχε 
προστεθεί και ήταν στερεωµένο µε πίρους. 
Μία άλλη µεταγενέστερη επεξεργασία 
έγινε µπροστά από τη δεξιά κνήµη, της                     
οποίας το βαθούλωµα κάνει το κάτω µέρος                 Εικόνα 106                                          
του σώµατος να φαίνεται πολύ λεπτό. Αργότερα στερεώθηκε µε τρία 
στρογγυλά καρφιά (d d d στην εικ.106) ένα κοµµάτι πτυχών του 
ενδύµατος, που φτάνει προς τα κάτω και καλύπτει το χώρο κάτω από την 
αριστερή και τη δεξιά κνήµη. Ωστόσο από αυτό βρέθηκε µόνο το µεσαίο 
τµήµα.      

Στην πίσω πλευρά (εικ.107) είναι το γυµνό άνω µέρος του 
σώµατος σχεδόν πλήρως δουλεµένο. Μόνο πάνω από τη δεξιά πλευρά  
υπάρχουν µερικά ίχνη της πρώτης λάξευσης και στην αρχή των µυών της 
πλάτης έχει αποµείνει µία προεξοχή, δηλ., όπως στην Α, σε σηµείο όπου 
ήταν δύσκολο να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσµατα δουλεύοντας από 
µπροστά και από πάνω. Η πίσω πλευρά των καλυµµένων µε το ένδυµα 
τµηµάτων έχει δουλευτεί ατελώς. Τα πλευρά της µορφής χρησίµευαν για 
την ενίσχυσή της και τη διατήρηση της ισορροπίας της.                     

Έχει ύψος 0,825 µ., µήκος 2,30 µ., βάθος 0,65 µ. Το αρχικό της 
µήκος πρέπει να ήταν 
περίπου 2,70 µ. µαζί 
µε το δεξί χέρι 145. 

 
 
 
 
 
                                                                          Εικόνα 107 
                                              

                                                           
145 Treu (1897), 67-68.   
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Στην πρότασή του για τη διάταξη και ερµηνεία του ανατολικού 
εναετίου της Ολυµπίας ο Treu αναλύει πρώτα τους παράγοντες που τον 
οδήγησαν σε αυτήν :  

Α) Οι ίδιες οι µορφές. Κριτήρια για τη διάταξή τους αποτελούν η 
διαβάθµιση του ύψους, η εξοµάλυνση ή παραµέληση της πίσω πλευράς 
τους και οι µηχανισµοί για την προσθήκη καρφιών. Η ενότητά τους 
εξάγεται από τη συµφωνία του µεγέθους, του στυλ, της τεχνικής και της 
χρήσης του ίδιου, παριανού, µαρµάρου, και από το ότι βρέθηκαν 
µπροστά από την ανατολική πρόσοψη του ναού.  

Β) Το αέτωµα. Λόγω της συνολικής καταστροφής της ανωδοµής 
το ύψος του δε µπορεί να µετρηθεί, ενώ η αποµάκρυνση των τµηµάτων 
του ήταν τόσο εκτεταµένη, ώστε δε βρέθηκε τίποτε από το τύµπανο. 
Όσον αφορά στον υπολογισµό του 
πλάτους του, µας βοηθά ό,τι έχει 
αποµείνει από τα τρίγλυφα και τα 
οριζόντια γείσα. Με βάση αυτά ο 
Dörpfeld το υπολόγισε γύρω στα 
26,40 µ. Για τον υπολογισµό της 
γωνίας κλίσης των γείσων λήφθηκε 
υπόψη το µόνο διασωθέν κοµµάτι της 
γωνίας του καταέτιου γείσου (εικ.108), 
που οδηγεί σε κλίση αετώµατος 1:4, 
εποµένως σε µία σχέση ύψους – 
πλάτους  1:8. Με πλάτος αετώµατος                        Εικόνα 108 
26,40 µ. προκύπτει ύψος 3,30 µ. Το βάθος του αετώµατος είναι δύσκολο 
να υπολογιστεί, γιατί λείπουν όλες οι πέτρες του τυµπάνου και δε 
διατηρείται πλήρως κανένα τµήµα του καταέτιου γείσου. Αν η µπροστινή 
επιφάνεια του τυµπάνου βρισκόταν, όπως στους µαρµάρινους ναούς, στο 
ίδιο επίπεδο µε τη µπροστινή επιφάνεια του τριγλύφου, το βάθος του 
αετώµατος θα έφτανε τα 0,84 µ., που θα αρκούσε για τις µορφές, αν τα 
σώµατα των αλόγων προεξείχαν λίγο µπρος από την ακµή του οριζόντιου 
γείσου. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Dörpfeld, το βάθος 
του αετώµατος ήταν µεγαλύτερο, γιατί, όπως σε πώρινα οικοδοµήµατα, 
το τύµπανο υποχωρούσε κι άλλο προς τα πίσω. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
τµήµα του γείσου δε θα έφερε όλο το βάρος της οµάδας ενώ ένα τµήµα 
του βάρους θα µεταφερόταν στο επιστύλιο. Ο Dörpfeld υπέθεσε ότι το 
βάθος του αετώµατος ήταν 1 µ., γιατί παρατήρησε µία γραµµή στην 
επιφάνεια του σωζόµενου γείσου. Όσον αφορά στο οριζόντιο γείσο, 
διατηρούνται µερικά τµήµατά του, των οποίων η πάνω επιφάνεια δεν 
παρουσιάζει ίχνη οπών, κτλ., από την αρχική στερέωση των µορφών. 
Από αυτό ο Dörpfeld έβγαλε το συµπέρασµα ότι οι µορφές δε µπορεί να 
ήταν άµεσα τοποθετηµένες πάνω στο γείσο, αλλά πρέπει να είχαν µία 
κοινή βάση, πάνω στην οποία θα έστεκαν και η οποία δε µπορεί να ήταν 
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χαµηλότερη από 10 εκ., αλλά ίσως ψηλότερη 146. Έτσι οι µορφές θα 
σηκώνονταν ψηλότερα από το δάπεδο του αετώµατος και τα κάτω µέλη 
του σώµατός τους δε θα επικαλύπτονταν έντονα από τη µπροστινή ακµή.  

Γ) Τη  µαρτυρία του Παυσανία 147.  
Στη συνέχεια ο Treu επαναλαµβάνει τα κριτήριά του για τη 

διάταξη του εναετίου 148.Κατά τη γνώµη του η διάβρωση του µαρµάρου, 
που προήλθε από τα καιρικά φαινόµενα και τους σεισµούς, δεν επιτρέπει 
κανένα σίγουρο συµπέρασµα για την αρχική διάταξη. Έπειτα 
παρουσιάζει αναλυτικά τους λόγους για τη θέση της κάθε µορφής στη 
διάταξή του, η οποία είναι ίδια µε εκείνη του 1889 (εικ.30) µε ελάχιστες 
βελτιώσεις ή αλλαγές (εικ.109).                    

 
                                                                  Εικόνα 109 

Όπως εξηγεί στην περιγραφή της, η µορφή Η ταυτίζεται µε το ∆ία, 
µε το δεξί χέρι να πιάνει την παρυφή του ιµατίου και το αριστερό το 
σκήπτρο. Οι δύο αντίπαλοι πρέπει να αποστρέφουν το βλέµµα από το 
θεό. Στα αριστερά του πρέπει να µπει η µορφή G, που ταυτίζεται µε τον 
Πέλοπα, λόγω της στροφής του κεφαλιού του θεού σε αυτόν και της 
αποστροφής του προς τον Οινόµαο (J), της σχετικής έκφρασης του 
Παυσανία, της συσχέτισης της θέσης του Πέλοπα µε εκείνη του Αλφειού, 
καθώς και επειδή δίπλα στον Πέλοπα ήταν η Ιπποδάµεια (F). Επίσης, 
γιατί µε πιθανή αντιµετάθεση των δύο ανδρικών µορφών τα δόρατά τους 
και το σκήπτρο του θεού θα προκαλούσαν αρνητικό αισθητικό 
αποτέλεσµα και γιατί στο δυτικό εναέτιο οι δύο αντίπαλοι στρέφουν την 
πλάτη στο θεό στο µέσο. Ο Treu θεωρεί σίγουρη τη στροφή τριών 
τετάρτων µακριά από το θεό για τον Πέλοπα και τον Οινόµαο, στηρίζει 
τις ταυτίσεις του Studniczka για τις µορφές F και Κ 149 και συµπληρώνει 
ως ένδειξη για την ορθότητά τους την κατάσταση του δεξιού πήχη της Κ, 
που υποδεικνύει ότι η µορφή κρατούσε µάλλον ένα καλάθι ή ένα µεγάλο 
δίσκο θυσίας (εικ.70-71). Η F τοποθετείται δίπλα στη G, γιατί έτσι δε 
δηµιουργούνται προβλήµατα χώρου, όπως εάν δίπλα στη G µπει η Κ 150. 
Εξάλλου ο αριστερός ώµος της F είχε δουλευτεί µόνο χαµηλότερα, ώστε 

                                                           
146 Olympia II, 7. 
147 Treu (1897),114-118.  
148 Βλ. σ. 67-68. 
149 Βλ. αναλυτικότερα σ. 58-60.  
150 Γιατί, σύµφωνα µε τον Treu, αν η G (Πέλοψ) έχει στροφή τριών τετάρτων προς τη γωνία, 
το δόρυ της έρχεται µπροστά από το αριστερό χέρι της Κ που ανασύρει τον πέπλο της. Βλ. 
Treu (1897), 120. 
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να µπορέσει το σηκωµένο δεξί χέρι της G, που κρατούσε το δόρυ, να 
βρεθεί πάνω από αυτόν.  

Το ότι τα άλογα των τεθρίππων D, Μ µπορεί να στρέφονταν µόνο 
µε το κεφάλι στο κέντρο υποδεικνύεται από τη στενότητα του διαθέσιµου 
χώρου. Για τον ίδιο λόγο είναι αδύνατον τα ελεύθερα δουλεµένα 
µπροστινά άλογα να χωριστούν από τα ανάγλυφα άλογα 151.    

Για τις υπόλοιπες έξι µορφές σηµαντικός είναι ο κανόνας της 
συµµετρίας. Η Β και η Ο είναι τα πιο χαρακτηριστικά πάρισα 152, παρόλη 
τη διαφορά ύψους µεταξύ τους που είναι 10 εκ. Η L δε µπορεί να είναι η 
αντίστοιχη της Β λόγω της διαφοράς στις µάζες και η C λόγω του 
µεγαλύτερου µεγέθους της και επειδή ακουµπά στο έδαφος το ίδιο 
γόνατο µε την Β (εικ.96-97 και 44). Οι µορφές C, Ν είναι αντίστοιχες, 
όπως και οι L,Ε 153.Ως προς την ακριβή θέση αυτών των 6 µορφών, ο 
µελετητής υποστηρίζει ότι πρέπει να διαταχθούν µε βάση τον «κανόνα» 
ότι πρέπει να στρέφουν την καλύτερη και πιο καλοδουλεµένη όψη τους 
στο θεατή, που στέκει απέναντι από το κέντρο του εναετίου, ενώ πρέπει 
να έχουν την αδούλευτη ή ατέλειωτη πλευρά τους στραµµένη στο 
τύµπανο και τις γωνίες του. Έτσι από το ζευγάρι των µορφών C και Ν η 
πρώτη πρέπει να µπει στο αριστερό µισό και η δεύτερη στο δεξί για τους 
λόγους που ο Treu εξήγησε στην τελευταία δηµοσίευσή του 154.Οι 
συµπληρωµατικές µορφές Ε και L τοποθετούνται στα δύο µισά µε βάση 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Η αριστερή πλευρά του κεφαλιού της L, 
που βλέπει µπροστά και προστέθηκε σωστά, ιδίως το αριστερό αυτί, είναι 
µονάχα λαξευµένη (εικ.89-90), ενώ το δεξί αυτί είναι προσεκτικά 
δουλεµένο. Επίσης το µοτίβο της µορφής µπορεί να ειδωθεί µόνο από τη 
δεξιά πλευρά και από µπροστά, ενώ στην άποψη από τα αριστερά 
εξαφανίζεται ο δεξής σηκωµένος µηρός και προβάλλει µε άσχηµο τρόπο 
η όχι τόσο δουλεµένη µυτερή άκρη κάτω από το σηκωµένο αριστερό χέρι 
(εικ.93).Αυτά τα τµήµατα δε µπορεί να γύριζαν στο κέντρο, γι’ αυτό και 
η L πρέπει να ανήκει στο δεξί µισό. Όσον αφορά στην Ε, ο Treu 
επαναλαµβάνει τις σχετικές απόψεις του 1889 155 και σηµειώνει ότι η 
δεξιά της πλευρά φαίνεται παραµορφωµένη λόγω της παράλειψης των 
οπισθίων και της ράχης (εικ.85).   

Η L δε µπαίνει πίσω από τη Ν, γιατί τα πόδια της θα 
εξαφανίζονταν πίσω από το σηκωµένο αριστερό χέρι της δεύτερης, οπότε 
                                                           
151 Αυτά συνάγονται από τεχνικές ενδείξεις (τα  σηµάδια των καρφιών για τα µπροστινά 
άλογα στα πίσω µέρη των ανάγλυφων αλόγων, που παρουσιάζουν περαιτέρω την ύπαρξη 
µαρµάρινου ζυγού και αρµάτων µαζί µε ζωγραφισµένα λουριά στήθους και την πλήρη ζεύξη 
των αλόγων).Βλ. αναλυτικά σ. 93-98. Επίσης Treu (1897), 118-121. 
152 Βλ. σ. 36. 
153 Βλ. σ. 37-39. 
154 Βλ. σ. 63-64 και εικ.45-46 (C) και σ. 37, 61-62 και εικ.39 (Ν). Επίσης σ. 101 και εικ.94,95 
(C), καθώς και σ. 104-105 και εικ.98-101 (Ν).  
155 Βλ. σ. 62 και εικ.42-43.  
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ο θεατής δε θα την έβλεπε τελείως, και γιατί επαναλαµβάνει µε 
ενοχλητικό τρόπο το περίγραµµα της Ν. Ο Treu απορρίπτει την 
αποκατάστασή της στον Furtwängler 156 και υποστηρίζει ότι η στροφή 
του κεφαλιού και η κίνηση των χεριών της δεν την ταυτίζουν µε 
οιωνοσκόπο, γιατί το αριστερό χέρι στηριζόταν σε ένα ραβδί και αν το 
δεξί χέρι έκανε µία χειρονοµία έκπληξης µε βάση την κατεύθυνση του 
βραχίονα, ο θεατής θα µπορούσε να τη µαντέψει από το αντικείµενο της 
έκπληξής της στη γωνία του αετώµατος. Επίσης, αν η L µπει πίσω από τη 
Ν, τα πόδια της έχουν χώρο να τεντωθούν περισσότερο, αλλά δεν τον 
χρησιµοποιούν, ενώ δε γίνεται κατανοητή η κλιµάκωση του 
περιγράµµατός της. Ο Treu προτείνει η L να τεθεί µπροστά από τα άλογα 
Μ, γιατί το δεξί της πόδι είναι κεκαµµένο έτσι ώστε να χωράει καλύτερα 
ανάµεσα στα άλογα και τη Στερόπη (Κ) και το αριστερό διπλώνει έτσι 
ώστε να είναι µπροστά από τη µπροστινή άκρη του γείσου. Πάντως, η 
µορφή καθόταν λόγω πίεσης χώρου. Ως προς τη βίαιη πίσω στροφή του 
άνω µέρους του σώµατός της και την κίνηση του δεξιού χεριού προς τα 
άλογα, ο µελετητής υποστηρίζει ότι ο βραχίονάς της δεν κατευθύνεται 
στο στήθος, αλλά λίγο προς τα µπρος, κάτι που εξηγείται από τη δράση: 
το χέρι πιάνει το λουρί του λαιµού του µπροστινού αλόγου (Beipferd). 
Ωστόσο τα άλογα είναι ήδη ζεµένα και τα ηνία τους πάνε, λιγότερο για 
τα τρία πίσω άλογα, σίγουρα πάνω από το ζυγό και προς τα πίσω, όπου 
ήταν είτε χαλαρά στο κάθισµα του άρµατος είτε δεµένα στην άκρη του. 
Αν τα ηνία του µπροστινού αλόγου εγκαταλείπονταν στην ίδια 
κατεύθυνση, τότε µπορούσε ο ηνίοχος να πιάνει το άλογο από το λαιµό.  

Ο Treu επαναλαµβάνει όσα έγραψε το 1889 για την απόκλιση από 
την εσωτερική συµµετρία µε βάση τη θέση των δύο ηνιόχων 157 καθώς 
και για τις σχέσεις τους µε το χώρο 158. Το τµήµα των οπισθίων της L 
περιορίζεται εξαιτίας της σπρωγµένης µπροστά πλίνθου του άρµατος, 
ενώ στην Ε οι πτυχές αναπτύσσονται ελεύθερα, αφού η Ιπποδάµεια (F) 
είναι πιο µακριά της.  

Ο θεατής δε µπορούσε να βλέπει την πλάτη της Β και της Ο λόγω 
της σκυφτής στάσης τους. Θα έστρεφαν τις βασικές όψεις τους στο 
κέντρο, όπου φαίνονται καθαρότερα οι κινήσεις των µελών και 
ξεχωρίζουν οι γραµµές τους. Κατά τον Treu ο Παυσανίας µπέρδεψε την 
Ο µε τον ηνίοχο. Αν αυτή µπει στο αριστερό µισό, όπως στον Curtius, 
όπου βρίσκεται δίπλα στην Α, τότε είναι πολύ αινιγµατικό το πώς ο 
περιηγητής θεώρησε ότι ανήκε σε µία οµάδα δύο ιπποκόµων. Αν µπει 
µπροστά από τα άλογα Μ όπως στον Kekulé (1884), τότε δεν κάθεται, 
όπως γράφει ο Παυσανίας, µπροστά από τα άλογα αλλά γονατίζει, ενώ 
                                                           
156 Βλ. παραπάνω, σ. 100-101 και εικ.89-93 για την περιγραφή και την αποκατάστασή της 
από τον Treu. 
157 Βλ. σ. 65-66.  
158 Βλ. σ. 38, εικ.16,17.  
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είναι σαφές ότι πρόκειται για µία γυναικεία µορφή και έτσι τα άλογα 
στερούνται τον ηνίοχό τους και στέκουν δίχως σκοπό. Στη διάταξη του 
Treu όµως εξηγούνται τα δύο λάθη του περιηγητή : µε µία φευγαλέα 
µατιά από µακριά µπορούσε να αναγνωρίσει στις δύο µορφές 
ιπποκόµους, γιατί στην άλλη µεριά δύο ανδρικές µορφές γονατίζουν και 
ασχολούνται µε τα ηνία του τεθρίππου, ενώ ο ηνίοχος του Οινόµαου 
κάθεται µπροστά από το δικό του. Επίσης η Ο, που ταυτίζεται µε την 
υπηρέτρια της Στερόπης, κατέχει τη δεύτερη από τη δεξιά γωνία θέση, 
όπως ακριβώς και οι γηραιές γυναίκες, που γονατίζουν στο δυτικό 
εναέτιο. Ένας τρίτος λόγος είναι η διάβρωση που παρατηρείται στον 
αυχένα και στην πλάτη της Ο από το στάξιµο του νερού της βροχής πάνω 
τους µέσω της µύτης των αλόγων Μ. Η Β δε µπορεί για χωρικούς λόγους 
να ασχολείται µε το καθάρισµα του ποδιού του αλόγου όπως υποστηρίζει 
ο Kekulé. Εκτός αυτού, επειδή σκύβει, κοιτάζει κάτω και τα χέρια της δε 
φτάνουν µακριά, δε µπορεί να τα απλώνει προς τα άλογα που στέκουν 
από πίσω ούτε προς τη γυναικεία µορφή που στέκει µπροστά της. 
Συνεπώς δε µένει άλλη επιλογή από το να τοποθετηθεί πίσω από τον 
ηνίοχο της πλευράς του Πέλοπα και να τον βοηθάει µε την τακτοποίηση 
των ηνίων 159.  

       
Στη συνέχεια ο Treu περιγράφει αναλυτικά την παράσταση : ο 

Ζευς στέκει στο κέντρο, είναι παρών και διακατέχεται από «θεϊκή 
ηρεµία». ∆εν κρατά τον κεραυνό που θα τόνιζε τη δύναµη της τιµωρίας, 
αλλά µε το δεξί του χέρι πιάνει ήρεµα την παρυφή του ενδύµατός του και 
µόνο το σκήπτρο στο αριστερό του θυµίζει τον άρχοντα. ∆ε δέχεται 
θυσία, αφού δεν υπάρχει µπροστά από τα πόδια του βωµός και οι ήρωες 
δεξιά και αριστερά του δε στρέφουν προς αυτόν, προφανώς για να 
δηλωθεί ότι, αν και αόρατος, είναι παρών. Η στροφή του κεφαλιού του 
περιέχει για το θεατή την υπόσχεση της εύνοιας του και της νίκης του 
Πέλοπα.   

Ο Οινόµαος δεν κάνει κάποια χειρονοµία που να υποδεικνύει την 
πραγµατοποίηση θυσίας, αλλά στέκει δίχως να συνδέεται εσωτερικά µε 
το θεό: περήφανος, έχει το δεξί χέρι στο γοφό και µε το αριστερό πιάνει 
το δόρυ, φοράει µόνο κράνος και φέρει ιµάτιο στους ώµους όπως απαιτεί 
η προετοιµασία για την αρµατοδροµία. Οι ρυτίδες στο µέτωπο και το 
σηκωµένο άνω χείλος µε την ορατή άνω σειρά δοντιών ολοκληρώνουν 
την περιγραφή της ψυχής του. Η Στερόπη (Κ), που δεν έχει ιδιαίτερο 
ρόλο στο µύθο, οφείλει τη θέση της στο εναέτιο στην επιθυµία να 
υπάρξει ένα πάρισο της Ιπποδάµειας. Λόγω µίας µεταγενέστερης 
επεξεργασίας στο εσωτερικό του δεξιού πήχη κρατούσε στο δεξί χέρι 
δίσκο ή καλάθι µε αγαθά που υπαινίσσονταν τη θυσία της συµφωνίας, 

                                                           
159 Treu (1897),121-126. 
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αφού µε βάση την τότε αγγειογραφία δεν είναι αναγκαίος ένας βωµός για 
τη θυσία.  

Ο Πέλοψ και η Ιπποδάµεια απεικονίζονται σε έντονη αντίθεση σε 
σχέση µε το βασιλικό ζευγάρι. Στρέφονται ο ένας στον άλλο και τα 
κεφάλια τους συγκλίνουν, µε τον Πέλοπα να κοιτάζει ταπεινά προς τα 
κάτω – δίνοντας µία εικόνα ευσέβειας – και την Ιπποδάµεια να κάνει 
δυσάρεστες σκέψεις και την τυπική χειρονοµία του πένθους, που 
συναντάται στις γυναίκες της σιδώνιας σαρκοφάγου. Το ότι ο Πέλοψ 
απεικονίζεται παρά την επικείµενη αρµατοδροµία µε ασπίδα και δόρυ, 
κράνος και θώρακα οφείλεται από τη µία στην ανάγκη συµµετρίας σε 
σχέση µε τον αντίπαλό του και από την άλλη στην επιθυµία του 
παραγγελιοδότη και του καλλιτέχνη να απεικονιστεί 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 
µέσω θάλασσας. Η Ιπποδάµεια φοράει το κοριτσίστικο φόρεµά της κι όχι 
το νυφικό, γιατί από τον πλήρη εξοπλισµό του µνηστήρα και την 
παρουσία του ηνιόχου του εξάγεται το συµπέρασµα ότι δεν 
παρουσιάζεται σαν παραιβάτις Ιπποδάµεια, που ανεβαίνει στο άρµα µαζί 
µε τον Πέλοπα. Η νύφη του Πειρίθου στο δυτικό εναέτιο φοράει απλό 
ρούχο και ο ηνίοχος δε φοράει τα ρούχα της αρµατοδροµίας, αφού η 
παρουσία του δεν αποδεικνύει τίποτε το αποφασιστικό, όπως φαίνεται 
από τη σύγκριση µε ένα αγγείο του Μειδία.      

Ο ηνίοχος του Πέλοπα (C) είναι παρών και ταυτίζεται µε σιγουριά 
λόγω της κίνησης των χεριών που κρατούν τα ηνία και της σωµατικής 
διάπλασης. Το όνοµα του (Κίλλας) διασώθηκε από το λεσβιακό µύθο της 
Ολυµπίας.  

Με βάση τα παραπάνω, ότι δηλ. ο Πέλοψ δεν έχει το πτανόν 
δίωγµα και δεν απεικονίζεται υπ’ ορθη τιάρα και Λυδία στολη, δεν 
αποδίδεται στο εναέτιο η θρησκευτική – ηθική εκδοχή του µύθου στον 
Πίνδαρο και ο µνηστήρας νικά µε την προδοσία του Μυρτίλου (L), ο 
οποίος δε µπορεί να λείπει όταν απεικονίζεται ο Κίλλας. Άλλωστε δε 
λείπει από καµία απεικόνιση της θυσίας του Οινόµαου, εκτός από µία 
µικρή λήκυθο για λόγους χωρικούς. Εδώ απεικονίζεται µπροστά από τα 
άλογα Μ και η ταυτότητά του δηλώνεται από το σύµβολό του, το 
κέντρον, τη στροφή του προς τα άλογα και τη χειρονοµία που κρατάει 
τους λαιµούς των αλόγων, ενώ η αριστοκρατική φορεσιά της κεφαλής, οι 
δυνατές φόρµες, οι ρυτίδες στο µέτωπο και τα µάτια τον κάνουν να 
ταιριάζει περισσότερο στον µεγαλύτερο σε ηλικία Οινόµαο. Τέλος, 
φοράει και αυτός την ενδυµασία του ηνιόχου.           
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Ο Treu θεωρεί τη θυσία σηµαντικό στοιχείο του µύθου, αφού 
εµφανίζεται σε προγενέστερα και µεταγενέστερα µνηµεία 160. 
Υποστηρίζει ότι δηλώνεται στο εναέτιο µε το ότι η Στερόπη κρατάει το 
καλάθι της θυσίας και ο Μυρτίλος, που πιάνει χαλαρά από το λουρί του 
λαιµού το αριστερό άλογο (Beipferd), κάθεται στο έδαφος, ενώ ο Κίλλας 
ετοιµάζει ήδη την αναχώρηση του Πέλοπα. Ένας υπηρέτης (Β) τον 
βοηθά να τακτοποιήσει τα ηνία. Ένας άλλος (Ε) κάθεται µπροστά από τα 
άλογα D, µε το ζέψιµο των οποίων ασχολούνταν, περιµένοντας την 
αναχώρηση του κυρίου του. Ο γέρος Ν δεν κρατάει τα ηνία των αλόγων 
Μ. Η χειρονοµία του δεξιού του χεριού που ακουµπά στο µάγουλο, 
καθώς και τα κλειστά υποδήµατα, το ιµάτιο, η φαλάκρα και οι πτυχές του 
λίπους στο στήθος και το σώµα καθιστούν απίθανη τη σκέψη να πιάνει 
τα ηνία. Το πλήθος των ατοµικών χαρακτηριστικών, µε τα οποία ο 
καλλιτέχνης εξόπλισε τη µορφή και τα οποία την έχουν καταστήσει µία 
από τις πρώιµες ρεαλιστικές µορφές της ελληνικής τέχνης, την 
εντάσσουν στον τύπο των πενθούντων γέρων, που ανήκουν στην 
εικονογραφία της αναχώρησης ήρωα για αγώνα και κίνδυνο. Ο Treu 
αφήνει ανοιχτό το ζήτηµα της ταύτισής της µε θεατή, µε τον Αλξίωνα, 
τον ανθρώπινο πατέρα του Οινόµαου (Παυσ. V, 1,6) ή µε έναν ανώνυµο 
σύντροφο του βασιλιά.    

Πίσω από τη µορφή Ν γονατίζει ένα ανώνυµο κορίτσι µε 
κατεβασµένο το κεφάλι και τα χέρια σταυρωµένα. Πρόκειται για µία 
υπηρέτρια της Στερόπης που περιµένει την εξέλιξη των γεγονότων.   

Στους ανώνυµους θεατές της κεντρικής δράσης ανήκουν οι δύο 
γωνιακές µορφές που ταυτίζονται από τον Παυσανία µε τον Αλφειό και 
τον Κλάδεο. Ο Treu διαφοροποιείται τώρα ως προς τις ταυτίσεις τους σε 
σχέση µε το 1889 161,όταν δηλ. βασιζόταν στο ότι οι γωνιακές γυναικείες 
µορφές του δυτικού αποτελούν τα ακριβή πάρισά τους και ταυτίζονται µε 
νύµφες του τόπου, µετά την παρατήρηση του Studniczka ότι ο χιτώνας 
των τελευταίων υποδεικνύει πως είναι Λαπιθίδες. Έτσι, η Α και η Ρ του 
ανατολικού ταυτίζονται µε ανώνυµους νέους, από τους οποίους ο πρώτος 
παρακολουθεί τις προετοιµασίες µε ηρεµία και ο άλλος µε ανυποµονησία 
και προσοχή.     

Τέλος ο αρχαιολόγος καταλήγει ότι το ανατολικό εναέτιο 
εικονογραφήθηκε µε το αποφασιστικό γεγονός της παλιάς τοπικής 
ιστορίας, το Πέλοπος, πολύπονος ιππεία, και το µύθο δηµιουργίας των 
ολυµπιακών αγώνων. Ο Ζευς, στον οποίο αποδίδονταν όλα, ο ναός, η 
                                                           
160 Ενδεικτικά αναφέρει τη λήκυθο που δηµοσιεύει ο Sauer (1891), όπου ο Οινόµαος θυσιάζει 
και δεν έχει ακόµη ακουµπήσει 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 µε ήσυχα βήµατα οδηγεί το άρµα, τη 
ρωµαϊκή σαρκοφάγο από τη Villa Mattei µε παρόµοια δράση και το αγγείο του Cawdo, όπου 
o Πέλοψ έχει ήδη ξεκινήσει και ο Οινόµαος θυσιάζει µόνος του. Βλ. Treu (1897), 128.   
161 Βλ. καλύτερα σ. 32-33. 
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θυσία και οι αγώνες, περιβάλλεται από τους παλιότερους κυρίαρχους και 
ήρωες του ντόπιου µύθου στο εναέτιο της πρόσοψης του ναού του. Στον 
τόπο όλα θύµιζαν το µύθο : στα πόδια του ναού ήταν το κατεστραµµένο 
από τον κεραυνό σπίτι του Οινόµαου, που κάποτε διακοσµούσαν τα 
κεφάλια των δολοφονηµένων µνηστήρων, και ο βωµός, στον οποίο 
θυσίασε µαζί µε τη σύζυγό του πριν την ολέθρια αρµατοδροµία, ενώ το 
στάβλο και τον τάφο του έδειχναν πέραν του Κλάδεου. Επίσης στον 
τόπο, όπου τιµούσαν την τύχη και τη νίκη της Ιπποδάµειας (στο κοντινό 
Ηραίο) καθώς και τη µνήµη της (µε το ιερό της), και τέλος στον τόπο, 
όπου ο Πέλοψ εν αιµακουρίαις αγλααισι µέµικται, Αλφειου πόρω κλιθείς, 
τύµβον αµφίπολον έχων πολυξενωτάτω παρά βωµω. Το δε κλέος τηλόθεν 
δέδορκε ταν Ολυµπιάδων εν δρόµοις Πέλοπος, ίνα ταχυτάς ποδων 
ερίζεται, ακµαί τ’ ισχύος θρασύπονοι 162. 

   
 
 
                 Παρατηρήσεις στην πρόταση του Treu: 
 
Ο µελετητής εµµένει στις απόψεις του για την αποκατάσταση των 

χεριών της Η. Βλ. καλύτερα την κριτική µου στην πρότασή του από το 
1882.  Όµως δεν παρουσιάζει ένα σχέδιο του δεξιού χεριού που να εξηγεί 
ή να δικαιολογεί την αποκατάστασή του, αλλά φαίνεται να τη θεωρεί 
αυτονόητη. Στην πρότασή µου για τη διάταξη και αποκατάσταση του 
εναετίου θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω το θέµα της αποκατάστασης 
αυτού του χεριού, θέµα σηµαντικό όχι µόνο για την ταύτιση της µορφής, 
αλλά και για το ρόλο της στην παράσταση.     

Τα επιχειρήµατα του Treu για την αποκατάσταση του δεξιού 
βραχίονα και του πήχη της Κ δε µε πείθουν. ∆εν καταλαβαίνω γιατί 
πρέπει ο πήχης να ήταν κάθετος στον κορµό. Η εσοχή ‘n’ µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα της θραύσης του χεριού στο σηµείο όπου ο πήχης 
ακουµπούσε στο ένδυµα, δηλ. σηκωνόταν πιο πολύ και ερχόταν περίπου 
στο ύψος του άλλου χεριού (βλ. εικ.70,71). Επίσης, ό,τι γράφει για τη 
σύνδεση των πτυχών του ρούχου δε δικαιολογεί την αποκατάσταση του 
πήχη κατά αυτόν τον τρόπο. 

Ο Treu αποκλίνει από τον Παυσανία όσον αφορά στην ταύτιση της 
Ν, ενώ αποδέχεται τις ταυτίσεις του για άλλες µορφές.  

Για την απεικόνιση των µορφών Α και Ρ βλ. την κριτική µου στον  
Treu (1889), σ. 70-71. 

                                                           
162 Treu (1897), 126-130. Το σχετικό χωρίο που παρατίθεται στο τέλος προέρχεται από τον 
πρώτο ολυµπιόνικο του Πινδάρου (στ. 90-96).        
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Στην τέχνη δε συναντάµε καµία απεικόνιση του Κίλλα, του 
ηνίοχου του Πέλοπα 163, πέρα από την προταθείσα από τον Παυσανία σε 
µία από τις δευτερεύουσες µορφές του εναετίου.  

Η θυσία του Οινόµαου απεικονίζεται στην αγγειογραφία από τον 
5ο αιώνα π.Χ., οπότε τη βρίσκουµε σε µία λήκυθο από την Αθήνα που 
αναφέρει ο Sauer (εικ.117), ως το 310 π.Χ. περίπου, όταν τη συναντάµε 
σε έναν κρατήρα της Απουλίας 164. Όµως ο κρατήρας της S. Agata de’ 
Goti της Νεάπολης χρονολογείται στο 380-370 π.Χ. περίπου, ενώ τα 
άλλα µνηµεία που αναφέρει ο Treu είναι µεταγενέστερα.  

      
 

 
    

 

                                                           
163 Βλ. ειδικότερα λήµµα „KILLAS “ στο LIMC VI (1992) 1, 47. 
164 Για την εικονογραφία της θυσίας του Οινόµαου βλ. το λήµµα „OINOMAOS“ στο LIMC 
VII (1994) 1, 20 και 2, 17. 
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Curtius (1897) 
 
Ο Curtius παραπέµπει στην πραγµατεία του για τα εναέτια της 

Ολυµπίας (1891) και στην κριτική του καθηγητή Gustav Körte (1892) για 
περαιτέρω ανάλυση. Αναφέρεται ξανά στους τρεις κανόνες που θεωρεί 
σηµαντικούς για τη διάταξη του εναετίου : α) την περιγραφή του 
Παυσανία, β) τις θέσεις εύρεσης των µορφών και γ) το νόµο της 
ρυθµικής αντιστοιχίας.    

Όσον αφορά στην περιγραφή του Παυσανία, τη θεωρεί τη 
µοναδική σίγουρη αφετηρία για τη διάταξη του ανατολικού εναετίου. 
Είναι αρκετά ακριβής : ο περιηγητής καταγράφει κάθε µορφή, ώστε 
σύµφωνα µε το κείµενό του η εναέτια σύνθεση µπορούσε να σχεδιαστεί 
τέλεια. Τα κύρια και τα δευτερεύοντα πρόσωπα στο κέντρο και στις 
γωνίες διαµορφώνουν ένα καλλιτεχνικό σύνολο. Ο ηνίοχος κατέχει 
αναµφίβολα µία από τις θέσεις πριν τα ζεµένα άλογα και λόγω χωρικών 
προβληµάτων δε στέκει όρθιος µπροστά από τα κεφάλια τους, αλλά 
κάθεται ως ο κύριος τους. Ο Μυρτίλος, κύριο πρόσωπο ανάµεσα στις 
δευτερεύουσες µορφές, δε µπορεί να τοποθετούνταν σε καλύτερη από 
ό,τι σε αυτήν τη γειτονική στην κύρια οµάδα θέση. Ακόµη, δεν 
επιτρέπεται να λείπει, γιατί «είναι χαρακτηριστικό της παλιότερης τέχνης 
να απεικονίζει τις πιο γνωστές µορφές του µύθου όταν παρουσιάζει 
µυθικά περιστατικά» 165.  

Ως προς τις θέσεις εύρεσης στη ΒΑ γωνία του ναού, ο µελετητής 
αµφισβητεί την άποψη ότι εκείνες των µορφών Ν, Ε, Ρ δεν αποτελούν 
ενδείξεις αποφασιστικές για την αρχική τους θέση. Επαναδηµοσιεύει το 
χάρτη µε τις θέσεις εύρεσης από το „Funden von Olympia“ και γράφει 
για τις Ν, Ε, Ρ ότι βρέθηκαν πιο κοντά από όλες τις άλλες µορφές και 
µάλιστα στην ίδια ακριβώς σειρά όπως τις απαριθµεί ο Παυσανίας. 
Αναφέρει τις θέσεις εύρεσής τους, τις συσχετίζει µε εκείνες των µετοπών 
του Άτλαντα, του Κέρβερου και του Αυγεία που βρέθηκαν µαζί στο 
δάπεδο του πρόναου και καταλήγει ότι εξαιτίας ενός ‘τραντάγµατος’ 
έπεσαν όπως και οι τρεις µετόπες κοντά στις θέσεις όπου έστεκαν στο 
αέτωµα και όπου τις είδε ο Παυσανίας 166.   
  Σχετικά µε τη διάταξη του εναετίου πέρα από τις Ν, Ε, Ρ, τις 
οποίες βάζει στη δεξιά, δηλ. βόρεια, γωνία, ο Curtius αναφέρεται πρώτα 
στους ηνιόχους. Κατακρίνει το πλήγµα της συµµετρίας που συντελείται 
στη διάταξη του Treu (1897) και αφορά τη διαφορετική θέση τους : ο 
θεατής αναγνωρίζει στον καθισµένο άνδρα L µε τα λουριά των αλόγων 
στο χέρι τον ηνίοχο του Οινόµαου, όπως άλλωστε γράφει και ο 
Παυσανίας, αλλά είναι δύσκολο να βρει αυτόν του Πέλοπα στη µορφή 

                                                           
165 Curtius (1897), 282.  
166 Βλ. σ. 81 και εικ.54.  
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πίσω από τα άλογα (C), που µε κόπο έχει τα χέρια της σε έκταση για να 
κρατήσει τα ηνία, κίνηση που, σύµφωνα µε τον Curtius, δε µπορεί να την 
αντέξει κάποιος για πολύ. Αν τα άλογα ήταν άγρια, θα τραβούσαν χωρίς 
αντίσταση τον καθισµένο πίσω από τα άλογα ηνίοχο. Ωστόσο εδώ το 
καθήκον του είναι να τα κρατάει ήρεµα πριν την εκκίνηση, κάτι που 
φαίνεται άλλωστε από το κεφάλι του αλόγου. 

Ως δείγµα της αντιστοιχίας των δύο µισών του εναετίου ο 
αρχαιολόγος αναφέρει το ραβδί στα χέρια των γερόντων L, Ν (εικ.110-
111). Απορρίπτει την ταύτισή τους µε τον Κλύτιο και τον Ίαµο, τους 
προγόνους των δύο γενών µάντεων της Ολυµπίας, γιατί δεν πιστεύει ότι 
οι δύο οικογένειες που πάντα συνεργάζονταν χωρίζονται εδώ σε δύο 
οµάδες, ενώ κρίνει ότι δεν έχουν καµία σχέση µε αρµατοδροµίες και 
ανήκουν, όπως ο υπηρέτης του Απόλλωνα, σε µία πολύ µεταγενέστερη 
εποχή. Στην L αναγνωρίζει το µάντη του πρίγκιπα. 

 

    
 

    
                                                              Εικόνες 110-111 

Θεωρεί καλλιτέχνη του εναετίου τον Παιώνιο, ο οποίος γεµίζει τις 
γωνίες µε οµάδες που ενώνουν άτοµα που συµµετέχουν στη δράση σε 
µεγάλη απόσταση µεταξύ τους και έτσι ξεφεύγει από το µονότονο των 
µεµονωµένων µορφών που διατάσσονται η µία δίπλα στην άλλη. Θεωρεί 
αδύνατο στη διάταξη του Löschke (1885) το αγόρι Ε να είναι ο µυθικός 
Σωσίπολις και δε µπορεί να δώσει καµία θέση στην αριστερή γωνία στην 
Άρτεµη, όπως κάνει ο Körte (1892) στη διάταξή του.  

Η διάταξη του εναετίου ανταποκρίνεται και στους τρεις κανόνες 
που θέτει ο Curtius. ∆ε διακόπτεται πουθενά ο ρυθµός που θεωρείται 
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χαρακτηριστικό που διέπει κάθε µεγάλο ελληνικό έργο. Μία σταθερή 
συµµετρία κρατά χαλαρές τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν πουθενά 
αδρανείς µορφές γεµίσµατος. Οι γωνιακές µορφές, στις οποίες 
αναγνωρίζει τους ποταµούς – θεούς Αλφειό (Α) και Κλάδεο (Ρ), δίνουν 
δεξιά και αριστερά µία ευχάριστη εντύπωση. Έπειτα αντιστοιχούν 
µεταξύ τους η L και η N, οι δύο µάντεις, ο ένας χαρούµενος, ο άλλος 
λυπηµένος και µετά ακολουθούν τα άλογα D, M µε τους φύλακές τους 
Β,C σχεδόν κατενώπιον ώστε αποφεύγεται η επανάληψη της κατατοµής 
που αντιτίθεται στην αντιστροφική συµµετρία και οι δυο µορφές  
συµµετέχουν στο κατενώπιον των ζευγαριών, µε τα οποία συνδέονται 
(εικ.112). Το ότι µε αυτή τη διάταξη γίνονται ορατές οι λιγότερο 
δουλεµένες πλευρές τους ο Curtius το καταλογίζει στην αδεξιότητα των 
τεχνιτών, που τις σκάλισαν χρησιµοποιώντας σχέδια του καλλιτέχνη. Το 
ίδιο πρέπει να συνέβη στην Επίδαυρο, αφού επιγραφές µας γνωστοποιούν 
ότι ξένοι καλλιτέχνες πληρώθηκαν για την παράδοση «τύπων» 167.  

    

               
                                                         Εικόνα 112 

Ο Curtius δεν αποδέχεται την άποψη ότι απεικονίζονται τα 
άρµατα. Έχει υποστηρίξει ότι η πλαστική της κλασικής περιόδου 
περιφρονεί την απεικόνιση αντικειµένων δίχως ζωή, όπως τα άδεια 
άρµατα, οι θρόνοι και τα καθίσµατα. Στα άρµατα για τις ιπποδροµίες τα 
ζεµένα άλογα ήταν το κυριότερο θέµα ώστε κάποιος µε τη λέξη άρµα 
κατανοούσε τα άλογα για την αρµατοδροµία (άρµατα τρέφειν, 
αρµατοτροφειν, ηνιοχειν άρµατα). Ο µελετητής παρουσιάζει το νόµισµα 
(;) του Μουσείου της Βιέννης 168 (εικ.113) γιατί σχολιάζει το άρµα ως 
κάτι το ασήµαντο και το περιττό. Παρατηρεί έπειτα ότι τα άλογα του 
εναετίου είναι ζεµένα και τα ηνία τους πηγαίνουν πάνω από τους λαιµούς 
τους, ψηλά, δίχως όµως να τα κρατάει κάποιος, ενώ καταλήγει ότι πριν 
την εκκίνηση της αρµατοδροµίας ήταν στερεωµένα στην άκρη του 
άρµατος, ώστε αυτός που ανέβαινε στο κάθισµα µπορούσε να τα πιάνει 

                                                           
167 Curtius (1897),283.  
168 ∆υστυχώς ο µελετητής δε δίνει σαφείς πληροφορίες για το νόµισµα (;).   
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εύκολα, γρήγορα και ταυτόχρονα ο φύλακας των αλόγων έλυνε το σκοινί 
καθοδήγησής τους, που ήταν στερεωµένο 
στα λουριά της µύτης τους 169.  

Τέλος, η αποκατάσταση µίας 
φιάλης στο χέρι της Ιπποδάµειας (Κ) δεν 
έχει νόηµα. «∆εν παραπέµπει τίποτε σε 
µία πράξη θυσίας και το σωστό το λέει ο 
ίδιος ο Παυσανίας µε εύστοχα λόγια, όταν 
ονοµάζει ως θέµα της εναέτιας σύνθεσης 
την ‘άµιλλα µέλλουσα’170 » σηµειώνει  ο 
Curtius.                                                                                        Εικόνα 113 

                  
 
 
                                   
 
 
  
 
 
 

                                                           
169 Curtius (1897), 283-284. 
170 Ό. π., 284. 
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Pfuhl (1906) 
 
Ο Pfuhl δηµοσιεύει την πρότασή του για το ανατολικό εναέτιο   

έχοντας παρακινηθεί από την πρόταση αποκατάστασης των εναετίων της 
Αίγινας από τον Furtwängler. Υποστηρίζει ότι η πρόταση διάταξής του 
ανταποκρίνεται συνθετικά στο επίπεδο ανάπτυξης της τέχνης την εποχή 
κατασκευής των εναετίων. Θεωρεί σίγουρη τη διάταξη του κεντρικού 
συµπλέγµατος, των τεθρίππων, των συνδεόµενων µε αυτά µορφών και 
των γωνιακών από τον Treu (1897) (εικ.109) και αµφίβολη µονάχα τη 
θέση των Β, Ε, L, Ο. Για αυτές τις µορφές, και ως προς τα κριτήρια, τα 
επιχειρήµατα για τη διάταξή τους και την εγκυρότητα των εξωτερικών 
ενδείξεων, κρίνει τις δηµοσιεύσεις του Treu (1897) και του Furtwängler 
(1903) (βλ.εικ.109,114 αντίστοιχα).  

Θεωρεί τα τεχνικά κριτήρια (π.χ. το ύψος του αετώµατος, κ.τ.λ.) 
που προβάλλει ο Treu για τη διάταξη των τεσσάρων µορφών, καθώς και 
τον κανόνα ότι ο θεατής βλέπει τις τελειωµένες πλευρές τους και όχι τις 
περισσότερο ή λιγότερο ατέλειωτες, αρχές προβληµατικές στην 
εφαρµογή τους. Π.χ. ο Furtwängler αφήνει το αγόρι Β, που κάθεται 
µπροστά από τα άλογα του Πέλοπα, να γυρίζει στο θεατή µόνο τη µισή 
πλάτη του, επειδή είναι προσεκτικά λαξευµένη (εικ.114). Ωστόσο αυτή η 
στροφή δεν έχει καµία εσωτερική αιτία και δηµιουργεί ενοχλητική 
µείωση στη µορφή. Αυτή η συζήτηση οδηγεί τον Pfuhl σε ένα άλλο 
κριτήριο. Υποστηρίζει ότι η άποψη που αποκτά ο θεατής για τη σύνθεση 
διευκρινίζεται πριν από το κέντρο του αετώµατος : η σύνθεση, που έχει 
αρκετά µεγάλο πλάτος, παρατηρείται όταν ο θεατής τη φέρει βόλτα, σα 
µία ζωφόρο, και σταµατήσει τουλάχιστον τρεις φορές για να την 
καταλάβει, γιατί οι µορφές που έχουν σκαλιστεί στο εργαστήριο – ακόµη 
κι οι γωνιακές - έχουν µία βασική όψη.  

Αµφισβητεί το κριτήριο του ύψους και της ίδιας κατεύθυνσης στην 
κίνηση ως κανόνες για την αντιστοιχία των µορφών κατά ζευγάρια. Στη 
διάταξη του Treu (εικ.109) και του Furtwängler (εικ.114) ο γυρισµένος 
προς τα πίσω, φαλακρός άνδρας Ν αντιστοιχεί στον καθισµένο ηνίοχο 
του Πέλοπα C, αλλά για τον Pfuhl η ανοµοιότητά τους είναι µεγάλη. 
Καταλογίζει στους δύο µελετητές ότι, αν και θέτουν ως κανόνες για τη 
διάταξη των µορφών το ύψος και την αντιστοιχία της κίνησης, δεν τους 
σέβονται, υπολογίζουν τα ύψη κάποιων µορφών κατά προσέγγιση και 
συγκροτούν διαφορετικά ζευγάρια. Υποστηρίζει ακόµη ότι δε λαµβάνουν 
ιδιαίτερα υπόψη τους το περιεχόµενο, τη µορφή της απεικόνισης και το 
κείµενο του Παυσανία. Εξετάζει πρώτα τις διατάξεις τους σε σχέση µε το 
πρώτο. Στον Treu (1897) ο υπηρέτης του στάβλου (Β) βοηθάει τον 
ηνίοχο του Πέλοπα (C) στην τακτοποίηση των ηνίων (εικ.109), κάτι που 
ο ίδιος ο Pfuhl θεωρεί αναµφίβολο, αν όµως το κεφάλι του Β 
κατευθυνόταν πράγµατι ευθεία. Πιστεύει ότι οι ενδείξεις από το γνέψιµο 
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του κεφαλιού δείχνουν πιο καθαρά από τα ίχνη του ρυµού και των 
συνδέσµων ότι η αριστερή µεριά του αυχένα ανεβαίνει, ενώ η δεξιά 
πέφτει, οπότε το κεφάλι πρέπει να γύριζε λίγο στα δεξιά και να έκλινε 
προς τα µπρος. Για αυτό ο δεξιός πήχης δε µπορεί να συνέχιζε την 
κατεύθυνση του βραχίονα προς τα µπρος. Έτσι το αγόρι Β δε συνδέεται 
µε το τέθριππο. Επίσης, µπροστά από τα άλογα D κάθεται ένα άλλο 
αγόρι (Ε) που δεν έχει καµία σχέση µε αυτά. Η απρόσεκτη στάση του 
υποδεικνύει ότι δεν ασχολείται µε τίποτε, κάτι που µας απαγορεύει, κατά 
τον Pfuhl, να το ταυτίσουµε µε έναν υπηρέτη του Πέλοπα, από τον οποίο 
εξάλλου χωρίζεται µέσω της Ιπποδάµειας.  

Περισσότερες δυσκολίες παρατηρεί ο µελετητής στην πλευρά του 
Οινόµαου όπως αυτή παρουσιάζεται στις διατάξεις των δύο συναδέλφων 
του (εικ.109,114). Είναι σίγουρο ότι τα ηνία ήταν δεµένα στην άκρη του 
άρµατος, επειδή δεν τα κρατούσε ο άνδρας Ν. Φυσικά ήταν τόσο σφιχτά 
δεµένα, ώστε τα άλογα δε µπορούσαν να τεντώσουν τα σκοινιά τους ούτε 
όµως να τραβήξουν το άρµα µε το στόµα. Συνεπώς τα άλογα πρέπει να 
έστεκαν ακίνητα χωρίς να τα κρατούσε κάποιος από µπροστά. Ο 
καθισµένος άνδρας Ν δε µπορεί να κρατούσε τα ηνία, γιατί η στάση του 
απαιτεί να στηρίζεται σε ένα ραβδί, και, αν οδηγούσε µε γρήγορες 
κινήσεις τα άλογα, θα έχανε την ισορροπία του. Είναι αξιοπρόσεκτο το 
ότι οι δύο µοναδικοί γενειοφόροι άνδρες, που πρέπει να κρατούσαν 
ραβδιά, βρίσκονται στην πλευρά του βασιλιά και στις δύο διατάξεις 
(εικ.109,114). Ο Pfuhl τους ταυτίζει µε τους δύο ηνίοχους, γιατί ο τύπος 
του γέροντα Ν που προαισθάνεται τη συµφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την ταύτιση του Μυρτίλου. Θεωρεί λανθασµένη την τοποθέτηση της 
υπηρέτριας της Στερόπης (Ο) µακριά από την κυρία της, πίσω από το 
τέθριππο Μ στον Treu, και στην αριστερή γωνία, πίσω από το D, στον 
Furtwängler, γιατί ο Παυσανίας µπέρδεψε την υπηρέτρια Ο λόγω του 
µακριού πέπλου της µε ηνίοχο.  
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                                                                  Εικόνα 114 

Συνεχίζοντας την κριτική του στον Treu (1897) και τον 
Furtwängler (1903) ο Pfuhl υποστηρίζει ότι οι διατάξεις τους 
χαρακτηρίζονται από αρκετά προβλήµατα ως προς την καλλιτεχνική 
φόρµα. Σε εκείνη του Treu ο Κίλλας (C) και το αγόρι που τον ακολουθεί 
(Β) διαταράσσουν το ρυθµό της σύνθεσης, ενώ το αγόρι Β και το κορίτσι 
Ο γυρίζουν πολύ έντονα την πλάτη τους στις γωνιακές µορφές, µε τις 
οποίες δε συνδέονται. Για τον Pfuhl ο Treu επικαλείται δίχως δίκιο το 
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δυτικό εναέτιο, γιατί εκεί οι µακριές γραµµές των τελευταίων µορφών 
συνεχίζουν εκείνες των ξαπλωµένων γυναικών και η σύνδεση 
ολοκληρώνεται µε µία διάταξη µε συγκεντρωµένη φόρµα. Στο ανατολικό 
όµως δηµιουργούνται φαρδιά κενά, τα οποία ο σχεδιαστής του Treu δε 
µπόρεσε να γεµίσει, παρόλο που πλησίασε τις δύο µορφές στο εξωτερικό 
της γωνίας και εξέτεινε υπερβολικά το δεξί χέρι του Κλάδεου (Ρ). Από 
την άλλη τα περιγράµµατα των καθισµένων µπροστά από τα τέθριππα 
µορφών κόβουν άσχηµα τις πολλές οµοιόµορφες γραµµές των ποδιών 
των αλόγων, οπότε προκύπτει µία ασαφής εικόνα.  

Ο Pfuhl ακολουθεί τη διάταξη των µορφών L,C,B,O,N και E στους 
Kekulé (1884) (εικ.21) και Six (1889) (εικ.25). Θεωρεί σωστή την 
τοποθέτηση της Ε στη Β γωνία µε βάση τις συνθήκες εύρεσης στον 
Furtwängler 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 ως την κίνηση των χεριών. Το σώµα τους στηρίζεται σε τρία 
σηµεία, στα δάχτυλα των ποδιών, στο γόνατο του ενός ποδιού και στο 
πόδι που βρίσκεται κοντά του. Από την άποψη της στατικής η βάση τους 
είναι ένα τρίγωνο µε κορυφή, του οποίου η βασική γραµµή συνδέει το 
στηριγµένο στο δάπεδο γόνατο και το διπλανό του πόδι, ενώ η κορυφή 
πέφτει στο κάτω πόδι, στο οποίο κάθονται και οι δύο µορφές, που είναι 
κατά πολύ µικρότερες από όλες τις άλλες και αντιστοιχούν µεταξύ τους 
στο κύριο µοτίβο και το περίγραµµα. Αν µπουν µπροστά από τα άλογα 
έχουν αρκετό χώρο και η προσεκτική εκτέλεση της πλάτης τους 
καθορίζει την τακτοποίηση του αγοριού λοξά και τη µετάθεση του 
κοριτσιού στο αριστερό µισό (εικ.115).∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι οι 
µορφές αντιστοιχούν µε όση κατά το δυνατόν ακρίβεια και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για το χώρο 
πριν από τα άλογα.  

Όσον αφορά στην αντιστοιχία των µορφών L και Ε, ο Pfuhl 
σηµειώνει ότι το άνω µέρος του σώµατός τους είναι διαφορετικό στη 
στροφή και τη στάση, αλλά το κάτω διαµορφώνεται µε τον ίδιο ακριβώς  
τρόπο, συνεπώς υπάρχει οµοιότητα στις βασικές φόρµες. Ο ένας µηρός  
ακουµπά στο έδαφος, ενώ το άλλο πόδι έρχεται κάθετα σε σχέση µε 
αυτόν. Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά τις µορφές ακριβή πάρισα και τις 
διαφοροποιεί από τις τέσσερις καθισµένες. Επίσης είναι χαρακτηριστική 
η µισή ή η ολόκληρη στροφή τους προς τα εµπρός σε αντίθεση µε τις 
υπόλοιπες. Ο µελετητής υποθέτει ότι η µεγάλη αντιστοιχία τους παρά τη 
διαφορά των µοτίβων µπορεί να βασίζεται µόνο σε συνθετικές προθέσεις,  
προχωρά σε σύγκρισή τους και παρατηρεί ότι από τον άνδρα L λείπει ένα 
τµήµα του αριστερού ώµου και του ενδύµατος και από το αγόρι Ε ένα 
σηµαντικό τµήµα της πλάτης και του χεριού. Ο Treu θεωρεί αυτή την 
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έλλειψη καθοριστική για το µοίρασµά τους στα δύο µισά του εναετίου 
και τις διατάσσει έτσι ώστε οι πλευρές που έχουν σκαλιστεί λίγο να µη 
στρέφουν προς το κέντρο : για τον άνδρα L υπάρχει χώρος µόνο µπροστά 
από τα άλογα του Οινόµαου (Μ), για αυτό και το αγόρι Ε µπαίνει 
µπροστά από εκείνα του Πέλοπα (D).∆ιαφορετικά πράττει ο Furtwängler, 
ο οποίος αφήνει τον άνδρα L µπροστά από τα άλογα Μ, αλλά βάζει το 
αγόρι Ε στη Β γωνία µε βάση τις συνθήκες εύρεσης και καλύπτει την 
έλλειψη µε τη στροφή των µορφών. Ο Pfuhl ωστόσο θεωρεί «ένοχο» για 
τη θέση του άνδρα L το αριστερό αυτί του. Υποστηρίζει ότι το σηκωµένο 
αριστερό του χέρι µε το ραβδί, που συµπληρώνει τη στατική του, 
κάλυπτε το αυτί του πλήρως, ενώ αποµάκρυνε το βλέµµα του θεατή από 
τη λιγότερο δουλεµένη αριστερή πλευρά του. Παρατηρεί µάλιστα ότι η 
µορφή στις διατάξεις του Treu και του Furtwängler είναι τόσο κοντά στο 
κέντρο, ώστε οι ατέλειες της θα φαίνονταν περισσότερο αν καθόταν 
µπροστά από τα άλογα Μ παρά αν έµπαινε στο αριστερό µισό. Για το 
αγόρι Ε ισχύει ένα παρόµοιο «τρικ» : το ραβδί της µορφής Ν ωθείται 
µπροστά από την πλάγια όψη του. Συνεπώς δε χρειάζεται να 
χρησιµοποιηθεί για την L ο κανόνας της πλήρους επεξεργασίας των 
ορατών ή στραµµένων στο κέντρο πλευρών, αλλά πρέπει να στραφεί  στη 
δεξιά πλευρά του εναετίου ως ακριβές αντίστοιχο της Ε (εικ.115). 
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                                                          Εικόνα 115 

Ως προς τη σύνθεση ο Pfuhl σηµειώνει ότι η στροφή της πλάτης 
της Β και της Ο µπροστά από το µπέρδεµα των ποδιών των αλόγων D, Μ 
δηµιουργεί καλύτερη εντύπωση από ό,τι τα λιγότερο ήρεµα 
περιγράµµατα της Ε και της L. ∆ε θεωρεί σηµαντική την αντίρρηση του 
Treu για το ξαφνικό της µετάβασης από το κατενώπιον στην κατατοµή, 
γιατί ο Πέλοψ και ο Οινόµαος τίθενται πλάγια. Μεγαλύτερο είναι το 
κέρδος για τις γωνίες ως προς το γέµισµα του χώρου και την κίνηση. 
Ανάµεσα στις ξαπλωµένες και καθισµένες σε κατατοµή µορφές βάζει 
στην πρώτη και στην τρίτη θέση µορφές στραµµένες περισσότερο ή 
λιγότερο προς τα µπρος. Η σύνθεση τοποθετείται χρονικά ανάµεσα στο 
ανατολικό εναέτιο της Αίγινας και τον Παρθενώνα. Τα κενά γεµίζουν µε 
εξαιρετικό τρόπο : το σηκωµένο χέρι και το κεφάλι του Αλφειού (Α) 
έρχεται σε αντίθεση µε το δεξί πόδι του άνδρα L, που το ραβδί του 
έρχεται µε τη σειρά του σε αντίθεση µε την πλάτη του ηνιόχου C. Το ίδιο 
συµβαίνει µε το αριστερό χέρι του αγοριού Ε και το ραβδί του γέρου Ν. 
Αξιοσηµείωτη είναι η συµµετρία των ραβδιών της L και της Ν (εικ.115). 



 130

Σχετικά µε το περιεχόµενο της απεικόνισης στη διάταξη του Pfuhl 
(εικ.115), µία έντονη αντίθεση δίνει το βασικό τόνο. Στη µία οµάδα 
επικρατεί µετριοφροσύνη και ήσυχη αναµονή, στην άλλη πεισµατάρικη 
σιγουριά και περηφάνια. Ανάµεσα τους στέκει αόρατος ο µεγάλος θεός 
(Η), ο οποίος ‘δανείζει’ τη νίκη. Ο Πέλοψ (G) κοιτάζει επίµονα στο 
έδαφος, η Ιπποδάµεια (F) γυρίζει σε αυτόν το κεφάλι της. Το τέθριππο 
(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 (Beizügel). Η στάση του δηλώνει τη 
συνήθεια του να κάθεται κρατώντας το ηνίο µπροστά από τα ζώα του. Ο 
Οινόµαος (J) κοιτάζει επίµονα προς τα έξω έχοντας το χέρι στη µέση. Η 
βασίλισσα (Κ) βλέπει µακριά, κρατάει το καλάθι της θυσίας στο χέρι και 
ανασύρει µε αξιοπρέπεια τον πέπλο. Στα πόδια της περιµένει µία 
υπηρέτρια (Ο). Τα ζεµένα άλογα στέκουν ήρεµα και τα ηνία είναι δεµένα 
στην άκρη του άρµατος. Ο Μυρτίλος (Ν) εµπιστεύεται τα άλογα που 
µέχρι τώρα είναι αήττητα, αλλά λυγίζει από το βάρος των φροντίδων που 
τον περιµένουν. Η µοίρα του θα πραγµατοποιηθεί.                                                                

 
 
 
              Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Pfuhl :  

 
Οι παρατηρήσεις του Pfuhl αφορούν κυρίως τη διάταξη των 

συγκεκριµένων τεσσάρων µορφών και είναι µάλλον τεχνικής φύσεως.   
Το µόνο που µπορεί ίσως να αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµού 

είναι η άποψη του µελετητή για τον τρόπο, µε τον οποίο ο θεατής 
κατανοούσε τη σύνθεση. Υπάρχει µία ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στη 
ζωφόρο και το εναέτιο, η οποία σχετίζεται µε τη θέση τους : η ζωφόρος, 
επειδή περιτρέχει το ναό, κατανοείται συνολικά µόνο όταν ο θεατής 
φέρει βόλτα όλο το κτίσµα, ενώ το εναέτιο το παρατηρεί από κάτω και 
µπορεί να αποκτήσει µία συνολική ιδέα για αυτό δίχως να είναι 
απαραίτητο να περπατήσει από τη µία ως την άλλη του πλευρά. Από εκεί 
και πέρα όµως η καλύτερη κατανόηση του εναετίου έχει να κάνει 
προφανώς µε την επιθυµία του θεατή να δει καλύτερα, ακριβέστερα, κάτι 
που µπορεί να γινόταν αλλάζοντας θέση και οπτική γωνία. Όπως και να 
έχει πάντως δε µπορούµε να πούµε µε σιγουριά τι επέλεγε να κάνει για 
να καταλάβει την παράσταση του εναετίου ο θεατής του 5ου αιώνα π.Χ. ή 
των µεταγενέστερων χρόνων. Ό,τι σκεφτόµαστε είναι εικασία και ο 
τρόπος που εµείς σκεφτόµαστε σήµερα ή π.χ. σκεφτόταν ο Pfuhl το 1906 
δε σηµαίνει απαραίτητα ότι ανταποκρίνεται στον τρόπο που σκεφτόταν ο 
εκάστοτε θεατής.    
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Studniczka (1923) 
 
Το δόρυ και το κράνος πρέπει να αποτελούσαν τον εξοπλισµό του 

Οινόµαου, ο οποίος µε το πρώτο ήθελε να σκοτώσει το µνηστήρα. 
Παρόλο που κατά το µύθο ο Πέλοψ δεν είχε όπλα και αυτά θα τον 
εµπόδιζαν να οδηγεί το άρµα, ο Studniczka βρίσκει αρκετές απεικονίσεις 
του στην αγγειογραφία, όπου κατά την προετοιµασία της αρµατοδροµίας 
κρατάει δόρυ ή ραβδί (βλ.εικ.116, όπου η παράσταση ενός αγγείου της 
Απουλίας του 4ου αιώνα π.Χ., µε τον ήρωα να κρατάει τουλάχιστον το 
δόρυ ή σύµφωνα µε το οµηρικό έθιµο τα δύο, αν και φορά φρυγικά 
ρούχα). Θεωρεί λοιπόν ότι δε θα ήταν παράξενο αν ο Πέλοψ, ο 
αριστοκρατικός ήρωας, ο πρόγονος του Αγαµέµνονα και του Μενέλαου,        

              
                                                                    Εικόνα 116 

απεικονιζόταν στο εναέτιο ως ένας πλήρως εξοπλισµένος πολεµιστής που 
έρχεται στη χώρα. Υποθέτει ότι συµβαίνει µε αυτόν ό,τι µε τον Οινόµαο, 
ο οποίος απεικονίζεται στα αγγεία να φέρει ή να έχει κοντά του αµυντικά 
όπλα (κράνος, ασπίδα, θώρακα) (εικ.117), που δε χρησιµοποιεί στην 
αρµατοδροµία. Σε µία φιάλη από το Βρετανικό Μουσείο όπου      

              
                                                                Εικόνα 117 

απεικονίζεται η αρπαγή της Αντιόπης ο Θησεύς έχει περίπου τα ίδια 
όπλα : φοράει θώρακα, κρατάει στο αριστερό χέρι δύο δόρατα και 
ταυτόχρονα την Αµαζόνα ενώ µε τα χέρια πιάνει τα ηνία του άρµατος, 
στο οποίο ανεβαίνει. 

Ο Studniczka δε διατάσσει τις εναέτιες µορφές βάσει των τεχνικών  
χαρακτηριστικών τους, αλλά βάσει άλλων κριτηρίων. Θεωρεί 
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επιφανειακή, µε αρκετά λάθη την περιγραφή του Παυσανία και 
πολυτιµότερη την ερµηνεία της εικονογραφικής παράδοσης.   

Θεωρεί εκ των προτέρων αναµφισβήτητη µόνο τη θέση του ∆ία 
(Η) στο κέντρο και των ανακεκλιµένων µορφών (Α, Ρ) στις γωνίες. 
Φαίνεται να κατακρίνει την άποψη του Treu για τη διάταξη των αλόγων. 
Κρίνει ότι από τον Παυσανία προκύπτουν οι µάζες και οι νόµοι της 
σύνθεσης, π.χ. ότι δίπλα στους δύο ήρωες έστεκαν γυναικείες µορφές.         
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                                                                   Εικόνα 118 

Ο Studniczka δεν είναι της γνώµης ότι οι θέσεις των ηρώων δεξιά 
και αριστερά από το ∆ία έχουν να κάνουν µε την οπτική γωνία του 
θεατή, όπως υποστήριξε ο Michaelis το 1876, οπότε ο Πέλοψ που  
πρόκειται να νικήσει, δε χρειάζεται να στέκει στο δεξί χέρι του θεού, ο 
οποίος γυρίζει σε αυτόν το πρόσωπό του. Ο µελετητής δεν εµπιστεύεται 
την περιγραφή του Παυσανία, γιατί βρίσκει ότι η πιθανότητα λάθους 
οφείλεται στο ότι συγκράτησε στη µνήµη του τη θέση του ανατολικού 
µετώπου του ναού σε σχέση µε τον Αλφειό και όχι την εξαίρεση που 
αποτελούσε το εναέτιο στον κανόνα για το δεξιά και το αριστερά. Επίσης 
το υπόλοιπο του λαιµού του θεού δεν πιστοποιεί στροφή του κεφαλιού 
του στα δεξιά, παρά µόνο για έναν προκατειληµµένο θεατή που συνέχιζε 
νοερά την κίνηση του λαιµού. Ίσως αυτό επηρέασε τον τρόπο έκφρασης 
του Παυσανία. Σύµφωνα µε τον Studniczka δεν υπάρχει κανένας λόγος 
αποφασιστικής σηµασίας που να προσδιορίζει ότι ο Πέλοψ δικαιούται τη 
θέση τιµής στα δεξιά του θεού. Επικαλείται µάλιστα 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 ∆ία να δόθηκε 
στο βασιλιά κι όχι στο διάδοχό του. Ένα στοιχείο σχετικό µε τον τόπο 
επιβεβαιώνει τη θέση των µορφών G και J : στα δεξιά, δίπλα στο ναό 
υπήρχε ένας λόφος, τον οποίο ονοµάζει ο Πίνδαρος πελόπιο (πρώτος 
ολυµπιόνικος, στ.148).  

Τα χαρακτηριστικά των µορφών έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
ερµηνεία της σκηνής. Το άνω χείλος του Οινόµαου (J) που χωρίζει από 
το κάτω – περισσότερο µάλιστα από εκείνα άλλων µορφών – και το κάτω 
χείλος που χαµηλώνει υποδηλώνουν ότι µιλάει. Ο Studniczka παραπέµπει 
σε αρκετά παραδείγµατα από την αγγειογραφία προκειµένου να εξηγήσει 
τη φράση os adaperire, dentis ostendere, της οποίας την «ανακάλυψη» ο 
Πλίνιος αποδίδει στον Πολύγνωτο. Ενδεικτικά αναφέρω τη φιάλη του 
∆ούριδος στο Λούβρο µε το Μενέλαο και τον Αλέξανδρο που βογκούν, 
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ένα αγγείο του Κλεοφράδη στο Würzburg µε τα ανοιχτά χείλη του 
Έκτορα, του Αίαντα και δύο ηλικιωµένων ανδρών που µονοµαχούν, 
καθώς και τον κρατήρα των Νιοβιδών του Λούβρου, όπου από τους 
ήρωες που έχουν µαζευτεί γύρω από τον Ηρακλή και την Αθηνά ο 
καθισµένος κάτω µιλά στο ξαπλωµένο, ο γενειοφόρος σε αυτόν που 
στέκει άκρα αριστερά. Επίσης, στο δυτικό εναέτιο του ναού ο Λαπίθης 
Q, τον οποίο δαγκώνει ο Κένταυρος Ρ βογκά, οι Λαπιθίδες στις γωνίες 
θρηνούν, ενώ στις µετόπες ο Ηρακλής κλείνει κατά κανόνα το στόµα του, 
αλλά στη µετόπη του ελαφιού και του Αυγεία εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του. Με βάση αυτά 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. 
Όµως το ότι καθορίζει στον Πέλοπα, που στέκει στα αριστερά του θεού, 
τους όρους της αρµατοδροµίας έχει αντίστοιχο µε το µυθικό γεγονός 
νόηµα. Η βαρύτητα του λόγου κάνει το µνηστήρα να κατεβάσει το 
κεφάλι – σε µία συνηθισµένη έκφραση της εποχής που θα ήταν όµως 
ακατανόητη αν αυτός είχε τη θέση του βασιλιά και έστρεφε προς το άρµα 
του.   

Ο Studniczka υποστηρίζει ότι ο Ζευς στο εναέτιο απεικονίζεται ως 
πρόσωπο κι όχι ως ξόανο, γιατί ο Παυσανίας στην αρχή της περιγραφής 
του τάφου του Υάκινθου χρησιµοποιεί την ίδια λέξη για ανάγλυφες 
µορφές που δεν ήταν αποµιµήσεις αγαλµάτων των θεών (Παυσ., 
ΙΙΙ,19,3). Η στροφή του θεού δε µπορεί να σηµαίνει επιείκεια που 
υπόσχεται τύχη, γιατί δε σώζεται το πρόσωπο µε την έκφρασή του. Το 
δεξί χέρι του είναι τελείως αδρανές, πιάνει όµως την παρυφή του ιµατίου. 
Το αριστερό χέρι κρατούσε τον κεραυνό. Αν υποθέσουµε ότι κρατούσε 
ένα σκήπτρο, τότε µία µακριά τρύπα σύνδεσης υποδεικνύει την 
κατεύθυνσή του, ώστε το αντικείµενο πρέπει να έστεκε πάνω στα 
δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Ωστόσο στα πολυάριθµα νοµίσµατα 
αυτού του τύπου στη συλλογή του Βερολίνου το σκήπτρο ακουµπά στο 
έδαφος, συνεπώς η υπόθεση ότι ο Ζευς του εναετίου κρατούσε σκήπτρο 
στο αριστερό είναι επισφαλής. Αντίθετα, δεν υπάρχει καµία δυσκολία, 
υποστηρίζει ο Studniczka, εάν βάλουµε στο χέρι τον κεραυνό. Από αυτόν 
υπάρχουν λεπτές φόρµες, των οποίων η χειρολαβή στην τρύπα για το 
ραβδί και οι δύο άκρες πρέπει να παρεµβάλλονται µάλλον ανάµεσα στο 
χέρι και το αριστερό πόδι. Ως παράλληλα αναφέρει τον ερυθρόµορφο 
κρατήρα του Λονδίνου µε τη γέννηση της Πανδώρας, όπου ο κεραυνός 
συντίθεται σαν από δύο µεγάλες άκρες δοράτων, και την υδρία του 
Βρετανικού Μουσείου, όπου απεικονίζεται η γέννηση του Εριχθονίου µε 
το ∆ία να κρατάει στο αριστερό χέρι τον κεραυνό και να στηρίζει το δεξί 
στο γοφό.           

Έπειτα ο αρχαιολόγος συγκρίνει τη διάταξή του, όπου ο θεός 
κρατάει στο αριστερό χέρι τον κεραυνό και ο Οινόµαος µε τον Πέλοπα 
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κρατούν δόρατα στο δεξί και στο αριστερό τους αντίστοιχα (εικ.118), µε 
εκείνη των Laloux-Monceaux (1889), όπου ο θεός αποκαθίσταται µε 
σκήπτρο στο εν λόγω χέρι (εικ.24). Υποστηρίζει ότι στη διάταξή του η 
δοµή των τριών µορφών επιδρά καλλιτεχνικά πολύ ικανοποιητικά, µε το 
αριστερό χέρι του θεού να τονίζει το πλαισίωµα των δύο δοράτων, ενώ 
τα σηκωµένα χέρια των αντιπάλων συνδέονται µεταξύ τους, όπως και τα 
άνετα σκέλη τους. Αντίθετα στη διάταξη των Laloux-Monceaux τα 
περιγράµµατά τους αποµακρύνονται από εκείνο του θεού. 

Όσον αφορά στις δύο γυναικείες µορφές F και K, ο Studniczka 
επαναλαµβάνει τα επιχειρήµατα της δηµοσίευσης του 1884 171. 
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 και αναγνωρίζει στην F τη νύφη, την Ιπποδάµεια, 
λόγω της σεµνής στάσης της, που κάνει το σώµα να φαίνεται πιο 
αδύνατο. Τα στρογγυλεµένα στήθη της είναι επακόλουθο αυτής της 
«συµπιεσµένης» στάσης, που επαναλαµβάνεται στη γονατισµένη 
υπηρέτριά της (Ο). Τοποθετεί την F δίπλα στον Πέλοπα (G), στα 
αριστερά του, από τον οποίο χωρίζεται από την ασπίδα του, όπως στην 
ανατολική πλευρά της ζωφόρου του ναού της Νίκης η Αθηνά από το ∆ία, 
γιατί στρέφεται στον Ποσειδώνα για µία σηµαντική συµφωνία. Στο 
εναέτιο της Ολυµπίας η νύφη δεν προσέχει το λόγο του πατέρα της. 
Ετοιµάζεται για την αρµατοδροµία, στέκει σκεπτική, µε το δεξιό πήχη να 
τίθεται πλάγια µπροστά από το σώµα και τον αριστερό αγκώνα να 
στηρίζεται µε το σηκωµένο χέρι που δεν ακουµπά στο πηγούνι. Ο 
µελετητής παρουσιάζει ξανά µία σειρά από παραδείγµατα όπου 
συναντάται αυτή η εκφραστική χειρονοµία (π.χ. στην υπηρέτρια της 
Πηνελόπης σε ένα αγγείο πόσης στο Βερολίνο κ.α.). Ωστόσο η 
Ιπποδάµεια του εναετίου διαφέρει γιατί το αριστερό χέρι της δεν 
ακουµπά στο πρόσωπο, αλλά πιάνει την παρυφή του πέπλου στο λαιµό 
της κάνοντας ανήσυχες σκέψεις.  

Στην Κ ο Studniczka αναγνωρίζει τη Στερόπη µε βάση τον 
κλειστό, ζωσµένο, γεµάτο πέπλο της, τους πλατείς ώµους, την 
κορµοστασιά και κυρίως την περήφανη, γεµάτη αυτοπεποίθηση, στάση, 
µε την οποία συµφωνεί µε το σύζυγό της. Βάσει των ενδείξεων της 
πλάτης γύριζε λίγο προς το µέρος του. Ανασηκώνει µε το αριστερό χέρι 
τον πέπλο που πέφτει στον ώµο της, κίνηση που υπαινίσσεται την 
οµηρική χειρονοµία ευπρέπειας της φράσης αντα παρειάων σχοµένη 
λιπαρά κρήδεµνα. Παρόµοια στρέφεται η Ήρα στο ∆ία στη ζωφόρο του 
Παρθενώνα 172.  
                                                           
171 Βλ. παραπάνω, σ. 58-59. 
172 Studniczka (1923), 6-17.  
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Το ότι το αριστερό χέρι της βασίλισσας τέµνει λίγο το δεξιό 
αγκώνα του Οινόµαου αποτελεί ένδειξη εµπιστοσύνης. Παρόµοια, το 
αριστερό χέρι της καθισµένης Αθηνάς τέµνει στη µετόπη των 
Στυµφαλίδων το δεξί χέρι του Ηρακλή και το ίδιο χέρι της, µε το οποίο 
στηρίζει το βάρος του ουρανού, εξαφανίζεται στη µετόπη του Άτλαντα 
πίσω από το περίγραµµα της πλάτης του ήρωα. Αντίθετα, ο Πέλοψ 
χωρίζεται από την Ιπποδάµεια µε την ασπίδα του, οπότε τονίζεται 
περισσότερο η στροφή της νύφης στο άρµα. Ο Studniczka υποστηρίζει 
ότι το εκτεταµένο δεξί χέρι της Στερόπης (Κ) κρατούσε ένα καλάθι 
θυσίας, όπως ο υπηρέτης στον κρατήρα της S. Agata, που το δίνει στον 
Οινόµαο που θυσιάζει (εικ.119), και θεωρεί πιθανή την ύπαρξη βωµού. 
Σηµειώνει ακόµη ότι, «αν τα σηµάδια στο κάτω µέρος της µορφής Η 
(Ζευς) προέρχονταν πράγµατι από το ιµάτιό της, τότε θα ήταν αβέβαιη η 
θέση και η µορφή του βωµού και θα µπορούσαµε να τον αναζητήσουµε 
στην πλευρά του Οινόµαου. Ως αντίβαρο στο δεξί µισό θα µπορούσε να 
είναι η ασπίδα του Πέλοπα…»173.               

 
                                                                   Εικόνα 119 

Όσον αφορά στη διάταξη των υπόλοιπων έξι µορφών, ο 
Studniczka, προκειµένου να προσδιορίσει ποιες είναι συµπληρωµατικές 
µεταξύ τους, χρησιµοποιεί τις αναλογίες που χαρακτηρίζουν το δυτικό  
εναέτιο, τις µετόπες του ναού και τα εναέτια του Παρθενώνα : στις 
µετόπες της Ολυµπίας παρατηρείται µικρή διαφορά στην κίνηση, στο 
ανατολικό εναέτιο του Παρθενώνα αντιστοιχούν οι µεµονωµένες µορφές 
στη συνολική στάση, αλλά διαφέρουν στην υπόλοιπη εµφάνιση και το 
ζευγάρωµά τους σε οµάδες, ενώ στο δυτικό η αντιστοιχία τους είναι 
οµοειδής µε το ανατολικό, µε περισσότερη ακρίβεια στο µέσο. Στο ναό 
του ∆ία βρίσκουµε αυστηρή αντιστοιχία των γωνιακών µορφών, των 
τεθρίππων και των δύο ηρωικών ζευγαριών και στις δύο πλευρές του ∆ία, 
                                                           
173 Studniczka (1923), 18.  
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µόνο που οι γυναίκες δε στρέφουν η µία προς την άλλη, αλλά και οι δύο 
ελαφρά προς τα δεξιά. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο µελετητής 
υποστηρίζει ότι οι µορφές δε µπορούν να διαταχθούν βάσει του ύψους 
τους, αλλά βάσει της οµοιότητας των στάσεων τους όπως παρατήρησε ο 
Pfuhl. Έτσι προκύπτουν τα εξής ζευγάρια µορφών : α) Ο και Β, β) L και 
E, και γ) C και N.   

Το γονατιστό κορίτσι Ο και το γονατιστό αγόρι Β αποτελούν 
συµπληρωµατικές µορφές, παρόλο που διαφέρουν στο φύλο. Η στάση 
του πρώτου θα µπορούσε να θεωρηθεί στάση ανάπαυσης. Ο αριστερός 
γλουτός του Β είναι ατελώς δουλεµένος µε σφυρί. Λιγότερο λαξευµένη 
είναι η αριστερή κνήµη, καθώς και η πτυχή ανάµεσα σε αυτήν και τον 
πιεσµένο κοντά της µηρό.  

Όσον αφορά στο δεύτερο ζευγάρι, τις µορφές L και E, η πρώτη 
είναι λίγο µεγαλύτερη από τη δεύτερη, της οποίας το κεφάλι γυρίζει λίγο 
προς τα αριστερά της. Το γενειοφόρο κεφάλι της L διατηρείται στο 
µεγαλύτερό του µέρος και γυρίζει πιο απότοµα από το σώµα. 

Σε ό,τι αφορά στις C, N, που απεικονίζονται σε κατατοµή, ο 
Studniczka ταυτίζει το γονατιστό άνδρα C µε τον ηνίοχο του άρµατος του 
Οινόµαου, που κάθεται ακριβώς πίσω από αυτό. Με τα δύο εκτεταµένα 
χέρια του έπιανε τα ηνία και το κεφάλι του ήταν κατεβασµένο, συνεπώς 
κοίταζε τη δράση των χεριών. Ο µελετητής δέχεται την άποψη του 
Wilamowitz ότι πρέπει να ήταν µία ειλικρινής αρµατοδροµία και ο 
κύριος του πελόπιου δεν επιτρέπεται να κέρδισε µε αθέµιτα µέσα. Ακόµη 
κι αν ονοµαζόταν Μυρτίλος, οι καλλιτέχνες του εναετίου δε θα ήξεραν 
τίποτα για την προδοσία του.  

Ο χώρος πίσω από το τέθριππο Μ ανήκει στον ηλικιωµένο άνδρα 
Ν, τον οποίο όµως ο Studniczka δεν ταυτίζει µε τον ηνίοχο του Πέλοπα. 
Αναφέρει το παράδειγµα µίας φιάλης του Ευξιθέου, όπου ο Όλτος αφήνει 
το Φοίνικα να οδηγεί το άρµα του Αχιλλέα πριν από την αναχώρησή του 
µε τον Αντίλοχο. Ωστόσο ο Φοίνιξ δεν απεικονίζεται γέρος. Παρατηρεί 
λοιπόν ο µελετητής, µετά από έλεγχο στην πλούσια συλλογή του 
Μονάχου, ότι στην εικονογραφία συναντάµε µόνο άνδρες και νέους στο 
καθήκον του ηνίοχου και όχι ηλικιωµένους όπως ο Ν. Σε αντίθεση µε τον 
άνδρα C, τον ηνίοχο του βασιλιά, που έχει γυµνά πόδια όπως όλοι οι 
αρχαίοι ηνίοχοι και µπορεί δίχως τη βοήθεια των χεριών να κρατηθεί 
σφιχτά στο άρµα κατά τις ταλαντεύσεις της διαδροµής, ο γέρος Ν φοράει 
άνετα δερµάτινα υποδήµατα, που δε µπορεί να φορούσε ένας ηνίοχος. 
Τέλος τα άλογα, αντίθετα µε ό,τι πιστεύει ο Pfuhl, µπορούσε να τα 
κρατάει κάποιος από µπροστά.     

Ο Studniczka υποστηρίζει ότι ο γέρος Ν ανήκει στους θεατές της 
µυθικής αρµατοδροµίας, όπως στο δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα ο 
Κέκροψ. Τον αποκαθιστά στηριγµένο σε ένα ραβδί µε χειρονοµία και 
έκφραση προσώπου που δηλώνει παρατήρηση και περισυλλογή. Τον 
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ταυτίζει µε τον Ίαµο, τον πρόγονο της µίας από τις δύο οικογένειες 
µάντεων της Ολυµπίας, ο οποίος ξεχωρίζει στο µύθο και την ποίηση. 
Παρουσιάζει αναλυτικά µία σειρά από επιχειρήµατα για να 
δικαιολογήσει την ταύτιση : ο Πίνδαρος µεταφέρει στον έκτο 
ολυµπιόνικό του (στ.120) την εγκατάσταση του Ίαµου στο Κρόνιο λίγο 
πριν την ίδρυση των αγώνων από τον Ηρακλή, όπως τη συνοψίζει ο 
Παυσανίας στα Ηλιακά του, χρονικά πριν τον Οινόµαο. Επίσης, στο 
δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα συναντάµε στα αριστερά τους 
Κεκροπίδες και στα ανατολικά τους Ερεχθείδες. Πόσο γερά ήταν 
ριζωµένες στην Ολυµπία οι δύο οικογένειες µάντεων φαίνεται από τους 
καταλόγους του τοπικού λατρευτικού προσωπικού που φτάνουν από το 
36 µέχρι το 265 µ.Χ. και αναφέρουν κατά κανόνα έναν Ιαµίδη και έναν 
Κλυτιάδη. Όπως µεταφέρει ο Παυσανίας (V,13,2), ένας µάντης, που 
αγνοούµε από ποια οικογένεια προερχόταν, ασχολούνταν µε τη θυσία για 
τον Πέλοπα. Ακόµη η ταύτιση µε τον Ίαµο οφείλεται και στη µαρτυρία 
του Οµήρου : στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι πριν από την αναχώρησή του 
για τον Αχιλλέα ο Πρίαµος ζητά και λαµβάνει ένα σηµάδι πουλιού που  
στάλθηκε από το θεό (Ω, 310 κ. εξ.), ενώ κατά την αναχώρηση του 
Τηλέµαχου από την οικία του Μενέλαου ρυθµίζει την πραγµατοποίηση 
των επιθυµιών του ένα συγκεκριµένο σηµάδι που ερµηνεύει σωστά η 
Ελένη (ΙΕ,160 κ. εξ.). Ένας µάντις κηρας επερχοµένας σάφα ειδώς ανήκει 
στην αρχαϊκή εικονογραφία του θέµατος της αναχώρησης στον πόλεµο 
που τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείται για τον Αµφιάραο. Στον 
κορινθιακό κρατήρα του στο Βερολίνο συναντάµε µία παράλληλη µε 
εκείνη του γέροντα Ν µορφή, το µάντη Αλιµήδη που οδηγεί έξω από το 
σπίτι τη Νηρηίδα Αλιµήδα. Στην εποχή του εναετίου βεβαιώνει την 
εξέλιξη του παλιού τύπου του µάντη ο Έλενος του Πολυγνώτου, ο οποίος 
µπροστά στο κατεστραµµένο Ίλιον καθόταν ες τα µάλιστα κατηφής στο 
έδαφος (Παυσ. 101,24,5).  

Αφού ο γέρος Ν είναι ο Ίαµος πρέπει η δεύτερη µεγαλύτερη στην 
ηλικία από τις δευτερεύουσες µορφή L, που κάθεται στο έδαφος και 
στηρίζεται σε ένα ραβδί, να ταυτιστεί µε τον Κλύτιο, τον πρόγονο της 
άλλης οικογένειας µάντεων της Ολυµπίας. Όπως παρατηρεί και ο 
Löschcke (1885) 174 η ταύτιση οφείλεται προπάντων στην κόµµωση : 
µακριοί βόστρυχοι, µε χωρίστρα, που ξεκινούν πριν από τους κροτάφους 
και διαµορφώνουν πίσω κάτι σαν ‘κοκοράκι’. Αυτή η κόµµωση ταιριάζει 
εξάλλου στην καθιστική ζωή ενός παρατηρητή πουλιών πάνω στον θάκο 
του. Βλέπει, όπως και οι ποταµοί – θεοί, ιδίως ο Κλάδεος, µόνο το 
γεγονός στο κέντρο, µε τόσο ζωηρή στροφή του σώµατος, ώστε 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι θα ήθελε να σηκωθεί πάνω στο ραβδί του 
για να συµµετέχει ως µάντις στην επικείµενη θυσία. Τοποθετείται, όπως 
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στον Kekulé (1884), στην πλευρά του Οινόµαου, δίπλα στον ‘Αλφειό’, 
ως λειτουργικό αντίστοιχο του γέροντα Ν στα δεξιά, αλλά εκτοπισµένος 
στη θέση αυτή από το γονατιστό ηνίοχο του βασιλιά. Κρίνοντας τη θέση 
της L (Μυρτίλος) στον Treu ο Studniczka παρατηρεί ότι δεν κάθεται 
ήσυχα µπροστά από το τέθριππο, µε το πρόσωπο στραµµένο στα άλογα, 
αλλά καθισµένη γυρίζει σε αυτά µε µία πολύ αιφνίδια κίνηση. Όσον 
αφορά στα άλογα, πρόκειται για ένα τέθριππο από ευγενικά άτια, τα 
οποία δε µπορούσε κάποιος βάσει της πελοποννησιακής παράδοσης να 
αφήσει αφύλαχτα, όταν µάλιστα συνέβαιναν συναρπαστικά πράγµατα 
δίπλα τους. Έτσι π.χ. παραβρίσκεται το άρµα του Ηρακλή σε παλιά 
κορινθιακά αγγεία στους άθλους του κυρίου του. Ο µελετητής αναφέρει 
αρκετές άλλες περιπτώσεις, στις οποίες πρόκειται µόνο για οµηρικές 
συνορίδες, και καταλήγει ότι ο καλλιτέχνης θα απέφευγε να αφήσει το 
άρµα του Πέλοπα δίχως ηνίοχο, αφού εκείνο θεωρούνταν στο σύγχρονό 
του Πίνδαρο θεϊκό δώρο που εγγυούνταν τη νίκη (πρώτος ολυµπιόνικος, 
στ. 139).  

Σε ό,τι αφορά στην πάριση της L µορφή Ε, ο Studniczka κρίνει τη 
διάταξή της στον Treu στη θέση 5, µπροστά από το τέθριππο D και δίπλα 
στην Ιπποδάµεια (F),ανεξήγητη. Παρόλο που σε ανάγλυφα και αττικές 
επιτύµβιες στήλες οι παίδες βρίσκονται συχνά δίπλα στους κυρίους τους, 
εδώ δε µπορεί να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όταν διαδραµατίζονται 
σηµαντικά γεγονότα δεν επιτρέπεται να «απλώνεται» ένας τεµπέλης 
όπως ο παις Ε µπροστά από τα άλογα, στα πόδια της Ιπποδάµειας, κοντά 
στον Πέλοπα, ή στην άλλη µεριά, στα πόδια της βασίλισσας, που είναι 
έτοιµη να βοηθήσει στη θυσία. Το µοτίβο του είναι ανεκτό µόνο ανάµεσα 
στις µορφές των γωνιών, συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του 
συµπληρωµατικού του άνδρα L, ανάµεσα στις Ν και Ρ. Εκεί, αυτός ο 
σύντροφος του Πέλοπα (Ε) ξεκουράζεται, αφού έχει τελειώσει τη σχετική 
µε την προετοιµασία της αρµατοδροµίας εργασία του. Πάντως, σχετικά 
µε τη θέση εύρεσης της Ε ο µελετητής δεν πιστεύει ότι µόνο αυτή 
βρέθηκε 9 µ. από τους βορειότερους κίονες του ανατολικού µετώπου του 
ναού λόγω των συµπτώσεων της εκτόπισης και της επαναδόµησης και 
κρίνει ότι αυτό δεν το απέδειξε ο Treu, αλλά το κατέστησε αποδεκτό.   

Ο Studniczka διαφωνεί µε την παραδοχή του Treu (1897) ότι οι 
µορφές πρέπει να γύριζαν στο θεατή τις καλύτερες και πιο προσεκτικά 
δουλεµένες πλευρές τους. Υποστηρίζει ότι ο γλυπτός διάκοσµος του 
ναού µπορούσε να διακριθεί περιληπτικά από ένα οπτικό σηµείο 
απέναντι από το κέντρο δίχως οι ατέλειες να είναι ορατές στο µάτι. Όµως 
τέτοιου είδους εποπτεία θα είχε ο θεατής από µία σηµαντική απόσταση, 
που το ελάχιστό της θα προέκυπτε µε βάση τον κανόνα, που αφορά την 
κύρια µάζα του αντικειµένου, που έχει εδώ πλάτος 26 µ. περίπου και 
απαιτεί ακόµη τη ψυχολογική – οπτική εµπειρία µε γωνία θέασης 
περίπου 21 µοιρών. Κατά το µελετητή οι γλύπτες στην Ολυµπία 
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λειτούργησαν µε βάση τα παραπάνω. Όταν έβαζαν στη σειρά στο 
εργαστήριο τις οµάδες του εναετίου πρέπει ο διευθύνων καλλιτέχνης να 
δοκίµασε την εικόνα που παρουσίαζε η κάθε µορφή αν άλλαζε θέση, κάτι 
που µπορεί να γινόταν µε τη βοήθεια µίας απλής κατασκευής. Σύµφωνα 
µε αυτά ο Studniczka βάζει την L, που στηρίζει το χέρι της σε ένα ραβδί, 
ανάµεσα στις Α, C και την Ε ανάµεσα στα χέρια των Ν, Ρ 175.    

Η Β και η Ο µπαίνουν µπροστά από τα άλογα λόγω της στάσης 
τους. Κάποιος γονατίζει, συνήθως µόνο στο ένα γόνατο, και όταν 
πραγµατοποιεί µια εργασία. Ως προς την ενασχόλησή τους, αν το αγόρι Β 
ασχολούνταν µε ένα άλογο, πρέπει να γονάτιζε µπροστά από το τέθριππο 
και να ξύστριζε π.χ. το µπροστινό άλογο. Για κάτι τέτοιο όµως θα ήταν 
πολύ αργά για το έτοιµο τέθριππο. Ο Studniczka υποστηρίζει ότι είχε 
αναλάβει µία εργασία σχετική µε τη θυσία. Αναφέρει τον κρατήρα της 
S.Agata, όπου δύο αγόρια δεξιά και αριστερά από τον Οινόµαο βοηθούν 
στη θυσία µε εκείνο στα αριστερά του βασιλιά να φέρνει το κριάρι 
(εικ.119) και διατείνεται ότι αν έστεκε µπροστά από το αγόρι Β ένας 
βωµός, θα µπορούσε να κρατάει ίσως το ζώο της θυσίας ή ακόµη 
καλύτερα να σήκωνε τον οβελό µε τα σπλάχνα. Πιστεύει ότι το 
σηκωµένο δεξί χέρι του κρατούσε τη γεµάτη οινοχόη και το αριστερό τη 
φιάλη, έχοντάς την έτοιµη για τη θυσία, όπως την κρατάει ο Οινόµαος 
στο αγγείο του Βρετανικού Μουσείου (εικ.120). Όσο για το κορίτσι Ο 
που γονατίζει µπροστά από την Ιπποδάµεια, µάλλον της παρείχε τις 
υπηρεσίες του. 

          
                                                         Εικόνα 120 

Η στάση και η δράση των µορφών Β και Ο δεν εξασθενίζει πολύ 
τη συνολική εικόνα της µεσαίας οµάδας από την άποψη της συµµετρίας 
και του ρυθµού. Με την όψη τριών τετάρτων των ανδρών που κλείνουν 
τη συµφωνία ανάµεσα στο ∆ία και των δύο στραµµένων στα δεξιά 
γυναικών οδηγούµαστε στην κατατοµή των υπηρετών Β, Ο και των 
αλόγων. Η Β και η Ο κλείνουν µε τα γεµάτα τόξα της πλάτης τους σαν 
παρενθέσεις τη µεσαία οµάδα σε αντίθεση µε την πολλαπλότητα των 

                                                           
175 Studniczka (1923), 18-29. 
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ποδιών των αλόγων, ενώ είναι ευχάριστη αισθητικά η διάταξή τους κάτω 
από την κυρτότητα των λαιµών των ζώων.                                                                     

Εξετάζοντας έπειτα το θέµα της ταύτισης των γωνιακών µορφών Α 
και Ρ, ο Studniczka γράφει κατά πρώτον ότι η στάση τους δηλώνει  
προσοχή ή και περιέργεια. Σηµειώνει ότι ο τύπος του ξαπλωµένου 
ποταµού – θεού είναι γνωστός από την ελληνιστική εποχή, αλλά στη 
γωνία ενός αυστηρορυθµικού εναετίου πρέπει βέβαια η µορφή να είναι 
ξαπλωµένη. Οι Α, Ρ µπορεί να ταυτίζονταν άλλοτε µε βάση κάποια 
αντικείµενα, π.χ. στεφάνια από καλάµι, µε τον Αλφειό και τον Κλάδεο 
αντίστοιχα. Θεωρεί πιθανό να ταυτίζονται µε ποταµούς – θεούς, τονίζει 
µάλιστα ότι είναι σηµαντικό για αυτό το ότι δε µπορούν να βρεθούν 
ονόµατα από το µυθικό απόθεµα προσώπων της Ολυµπίας. Επιπρόσθετη 
ένδειξη θεωρεί τη διαφορά στη συµπεριφορά και τη στάση τους : στη Ν 
γωνία ο άνδρας που κοιτάζει ήρεµα γύρω του είναι αντίστοιχος µε το 
ποτάµι που κυλά στο Νότο, ενώ στη Β γωνία η πιο ζωντανή, περίεργη 
µορφή µε τη µαζεµένη στάση θυµίζει το ζωηρό ή ανάλογα µε την εποχή 
φουρτουνιασµένο χείµαρρο του βουνού.                
 Τέλος, ο Studniczka επισηµαίνει ότι όλες οι µορφές 
χαρακτηρίζονται από ήθος, που σχετίζεται µε το πνεύµα του 
Πολύγνωτου. Θεωρεί γνήσια πελοποννησιακή αυτή την επεξήγηση του 
µύθου, που έκανε τον επώνυµο της χώρας, τον πρόγονο των Ατρειδών, 
από τον οποίο η Σπάρτη αρύεται την αξίωση για την καθοδηγητική θέση 
(Ηρόδ.,7,159),κύριο του αριστοκρατικού ιερού τόπου της Πελοποννήσου 
και πρότυπο των λαµπρών αθλητικών αγώνων. Όπως ο µεγάλος ποιητής 
της τότε δωρικής αριστοκρατίας, έτσι και το εναέτιο δε γνωρίζει τίποτε 
από την προδοσία (του Μυρτίλου), που σύµφωνα µε άλλους αποφασίζει 
τη νίκη. Η τραγική µοίρα των Πελοπιδών φαίνεται στο πένθος του 
µεγαλύτερου µάντη της Ολυµπίας 176.   
 
 
               Κριτική – Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Studniczka: 
 

Μία πρώτη παρατήρησή µου είναι ότι ο µελετητής θεωρεί 
δεδοµένο πως το εναέτιο απεικόνιζε το θέµα που ερµηνεύει ο Παυσανίας, 
δηλ. την προετοιµασία για την αρµατοδροµία Οινόµαου – Πέλοπα, και 
κατευθύνει ανάλογα τη συλλογιστική του. Όπως εξήγησα στην εισαγωγή, 
ο µύθος συναντάται στη φιλολογική παράδοση από τον Πίνδαρο και 
έπειτα. Ωστόσο στην τέχνη οι προετοιµασίες για την αρµατοδροµία δεν 
απεικονίζονται από τον 5ο αιώνα π.Χ., δεν είναι δηλ. σύγχρονες του 
εναετίου, αλλά από το 380-370 π.Χ. (κρατήρας της S. Agata dei Goti) ως 
το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 177, µε το συγκεκριµένο αγγείο που 
                                                           
176 Studniczka (1923), 30-36.  
177 Βλ. σχετικά το λήµµα „OINOMAOS“ στο LIMC VII (1994), 1, 20 και 2, 17. 
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αναφέρει ο Studniczka (εικ.116) να χρονολογείται γύρω στο 340 π.Χ. 178. 
Συνεπώς, σύγχρονες µε το εναέτιο παραστάσεις του θέµατος δεν 
υπάρχουν στην τέχνη, κάτι που θα πρέπει να µας βάλει σε σκέψεις (για 
περισσότερη ανάλυση βλ. την πρότασή µου).   

Σε ό,τι αφορά την άποψη για το ανοικτό στόµα της J, αναρωτιέµαι 
αν ο θεατής που έστεκε τόσο µακριά και κάτω από το εναέτιο µπορούσε 
να διακρίνει αυτή τη λεπτοµέρεια και να τη συνδέσει µε το µύθο 
ερµηνεύοντας έτσι ότι η µορφή, αν ταυτιζόταν µε τον Οινόµαο, έβγαζε 
λόγο στο µνηστήρα, ή αν έβλεπε το εναέτιο ως σχήµα, ως ένα σύνολο 
µορφών µε ποικιλία στάσεων και εκφράσεων. Είναι απίθανο ο 
καλλιτέχνης να επέλεξε να αφήσει το στόµα της µορφής ανοικτό για να 
διαφοροποιήσει την έκφρασή της από εκείνη της G ;  

Το αντικείµενο που κρατούσε η Η στο αριστερό χέρι δε µπορεί να 
ήταν κεραυνός, γιατί ο χώρος που µένει ελεύθερος στην παλάµη της είναι 
µικρός, οπότε χωράει ένα αντικείµενο λεπτότερο και µακρύτερο. Ο 
κεραυνός, αν και µακρύ, είναι ωστόσο χοντρό αντικείµενο, συνεπώς δε 
θα χωρούσε στο χέρι, ενώ θα ήταν µάλλον άκοµψο να τον κρατάει η 
µορφή µε αυτόν τον τρόπο.  

Σχετικά µε την ταύτιση της Ν µε τον Ίαµο, ας προσέξουµε ότι οι 
κατάλογοι του προσωπικού του ναού που αναφέρει ο Studniczka είναι 
αρκετά µεταγενέστεροι του εναετίου.  

Τέλος, όπως έγραψα στην κριτική µου στον Furtwängler (1891), 
επειδή το έργο του Πολύγνωτου δε σώζεται και γνωρίζουµε για αυτό 
µόνο από τις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων, πρέπει να είµαστε 
πιο συγκρατηµένοι στις συσχετίσεις του τρόπου έκφρασής του µε το 
εναέτιο.         

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
178 Βλ. λήµµα „OINOMAOS“ στο LIMC VII (1994), 1, 20 και 2, 11.  
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Buschor (1924) 179 
 

Ο Buschor διατάσσει τις µορφές όπως ο Studniczka (1923) 
(εικ.118) και µε βάση την τεκτονική σύνδεση. Η κλίση του αετώµατος 
επηρεάζει τη διάταξη στη δεξιά γωνία από τη µορφή Ρ ως τα άλογα Μ. Η 
σκεπτική γυναίκα F παίρνει τη θέση της βάσει του πεσµένου προς τα 
δεξιά περιγράµµατός της. Ο νεαρός πολεµιστής (G) µπαίνει δίπλα της. 
Στο κέντρο στέκει ο Ζευς (Η) δίχως σκήπτρο, µε τον κεραυνό στο 
αριστερό χέρι. Στον Πέλοπα (G) αντιστοιχεί ο βασιλιάς (J), στην 
σκεπτική γυναίκα F η βασίλισσα Κ. Το τέθριππο D ακολουθεί και αφού 
στο νόµο της τεκτονικής σύνδεσης κάτω από τα κεφάλια των αλόγων 
ταιριάζουν µόνο ο νέος B και το κορίτσι O, αποµένουν για τα κενά 
ανάµεσα στο D και τον άνδρα Α µόνο ο ηνίοχος C και ο αριστερός 
µάντης L, του οποίου η θέση καθορίζεται από την κλίση του πλάγιου 
γείσου πάνω από το κεφάλι του, που γυρίζει έντονα προς το κέντρο.   

Ο µελετητής υποστηρίζει ότι ο Παυσανίας είχε δει αυτή τη διάταξη 
της µεσαίας οµάδας. «Όποιος βγαίνει βόλτα από την Ολυµπία από το 
σπίτι του Οινόµαου και από το ιερό του ∆ία προς την Ήλι», γράφει, «έχει 
τον Αλφειό αριστερά του και τον Κλάδεο δεξιά. Ο περιηγητής γνωρίζει 
αυτό το γεγονός και βάζει τον Οινόµαο στην πλευρά του Κλάδεου, 
συνεπώς αυτός πρέπει να στεκόταν στο αριστερό µισό. Ο Οινόµαός του 
όµως µπορεί να είναι µόνο ο βασιλιάς µας. Επιπλέον τον περιγράφει στο 
αριστερό χέρι του ∆ία και ξέρουµε τι σηµαίνει αυτός ο τρόπος έκφρασης 
στον Παυσανία. Ξέρουµε ακόµη µε ποια σειρά περιγράφει τις οµάδες και 
πώς περιέγραψε π.χ. το δυτικό εναέτιο. Και τέλος ότι θεώρησε το ∆ία 
άγαλµα και ότι λόγω της εκδοχής της αρµατοδροµίας θα 
δικαιολογούνταν να αφήσει το βασιλιά που θυσιάζει να στρέφει προς το 
θεό 180».  

Όπως στην αρχαϊκή εικονογραφία, έτσι και στο εναέτιο οµάδες 
µορφών που παρακολουθούν πλαισιώνουν το γεγονός που λαµβάνει 
χώρα. Ένας καθισµένος γέρος συναντάται στο τέλος κάθε πλευράς :  
πρόκειται, σύµφωνα µε το παλιό τυπικό, για τους «µάντεις του οίκου», 
όπως τους παρουσιάζει ο Αισχύλος στον Αγαµέµνονα, που 
προαισθάνονται και θρηνούν τη µοίρα του. Ο µάντης L φαίνεται να 
κοιτάζει στο κέντρο και να σηκώνει το χέρι του µε το ένδυµα για να 
κρύψει την όψη του. Ο άλλος (Ν) πιάνει το πηγούνι του κάνοντας 
δυσάρεστες σκέψεις. Οι χειρονοµίες τους υποδεικνύουν ότι στο κέντρο 
διαδραµατίζεται ένα πραγµατικό γεγονός, που είναι τραγικό. Ένας 
αόρατος Ζευς ανάµεσα σε δύο ήρωες που δε στρέφουν προς αυτόν δε θα 
δικαιολογούσε τη συµπεριφορά των µάντεων.  
                                                           
179 Ο Buschor γράφει το κείµενο στο σχετικό βιβλίο του µε τον Hamann το 1924, για αυτό και 
αναφέρεται µόνο το όνοµά του στη συντοµογραφία της δηµοσίευσης.    
180 Buschor (1924), 20.  
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Ο Buschor θεωρεί ότι απεικονίζεται η θυσία που εκτελούνταν για 
το καλωσόρισµα του µνηστήρα και το κλείσιµο της συµφωνίας. Την 
εκτελεί ο Οινόµαος (J), για αυτό πρέπει να στραφεί στη µεριά του θεού, 
ενώ η βασίλισσα (Κ) συµµετέχει σε αυτήν και δέχεται τη βοήθεια του 
παιδιού Β. Ο ηνίοχος του βασιλιά δε µπορεί να λείπει, συνεπώς πρέπει να 
αναγνωριστεί στον άνδρα C, ο οποίος δε φοράει όµως το τυπικό ένδυµα 
του επαγγέλµατός του 181. Ο αρχαιολόγος πιστεύει ότι ο λόγος για τον 
οποίο ο Πέλοψ έχει εδώ, και όχι και στα αττικά µνηµεία, πλήρη πολεµικό 
εξοπλισµό (δόρυ, κράνος, ασπίδα, θώρακα) είναι γιατί τον τιµούσαν στην 
Ολυµπία αναµφίβολα ως πολεµικό ήρωα. Καταλήγει ότι η συµφωνία για 
την αρµατοδροµία περιείχε για το µνηστήρα τους όρους της µεταφοράς 
της Ιπποδάµειας και της υποχρέωσης να φορέσει όλο τον πολεµικό 
εξοπλισµό του. Στον Πίνδαρο ο βασιλιάς δολοφονείται από τον 
οπλισµένο µνηστήρα κατά τη διαδροµή, ενώ πρώτα η κλασική αττική 
εκδοχή αποµακρύνεται από το παλιότερο τυπικό, κάνει τον ήρωα άοπλο, 
του δίνει µάλιστα ένα προβάδισµα µε τη θυσία του Οινόµαου και αφήνει 
να ισχύει µόνο η µεταφορά της νύφης.    

Η στροφή του ∆ία στον Οινόµαο είναι δύσθυµη, υποδηλώνεται 
από τον κεραυνό στο αριστερό χέρι, το ανήσυχο πιάσιµο του ιµατίου από 
το δεξί, προπάντων όµως από τη συµπεριφορά των µάντεων, των οποίων 
η προαίσθηση συγκεντρώνεται στο γεγονός στο κέντρο, όπου δε 
µοιράζεται η νίκη, αλλά επισφραγίζεται η µοίρα ενός βασιλιά και του 
οίκου του. Είναι ο Ζευς του Πινδάρου και του Αισχύλου, όχι πια ο 
αρχαϊκός Ζευς, που ρίχνει τον κεραυνό, ο φονέας των Γιγάντων, αλλά η 
ίδια η µοίρα, ο θεός της τραγωδίας.  

∆εν απεικονίζεται µόνο η ιστορία της αρµατοδροµίας ή η 
προετοιµασία της, ούτε η αντιπαράθεση των οµάδων και η εύνοια του 
δίκαιου κριτή στον Πέλοπα. Ο κεραυνός στο χέρι του ∆ία δίνει 
ανεπαίσθητα το βασικό τόνο, η κίνησή του προς το βασιλιά, η 
περισυλλογή της κόρης και το δυσάρεστο προαίσθηµα των µάντεων 
µεταφέρουν τη διάθεση. Είναι ο ίδιος ο κεραυνός, που έκανε στάχτη το 
σπίτι του Οινόµαου στην Ολυµπία.  

∆εν περιγράφεται καµία αρχαϊκή ιστορία, δεν καταγράφεται καµία 
συγκεκριµένη στιγµή. Οι άνθρωποι στο σπίτι συζητούν, οι µάντεις 
κάθονται µπροστά από το παλάτι. Κοιτάζουν παρατηρητικά το 
µνηστήρα, που κλείνει τη συµφωνία µε το βασιλικό ζευγάρι, το θεό, 
κάτω από τα µάτια του οποίου έχει γίνει η συµφωνία. Προαισθάνονται τι 
σηµαίνει η συγκρατηµένη κίνησή του, γνωρίζουν το τραγικό τέλος που 
θα βρει το σπίτι του βασιλιά.  
 
                                                           
181 Ο Buschor σηµειώνει µε επιφύλαξη ότι : «Αυτό µπορεί να µην ισχύει, γιατί δε ξέρουµε, αν 
η φορεσιά, η οποία µας είναι γνωστή από αττικά µνηµεία και από το άγαλµα των ∆ελφών, 
ήταν δεσµευτική για τον καλλιτέχνη µας». Βλ. σχετικά Buschor (1924), 24. 
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Weege (1935) 
 

Ο Weege θεωρεί ασφαλή τη διάταξη των µορφών από τις γωνίες 
ως τα άλογα, αλλά άλυτο ακόµη το πρόβληµα της διάταξης της µεσαίας 
οµάδας. Υποστηρίζει ότι η έρευνα έχει την εποχή του κακώς ξεχάσει τη 
δηµοσίευση του Brunn (1888), ο οποίος επέκρινε τη µονοτονία των πέντε 
διαταγµένων δίπλα – δίπλα µεσαίων µορφών, που φαίνονται σαν ένας 
σωλήνας µε το να στέκονται αδρανείς η µία δίπλα στην άλλη αγγίζοντας 
σχεδόν µε τα κεφάλια τους το ανώτερο όριο του αετώµατος, και 
διόρθωσε αυτή την έλλειψη µε τη συγκέντρωσή τους γύρω από ένα µικρό 
βωµό για την απαιτούµενη από το µύθο θυσία. Η σύνθεση διατηρεί µε το 
βωµό το καλλιτεχνικό και πνευµατικό της τέλος : η µονοτονία των 
µορφών διακόπτεται, η µορφή του ∆ία αποµονώνεται και γίνεται µε 
αυτόν τον τρόπο το πνευµατικό κέντρο. Ταυτόχρονα τα δύο ζευγάρια 
φαίνονται σα δύο οµάδες, που χωρίζονται από το βωµό, αλλά συνδέονται 
ξανά στις αντίθετες σχέσεις τους και σε µία ενιαία ποιητική και 
καλλιτεχνική ιδέα. Σχετικά µε το ό,τι δε βρέθηκαν ίχνη βωµού, ο Brunn 
υποστήριξε ότι δε θα έψαξαν (για αυτόν) ή ίσως εξαιτίας της µη 
αναφοράς του από τον Παυσανία δε θα αναγνώρισαν ίχνη του σε άλλα 
µαρµάρινα θραύσµατα. Ο Weege – επεκτείνοντας το επιχείρηµα του 
Brunn – γράφει ότι στα τµήµατα µαρµάρου που ήταν κοντά µπορούν 
ακόµη να βρεθούν ίχνη από το βωµό και θεωρεί ότι µε τη φράση του 
Παυσανία «ίππων άµιλλα έτι µέλλουσα και το έργον του δρόµου παρά 
αµφοτέρων εν παρασκευη» (V,10,6) δε µπορεί να εννοηθεί τίποτε άλλο 
από τη φηµισµένη συµφωνία της θυσίας του Οινόµαου µε το µνηστήρα 
της κόρης του Ιπποδάµειας από την τοπική παράδοση της Ηλείας, που 
απαιτεί οπωσδήποτε ένα βωµό, και µάλιστα το βωµό του ∆ία Άρειου 182. 
Θεωρεί πιθανό να επισηµαίνονταν ο βωµός ιδιαίτερα λόγω της 
στερέωσης του διπλού πέλεκυ κατά τον τρόπο των βωµών του ∆ία 
Λαβράϋνδου στη µπροστινή επιφάνειά του και πιστεύει ότι ο ανδριάντας 
του ∆ία που έστεκε από πίσω ταυτιζόταν βάσει του κράνους στο κεφάλι 
και του διπλού πέλεκυ στα χέρια µε τον ανδριάντα του ∆ία Άρειου. Η 
εναέτια µορφή του θεού απεικόνιζε το λατρευτικό άγαλµα του ναού, 
γιατί µε τη λέξη άγαλµα του Παυσανία µπορεί να κατανοηθεί ένα 
λατρευτικό άγαλµα και όχι π.χ. το άγαλµα του αόρατου θεού. Ο βωµός 

                                                           
182 Με βάση το σχετικό µε τους βωµούς της Άλτεως χωρίο του Παυσανία ο βωµός του 
Ήφαίστου αποδιδόταν και στο ∆ία Άρειο, στο βωµό του οποίου θυσίαζε ο Οινόµαος πριν την 
αρµατοδροµία µε τον εκάστοτε µνηστήρα της Ιπποδάµειας. Όµως ο βωµός του Άρειου ∆ία 
έστεκε κοντά σε εκείνον του Αλφειού, που βρισκόταν περίπου απέναντι από τη µορφή Α του 
ανατολικού εναετίου που ταυτίστηκε από τον περιηγητή µε τον Αλφειό, συνεπώς και οι δύο 
βωµοί ήταν µπροστά από την ανατολική πρόσοψη του ναού του ∆ία. Βλ. σχετικά Weege 
(1935), 449-450.     
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διευκόλυνε τον Παυσανία, όπως και το θεατή, στην ταύτιση του ∆ία µε 
άγαλµα µε την πρώτη µατιά.   

Ο βωµός αποδεικνύεται και από τις παρατηρήσεις του Dörpfeld, 
που υποστήριζε στις τότε οµιλίες του 
ότι κάτω από τα γόνατα, γύρω-γύρω 
από όλη τη µπροστινή πλευρά της 
µορφής Η υπάρχει µία οριζόντια, 
φαρδιά και βαθιά τοµή, που πρέπει να 
χρησίµευε στη στερέωση ενός 
αντικειµένου, που η άνω οριζόντια 
άκρη του προσαρµοζόταν πριν από τη 
µορφή (εικ.121). Ο Weege απορρίπτει 
την άποψη του Treu ότι ο καλλιτέχνης 
είχε προσθέσει εδώ πτυχές του ιµατίου 
της µορφής. Γιατί τα κοµµάτια σε 
αυτήν ακριβώς τη θέση, αν δεν υπήρχε 
βωµός, θα έκαναν εντύπωση στο 
θεατή, συνεπώς ο καλλιτέχνης δε 
µπορεί να καταπιανόταν άδικα µε τον 
όγκο µαρµάρου. Κάτω από την 
οριζόντια τοµή της Η διατηρείται µόνο 
ένα ίχνος του αριστερού ποδιού µε                        Εικόνα 121 
τραχιά επιφάνεια (εικ.58). Ο γλύπτης Grüttner σε συµφωνία µε τον Treu 
συνέδεσε δύο θραύσµατα πτυχών το ένα δίπλα στο άλλο πάνω από το 
δεξί πόδι. Ο Weege δε δέχεται ότι ανήκουν εκεί και πιστεύει ότι δε 
µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά το πού πράγµατι ανήκουν. Το ένα (Α) 
είναι µία γωνία του ενδύµατος από κάποια µορφή, ίσως του δυτικού 
εναετίου, µε µία µικρή παρυφή (βλ.εικ.121, αριστερά). Για τον Weege 
αυτά τα δύο µαρµάρινα θραύσµατα, από τα οποία ο Treu απεικόνισε το Α 
και το ερµήνευσε ως ένα συµπιεσµένο πάνω από το δεξί πόδι κοµµάτι 
ιµατίου, δεν έχουν καµία σχέση µε τη µορφή, που ήταν συνδεδεµένη 
µάλλον µε το βωµό που ήταν µπροστά της µε ένα ιδιαίτερο πόλο, για τον 
οποίο εκείνες οι τρύπες, που παρουσιάζει ο Treu στο σχέδιο του, ήταν 
συγκεκριµένες και µπορούν να αναγνωριστούν καλά, αλλά τις εξηγεί 
λανθασµένα. Η µορφή, που έχει την πλάτη επίπεδη, στεκόταν τόσο κοντά 
στο τύµπανο, ώστε ο βωµός είχε περίπου 0,85 µ. άνεση χώρου στο βάθος. 
Η Η ήταν συνδεδεµένη µε το τύµπανο όχι µόνο µε δύο καρφιά στις 
τρύπες, αλλά στηριζόταν στο οριζόντιο γείσο µε το βωµό που ήταν 
µπροστά της, µε τον οποίο ήταν συνδεδεµένη µε τους µικρούς πόλους.   
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Ένα δεύτερο τεχνικό ερώτηµα αφορά στο αριστερό χέρι της Η 
(εικ.122).Επειδή το δεξί της δεν κρατάει ένα σύµβολο, αλλά µόνο σφιχτά 
την άκρη του ιµατίου, πρέπει η µορφή να 
χαρακτηριζόταν από το αντικείµενο που 
κρατούσε το αριστερό της. Κατά 
συνέπεια εξαρτόµαστε από τα ίχνη του 
συµβόλου σε αυτό, αφού το κεφάλι δε 
σώζεται. Ο Weege υποστηρίζει ότι 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. Ο δείκτης, που φαίνεται 
ότι κρατούσε το σύµβολο σα να το 
στήριζε από κάτω, τον έκανε αρχικά να 
υποθέσει ότι ο θεός θα µπορούσε να 
κρατάει π.χ. ένα αντικείµενο που έγερνε 
προς τα κάτω από τη λαβή, στην οποία ο 
δείκτης στηριζόταν από πίσω, ώστε ο                          
τελευταίος ‘ζυγίζει’ κατά κάποιον τρόπο     
το αντικείµενο στο χέρι, συνεπώς θα                              Εικόνα 122 
επρόκειτο για ένα διπλό πέλεκυ, τον οποίο η Η θα κρατούσε πάνω στο 
βωµό. Ο Weege θεωρεί πιθανότερο να χρησιµοποιούσε ο θεός το δείκτη 
ως στήριγµα για ένα κοντό όπλο που κρατούνταν προς τα πάνω µε τη 
διπλή κόψη, που χρησίµευε συνεπώς για ένα διπλό πέλεκυ. 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 σπρώχνεται σε ξεχωριστές, τοξοειδείς πτυχές 
στο αριστερό πλευρό του θεού, στο ύψος όπου κάµπτεται ο αγκώνας, 
προς τα πάνω. Ο διπλός πέλεκυς µε την κεφαλή προς τα πάνω 
εµφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο στα νοµίσµατα της Καρίας µε το ∆ία 
Λαβρανδέα, π.χ. σε ένα νόµισµα από την εποχή των Σατραπών, δηλ. τον 
4ο αιώνα π.Χ., όπου βλέπουµε το θεό να απεικονίζεται µε το λάβρυ στο 
αριστερό. Το διπλό πέλεκυ µε την κόψη προς τα πάνω κρατάει στο 
αριστερό της χέρι σε νοµίσµατα της Λυδίας µία νεαρή θεότητα και ένας 
νεαρός ήρωας µε χλαµύδα σε ένα νόµισµα της Φρυγίας. Με αυτό το 
σύµβολο χαρακτηριζόταν στο εναέτιο ο Ζευς ως Άρης – Ζευς και 
επισηµαίνονταν η κοντινή συγγενική σχέση του βασιλιά του τόπου 
Οινόµαου, γιου του Άρη.   

Ως προς τις µορφές F και K, έχουν µία µεγάλη τετράγωνη τρύπα 
καρφιού στην πλάτη, ήταν συνεπώς τοποθετηµένες κοντά στο τύµπανο. 
Είναι στηµένες µόνο σε επίπεδες βάσεις, όχι σε πλίνθους ύψους 10 εκ. 
όπως οι άνδρες G, J και τα άλογα. Ο καλλιτέχνης δε χρησιµοποίησε 
πλίνθους για αυτές, επειδή η µάζα του πέπλου τους, που έφτανε ως κάτω, 
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τους έδινε αρκετή σταθερότητα, ενώ για τους άνδρες και τα άλογα, των 
οποίων τα πόδια θα µπορούσαν να είχαν σπάσει εύκολα, ήταν 
απαραίτητες γερές πλίνθοι, τις οποίες πρέπει να σκεφτούµε «βυθισµένες» 
σε µία πλάκα που απλώνεται σε όλο το αέτωµα. Ο µελετητής προτείνει 
να τοποθετηθεί η Κ στη δεξιά πλευρά, πολύ κοντά στη µορφή του θεού, 
ώστε το τεντωµένο δεξί χέρι της να είναι κοντά στο αριστερό χέρι του 
Άρειου ∆ία µε το διπλό πέλεκυ, πάνω από το βωµό και να κρατάει µία 
χρυσή φιάλη ή το καλάθι της θυσίας (εικ.123). Συνεπώς αυτή πρέπει να 
θυσιάζει, να είναι δηλ. η Στερόπη. Κατά ανάλογο τρόπο πρέπει η F, που 
έχει λεπτότερες φόρµες, συνεπώς είναι νεαρότερη, να στέκει δίπλα στο 
δεξί χέρι του ∆ία. Έχει το δεξί χέρι µπροστά από το άνω µέρος του   

                  
                                                                       Εικόνα 123 

σώµατός της, κρατάει την παρυφή του πέπλου µε το αριστερό στο λαιµό 
και φαίνεται βυθισµένη σε σκέψεις (εικ.123) 183.   

Ολοκληρώνοντας την πρότασή του για τη διάταξη της µεσαίας 
οµάδας ο Weege σηµειώνει ότι είναι αποφασιστικές κάποιες καθαρά 
τεχνικές παρατηρήσεις για τις µορφές G και J. Η J, που πάντα ταυτίζεται 
µε τον Οινόµαο, παρόλο που δε φοράει θώρακα, αλλά ένα µικρό ιµάτιο, 
έχει το δεξί χέρι στο γοφό, ενώ κρατάει µε το αριστερό ένα δόρυ, 
παρουσιάζει επεξεργασία στη µπροστινή γωνία της πλίνθου και ίχνη 
σύνδεσης µε καρφιά, που µπορούν να συναχθούν από το ότι πρέπει να 
γυρίζει µε τέτοιο τρόπο, ώστε το δεξί χέρι της µε τον έντονα κεκαµµένο 
αγκώνα να το βλέπει ο θεατής από µπροστά. Κατά ανάλογο τρόπο η G, 
που κρατάει την ασπίδα µε το 
αριστερό, το δόρυ µε το δεξί και 
φοράει στο κεφάλι  κράνος, 
πρέπει να τεθεί έτσι, ώστε να τη 
βλέπει κάποιος σε στροφή τριών                        Εικόνα 124                               
και η ασπίδα της να φαίνεται σχεδόν από µπροστά (εικ.124). Η θέση τους 
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 γαµπρός, πρέπει να στέκουν γύρω 
από αυτόν σε µία κλειστή οµάδα. Συνεπώς η J τοποθετείται στην 

                                                           
183 Weege (1935),456-460. 
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αριστερή πλευρά του εναετίου, η G στη δεξιά – ως προς το θεατή – και οι 
δύο κοντά στη µπροστινή άκρη του αετώµατος, ώστε η µπροστινή άκρη 
των πλίνθων τους να κόβεται περίπου στο σηµείο της µπροστινής 
γραµµής της βάσης του βωµού (εικ.125).  

Ως επιβεβαίωση της ορθότητας της διάταξης της κεντρικής οµάδας 
ο Weege αναφέρει τη δηµοσίευση του Schrader (1921) 184, µε τις ιδέες 
του οποίου φαίνεται να συµφωνεί γενικά. ∆ιαφοροποιείται ωστόσο ως 
προς τη θέση των δύο γυναικών. Έπειτα εκθέτει µία σειρά από 
παρατηρήσεις προκειµένου να απαντήσει στο ερώτηµα της ταύτισης των 
δύο ανδρικών µορφών. Η G δεν ήταν αρχικά γυµνή, αλλά φορούσε ένα 
θώρακα, από τον οποίο σώζονται τα ίχνη των τοµών και των οπών των 
πόλων στους ώµους και το κάτω µέρος του σώµατος. Εάν είχε γίνει δεκτό 
ότι το σώµα της µορφής είναι πιο αδύνατο, άρα πιο νεανικό από εκείνο 
της J, τότε, όταν αποκτά το θώρακα µε τα φαρδιά επώµια, φαίνεται τόσο 
δυνατή, ώστε το αντίστοιχό της, η J, που φοράει µόνο ένα µικρό ιµάτιο, 
φαίνεται ισοδύναµη µε αυτήν στη µάζα. Οι µάζες στα πόδια και τα χέρια 
της G δείχνουν ότι δεν απεικονίζεται σε λεπτότερες αναλογίες, µε 
περισσότερο τρυφερή δοµή µελών από ό,τι η J.  

Ο Weege δέχεται ότι το κεφάλι µε το κράνος που αποδόθηκε στη 
G ταιριάζει επακριβώς στο θραύσµα του σώµατός της. Ωστόσο αρνείται 
κάτι τέτοιο για τη J, στην οποία προστέθηκε από τον Treu το θραύσµα 
ενός γενειοφόρου κεφαλιού µε κράνος, που κατά τον Weege δε συνδέεται 
σε κανένα σηµείο µε το λαιµό της (εικ.125) 185. Πρέπει να θεωρήθηκε – 
από τους ανασκαφείς – ότι αυτό το θραύσµα από ένα γενειοφόρο κεφάλι 
µε κράνος ανήκε στη J, οπότε προστέθηκε γύψος για τη σύνδεση του 
κεφαλιού µε το σώµα. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ότι αναγνωρίστηκε σε 
αυτή τη µορφή ο Οινόµαος και στην αγένειο G µε την ασπίδα στο δεξί 
χέρι ο Πέλοψ. Ωστόσο ο κορµός της J είχε ταυτιστεί µετά την εύρεσή 
του, πριν ο Treu πιστέψει ότι πρέπει να προσθέσει το θραύσµα του 
γενειοφόρου κεφαλιού, µε τον Πέλοπα 186. Η ταύτισή της µε τον Οινόµαο 
καθιερώθηκε γρήγορα υπό την πίεση της ιδέας ότι από τους δύο ήρωες ο                            

                                                           
184 Ο Schrader (1921) παρουσιάζει µία πρόταση διάταξης µόνο του κεντρικού συµπλέγµατος 
και των µορφών Β και Ο (B J K H  F G O), µε το ζευγάρι στα αριστερά του θεού - µε βάση 
το θεατή - να ταυτίζεται µε το βασιλιά και τη βασίλισσα, και εκείνο στα δεξιά µε τον Πέλοπα 
και τη νύφη. Κατά τα άλλα, η πρότασή του θυµίζει εκείνη του Weege, τον οποίο µάλλον 
επηρέασε, αφού υποστηρίζεται η παρουσία βωµού, οι µορφές Κ, F ωθούνται κοντά στο 
τύµπανο, η J και η G για τεχνικούς λόγους τίθενται σε όψη τριών τετάρτων, σχηµατίζεται ένα 
ανοιχτό τόξο γύρω από το βωµό και η Στερόπη (Κ) κρατάει µε το δεξί χέρι ένα καλάθι για τη 
θυσία – η οποία έχει ωστόσο τελειώσει και ο Οινόµαος έχει ορκιστεί ότι η κόρη του θα είναι 
το βραβείο του νικητή στην επικείµενη αρµατοδροµία.           
185 Βλ. και Olympia III, πίν. 9. 
186 Ausgrabungen I, πίν.16. 
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γενειοφόρος, συνεπώς ο µεγαλύτερος, 
πρέπει να είναι ο βασιλιάς Οινόµαος, ο 
αγένειος, ο νεότερος, µπορούσε να είναι 
µόνο ο Πέλοψ, ο γαµπρός, παρόλο που 
παριστάνεται µε πλήρη πολεµικό 
εξοπλισµό, ασπίδα και χρυσό θώρακα, 
ενώ ο βασιλιάς του τόπου, στον οποίο 
ταιριάζει ο οπλισµός και ο οποίος σε όλες 
τις απεικονίσεις της αγγειογραφίας 
φοράει θώρακα, κράνος και ασπίδα, εδώ 
κατά έναν περίεργο τρόπο πρέπει να 
φοράει ένα µικρό ιµάτιο. Παρόλα αυτά 
φοράει ένα κράνος που δεν ταιριάζει µε 
αυτή τη ενδυµασία.  

Ένα άλλο επιχείρηµα για την 
ταύτιση της J µε τον Πέλοπα αφορά το 
φρυγικό σκούφο της. Ο Weege 
υποστηρίζει ότι το ίχνος στην πλάτη της 
(εικ.64) δεν είναι το υπόλοιπο του λοφίου 
του κράνους, όπως πιστεύει ο Treu, αλλά                  Εικόνα 125 
η µακριά άκρη του φρυγικού σκούφου που πέφτει εκεί όπως ένα λοφίο 
κράνους. Παρόµοια παρουσιάζεται ο Πέλοψ και σε άλλες απεικονίσεις 
σχετικές µε τη θυσία πριν την αρµατοδροµία.  

Σχετικά µε την προέλευση του θραύσµατος του κεφαλιού µε το 
κράνος ο µελετητής υποστηρίζει ότι θα µπορούσε να ανήκει είτε στην Η 
(Ζευς Άρειος), της οποίας το κεφάλι λείπει και 
δε µπορούµε να γνωρίζουµε ακριβώς τις 
διαστάσεις του, είτε σε ένα άγαλµα αξιωµατικού 
από τα πολυάριθµα που βρέθηκαν στην 
Ολυµπία ή σε ένα άγαλµα οπλισµένου ήρωα 
από τα πολυάριθµα µνηµεία της Άλτεως, µε 
χαρακτηριστικό τους το ανοιχτό στόµα, που 
αναγνωρίζεται επίσης και στο κεφάλι του 
χάλκινου οπλιτοδρόµου στο Tübingen (εικ.126), 
και το οποίο δε σηµαίνει απαραίτητα ότι η 
µορφή µιλάει αλλά ότι αναπνέει κατά την 
κουραστική εργασία. Η J µπορεί να είχε ένα επίσης         Εικόνα 126 
νεανικό, αγένειο κεφάλι, όπως η G. Συνεπώς µπορεί και οι δύο ήρωες να 
ήταν αγένειοι και ο καλλιτέχνης του εναετίου να µη χρησιµοποίησε τα 
γένια ως γενικό χαρακτηρισµό της ώριµης ανδρικής ηλικίας, αλλά για 
ιδιαίτερους λόγους όπως γίνεται κατανοητό στην περίπτωση των 
µάντεων L και N, του ποταµού – θεού Αλφειού Α και του ηνιόχου C. Ο 
Weege καταλήγει ότι έτσι εξηγείται και η ίδια η περιγραφή του 
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Παυσανία, ο οποίος µιλώντας για τον Οινόµαο αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι φοράει κράνος (έστιν Οινόµαος εν δεξια του ∆ιός επικείµενος κράνος 
τη κεφαλη), ενώ ο Πέλοψ όχι, αφού γράφει µονάχα Τα δε ες αριστερά από 
του ∆ιός ο Πέλοψ και Ιπποδάµεια, συνεπώς λόγω του κράνους ξεχώριζε ο 
βασιλιάς από τον αντίπαλό του 187.    

Μετά από αυτά ο Weege συγκρίνει την ορθότητα των λόγων του 
περιηγητή σε σχέση µε τη θέση των υπόλοιπων εναέτιων µορφών 
(εικ.127-129). Υποστηρίζει ότι η θέση, την οποία έπρεπε να δώσει στον 
‘πλήρως οπλισµένο’ Οινόµαο, καθορίζει τι εννοεί ο Παυσανίας µε τις 
φράσεις εν δεξιά του ∆ιός και ες αριστερά από του ∆ιός. Θεωρεί σηµείο 
αναφοράς το θεατή. Για τις φράσεις του περιηγητή που ακολουθούν  
(Μυρτίλος δε, ος ήλαυνε τω Οινοµάω το άρµα, κάθηται προ των ίππων 
µετά δε αυτόν εισιν άνδρες δύο ονόµατα µεν σφίσιν ουκ έστι, θεραπεύειν δε 
άρα τους ίππους και τούτοις προσετέτακτο υπό του Οινοµάου. Προς αυτω 
δε κατάκειται τω πέρατι Κλάδεος) παρατηρεί ότι οι µορφές είναι απόλυτα 
σωστές και απαριθµούνται στη σειρά τους, µόνο που κατανοούνται στη 
σηµασία τους εν µέρει λανθασµένα. Εκείνη που κάθεται πριν από τα 
άλογα Μ δεν είναι ο Μυρτίλος, αλλά ένα κορίτσι (Ο), ένα λάθος που 
µπορούµε να το συγχωρέσουµε στον Παυσανία λόγω του µακριού 
ενδύµατός του. Οι δύο µορφές πίσω από τα άλογα δεν είναι φύλακες των 
αλόγων, όπως θεωρεί ο περιηγητής ή η πηγή πληροφοριών του. Η 
γενειοφόρος µορφή Ν κάθεται µε τον τρόπο που κάθονται οι µάντεις του 
οίκου στις σκηνές αναχώρησης ενός ήρωα. Π.χ. στο αγγείο του 
Αµφιάραου στο Βερολίνο ο µάντης του οίκου Αλιµήδης κάθεται µε 
παρόµοιο τρόπο, προαισθάνεται το άσχηµο αποτέλεσµα και στηρίζει 
ανήσυχα το κεφάλι στο δεξί χέρι. Με το καθισµένο αγόρι Ε, του οποίου η 
θέση είναι σίγουρη λόγω των θέσεων πτώσης των Ν, Ε, Ρ, γίνεται επίσης 
υπαινιγµός στην ατυχή έκβαση της επικείµενης αρµατοδροµίας. Η Ρ, ο 
ποταµός – θεός Κλάδεος, παρατηρεί το ξέσπασµα της µοιραίας θύελλας. 
∆υσάρεστες σκέψεις για την πτώση του Οινόµαου κάνει και το γονατιστό 

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

                                                                    Εικόνα 127                                 

κορίτσι Ο, που κάθεται µε τα δύο χέρια σταυρωµένα σα να έχει βυθιστεί 
σε βαθιά µελαγχολία. Ακόµη και τα άλογα Μ, αν συγκρίνουµε τη στάση 
των κεφαλιών τους µε εκείνη των D, φαίνεται να νιώθουν το πένθος και 
το δυσάρεστο προαίσθηµα των ανθρώπων. Όλα κατεβάζουν τα κεφάλια 
τους, µε µόνη εξαίρεση το τρίτο άλογο της αριστερής πλευράς που  
                                                           
187 Weege (1935), 460-465. 
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σηκώνει το δικό του. Ο Οινόµαος, το κύριο πρόσωπο αυτής της «πλευράς 
της δυστυχίας», όπως την ονοµάζει ο Weege, κατεβάζει το κεφάλι σα να 
προαισθάνεται το αποτέλεσµα της αρµατοδροµίας.         

Στην αριστερή πλευρά η σειρά των µορφών συµφωνεί πάλι µε τα 
λόγια του Παυσανία, µονάχα η ταύτιση της δεύτερης από τα αριστερά 
µορφής µε φύλακα αλόγων είναι ξανά λανθασµένη. Οι µορφές 
µεταδίδουν το αίσθηµα της ηρεµίας, της σιγουριάς και της αισιοδοξίας. 
Τον Πέλοπα (J) διαπνέει βεβαιότητα για τη νίκη. Ο νεαρός ηνίοχος Β  
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µπροστά από τα άλογα κρατάει τα ηνία. Ο Weege δίνει βάση στην 
περιγραφή της θυσίας πριν την αρµατοδροµία στις Εικόνες του νεότερου 
Φιλόστρατου 188 και υποστηρίζει ότι στη ζωγραφική, ακόµη και σε αυτή 
την περίπτωση µεταγενέστερης εποχής, ο Πέλοψ απεικονιζόταν 
πεισµατάρης και τα άλογα του µε περήφανα σηκωµένους λαιµούς, 
συνεπώς οι ζωγράφοι ήξεραν το εναέτιο της Ολυµπίας.  

Στο αριστερό µισό,«στην πλευρά της τύχης», η στάση των µορφών 
πίσω από τα άλογα υποδηλώνει τη θετική έκβαση. Ο καθισµένος άνδρας 
L κοιτάζει προς τα πάνω, στηρίζεται σε ένα ραβδί και ταυτίζεται µε ένα 
µάντη, που παρατηρεί την πτήση των πουλιών, η οποία στέλνει ευνοϊκά 
σηµάδια για την επιχείρηση του Πέλοπα (εικ.127).                                                    

                                                           
188 Φιλόστρ., Εικόνες, IX :  
«Ο µεν υπερ τετρώρων δι’ ηπείρου µέσης  
ιππεύσειν µέλλων υπ’ ορθη τιάρα και Λυδία στολη,  
Πέλοψ, οιµαι, θρασύς ηνίοχος καλόν ειπειν… 
Όµµα δ’ αυτω γοργόν και αυχήν ανεστηκώς 
το της γνώµης έτοιµον ελέγχει η τε οφρύς υπεραί 
ρουσα δηλοι καταφρονεισθαι τον Οινόµαον υπο  
του µειρακίου. Φρονει γαρ τοις ιπποις, επειδή υψαυ 
χενές τε και πολλοί τον µυκτηρα και κοιλοι την  
οπλήν και το όµµα κυάνεοί τε και ετοιµοι χαίτην τε 
αµφιλαφη κυανων απαιωρουντες αυχένων, ος δη 
θαλασσίων τρόπος… 
Ο δ’ ουκ άποθεν ο Οινόµαος,  
άλλ’ ετοιµον αυτω τω άρµα και το δόρυ υπερτέ 
ταται του δίφρου καταλαβόντι το µειράκιον κτειναι, 
ο δε τω πατρί θύων Άρει σπεύδει άγριος ιδειν και  
φονων το όµµα και τον Μυρτίλον επισπέρχει…»    
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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, ο Πέλοψ, είναι το ανερχόµενο αστέρι της Πίσας, που 
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θα ιδρύσει µε το γάµο του µε την κόρη του Οινόµαου Ιπποδάµεια ένα 
καινούριο και δυνατό πριγκιπικό γένος. Ο καλλιτέχνης µας κάνει να 
θυµηθούµε αυτό που απέδειξε ο Winter, ότι δηλ. από την αρχαϊκή εποχή 
ως το ψηφιδωτό του Αλέξανδρου οι νικητές κινούνται από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, συνεπώς το αριστερό µισό του εναετίου φαίνεται 
ελκυστικό (όπως στο δυτικό εναέτιο του Παρθενώνα, τη ζωφόρο του 
Θησείου) και ότι η Αθηνά στη φιάλη του ∆ούριδος γυρίζει το κεφάλι της 
στα δεξιά και στο νικητή, όπως ο Ζευς στο εναέτιο.  

Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από εξισορρόπηση των στοιχείων των 
ζευγαριών στο κεντρικό σύµπλεγµα. ∆ίπλα στον περήφανο και σίγουρο 
για τη νίκη Πέλοπα στέκει η βυθισµένη σε βαθιά περίσκεψη σχετικά µε 
το αβέβαιο αποτέλεσµα Ιπποδάµεια, ενώ στην άλλη µεριά δίπλα στη 
Στερόπη, που είναι ήσυχη, πεπεισµένη για τη δύναµη και τέχνη του 
ηνιόχου, στέκει ο Οινόµαος, για πρώτη φορά αβέβαιος για την έκβαση 
της αρµατοδροµίας.  

Ο καλλιτέχνης ψυχογραφεί τα ζευγάρια. Η Ιπποδάµεια είναι εκείνη 
που πρέπει να φοβάται µία προσωπική απώλεια, του πατέρα ή του 
µνηστήρα. Η στάση της ταιριάζει µε τη ψυχική της κατάσταση. Αντίθετα 
η Στερόπη σκέφτεται µόνο το αποτέλεσµα της επιχείρησης και 
εµπιστεύεται µε αισιοδοξία το σύζυγό της, στον οποίο στρέφει το βλέµµα  
καθώς γεµίζει τη φιάλη. Με το φίνο όµως τρόπο χαρακτηρισµού είναι σα 
να δηµιουργείται η εντύπωση ότι µόλις η θυσία λάµβανε χώρα και ο 
καπνός δε δήλωνε την εύνοια του ∆ία για τον Οινόµαο, αυτός 
ταραγµένος θα απέστρεφε το κεφάλι του από το θεό προς την 
κατεύθυνση του Πέλοπα, στον οποίο ο θεός απονέµει τη νίκη.          

Πρόκειται για µία µεγαλειώδη ζωγραφική ψυχών από αληθινά 
δραµατικό πνεύµα. Μία εξέχουσα καλλιτεχνική διάνοια πρέπει να 
δηµιούργησε αυτό το έργο, που συνδεόταν στενά µε τους µεγάλους 
ζωγράφους και καλλιτέχνες της εποχής της 189.   

 
 

                                                           
189 Weege (1935), 465-468. 
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       Κριτική – παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Weege : 
 
Η διάταξη των F και Κ εκατέρωθεν του θεού συναντά εµπόδια 

στην περιγραφή του Παυσανία, ο οποίος βλέπει σε αυτές τις θέσεις δύο 
ανδρικές µορφές. Παρόλο που είναι πιθανό να έκανε λάθη π.χ. στις 
ταυτίσεις των µορφών ή στο θέµα που απεικονίζεται, είναι µάλλον 
απίθανο να µη µπορούσε να απαντήσει σε βασικά ερωτήµατα όπως αυτό 
και να ξεχωρίσει ποιες µορφές, ανδρικές ή γυναικείες, έστεκαν 
εκατέρωθεν της κεντρικής, ψηλότερης, όταν µάλιστα οι µόνες όρθιες 
γυναικείες µορφές είναι η F και η Κ. Επίσης οι ανδρικές G και J για 
τεχνικούς λόγους θα διατάσσονταν καλύτερα εκατέρωθεν της Η, αφού 
είναι οι επόµενες ψηλότερες µετά από αυτήν, οπότε τα κεφάλια τους 
υποδεικνύουν την κλίση του γείσου.              

Σχετικά µε την αποκατάσταση του αριστερού χεριού της Η παρόλο 
που πράγµατι κρατούσε το αντικείµενο από κάτω προς τα πάνω, αυτό 
που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι ότι άγγιζε τον πήχη λοξά, όπως 
υποδεικνύεται από τη διακοπή της χαµηλότερης πλάγιας πτυχής του 
ενδύµατος πάνω από την παλάµη (βλ. αναλυτικότερα την πρότασή µου). 
Ακόµη, αναφορικά µε την πιθανή αποκατάσταση της µορφής µε κράνος, 
ας σηµειωθεί ότι ο εικονογραφικός τύπος του ∆ία τον θέλει σε νοµίσµατα 
της Καρίας της εποχής του Αδριανού να έχει κράνος, ασπίδα και δόρυ ή 
κεραυνό. Ο διπλός πέλεκυς 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 πάνω 190. Συνεπώς, η πιθανότητα να κρατάει η µορφή διπλό πέλεκυ 
αποκλείεται χρονικά. Πόσο πιθανό είναι να εµφανιζόταν ένας τόσο 
περιορισµένος τοπικά και σπάνιος εικονογραφικά τύπος στο πανελλήνιο 
ιερό της Ολυµπίας και µάλιστα στην κεντρική µορφή του εναετίου της 
πρόσοψης του ναού του τιµώµενου στο ιερό θεού ;  

Ο Weege πρωτοτυπεί και θίγει ένα ενδιαφέρον θέµα, αυτό της 
σωστής απόδοσης του κεφαλιού της J και εν συνεχεία της ταύτισης των 
G και J. Ο Hirschfeld ήταν ο πρώτος µελετητής που το 1875 ταύτισε την 
J µε τον Οινόµαο. Αν και δε γνωρίζουµε τα κριτήρια για αυτήν την 
ταύτιση, δε θα ήταν απίθανο να βασίστηκε στις ‘προκαταλήψεις’ σχετικά 
µε την ερµηνεία της ηλικίας ενός βασιλιά, που πρέπει να είναι ένας 
άνθρωπος µε κάποια ηλικία – αφού άλλωστε έχει κόρη - και ενός 
µνηστήρα, που πρέπει να είναι νεαρής ηλικίας, αφού ζητά να παντρευτεί 
µία παρθένα. Χρήσιµο είναι επίσης να κοιτάξουµε ξανά τη διασπορά των 
θραυσµάτων των δύο µορφών στο χώρο : ο κορµός της G (G a) ανήκει 
στη λεγόµενη «οµάδα 4», βρέθηκε σε ένα σωρό σε µία γωνία δύο τοίχων 
γύρω στα 27 µ. Α από το δεύτερο κίονα από τα Β, ενώ το κεφάλι της (G 

                                                           
190 Cook (1965), 572-574.  
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b) βρέθηκε µόνο του, ενοικοδοµηµένο στα 10,5 µ. Β από τη ΒΑ γωνία 
του ναού. Σε ό,τι αφορά το επίµαχο κεφάλι της J, θραύσµατα από αυτό 
και τον κορµό της σε δύο τµήµατα (J a,b) ανήκουν στην «οµάδα 1» και 
βρέθηκαν ενσωµατωµένα σε δύο τοίχους ενός µικρού δωµατίου, 25-28 µ. 
Α–ΝΑ από τη ΝΑ γωνία του ναού του ∆ία 191. ∆ηλαδή τα θραύσµατα της 
J βρέθηκαν στον ίδιο τόπο, ενώ ο κορµός της G σε µεγάλη απόσταση από 
το κεφάλι της. Εποµένως, όσον αφορά στις θέσεις εύρεσης αυτές 
καθαυτές, αµφιβολίες δηµιουργεί µάλλον η επικόλληση των θραυσµάτων 
της G παρά της J. Βέβαια, δεν είµαστε σε θέση, ούτε είναι δυνατόν πια να 
ελέγξουµε, την αξιοπιστία της απόδοσης των συγκεκριµένων 
θραυσµάτων των δύο µορφών σε µορφές πράγµατι του ανατολικού 
εναετίου, και όχι π.χ. σε αγάλµατα από την Άλτη.   

Σε ό,τι αφορά την ενδυµασία του Οινόµαου και του Πέλοπα στην 
αγγειογραφία, ο Οινόµαος απεικονίζεται γενειοφόρος, µε κράνος, δόρυ 
και θώρακα, ενώ ο Πέλοψ νεανικός, αγένειος, µε δόρυ και ασπίδα σε 
αγγεία του 4ου αιώνα π.Χ.192     

Τέλος, η περιγραφή του Φιλόστρατου, που είναι συγγραφέας του 
2ου – 3ου µεταχριστιανικού αιώνα, δεν είναι απαραίτητο να αφορά το 
εναέτιο της Ολυµπίας, αλλά µπορεί να περιγράφει ένα άλλο µνηµείο, π.χ. 
της εποχής του, που του ήταν γνωστό.    
 
 
 

                                                           
191 Βλ. καλύτερα σ. 23, 25 και εικ.3 στη σ. 24. 
192 Bλ. το λήµµα „OINOMAOS“ στο LIMC VII (1994), 1, 20 και 2, 17, καθώς και το λήµµα 
„PELOPS“ στον ίδιο τόµο 1, 284 και 2, 221. 
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      Bulle (1939) 
 

Σύµφωνα µε τον Bulle τα εναέτια της Ολυµπίας υπόκεινται στο 
νόµο της Wirkungsform, δηλ. είναι διαµορφωµένα για παρατήρηση από 
µακριά (οπτική κατανόηση του έργου), και στο νόµο της Daseinsform 
στην παρατήρηση από κοντά (πλαστική κατανόηση του έργου). Αυτοί οι 
δύο νόµοι συνδέονται µεταξύ τους και έχουν ένα κοινό ρυθµό.  

Ο Bulle και ο γλύπτης Heinrich Wirsing µελέτησαν λεπτοµερώς τα 
πρωτότυπα στην Ολυµπία, διάβασαν µε προσοχή τις περιγραφές του Treu 
(1897) και προσπάθησαν να κατανοήσουν κάθε µορφή εκ νέου. Το 
πρώτο αποτέλεσµα ήταν η αποκατάσταση του αριστερού µάντη (L) και 
το δεύτερο η διάταξη του εναετίου (εικ.131,153,156), που επιτεύχθηκε 
µετά από εργασίες µηνών και συµπληρώσεις ή αλλαγές στα αντίγραφα 
από το γλύπτη Hellmuth Conradi, ώστε έγινε κατανοητή η ρυθµική 
σχέση και η οπτική – χωρική αξία των πρωτοτύπων.          

Ως βάση ο Bulle δέχεται τη διάταξη του Treu και του Studniczka. 
Εξετάζει µόνο µεµονωµένα απόψεις άλλων µελετητών. Παρουσιάζει τις 
µορφές µε τρόπο που συνεχίζει εκείνον του Treu και ξεκινά από τα 
τεχνικά και καλλιτεχνικά δεδοµένα για να προχωρήσει στα 
συµπεράσµατα σχετικά µε το ερώτηµα του καλλιτέχνη, το στιλ και τέλος 
την ερµηνεία.        

Παρατηρεί ότι οι πίσω πλευρές των µορφών είναι δουλεµένες µε 
ασυνήθιστο τρόπο. Γενικά εντάσσονται στη δοµή της µορφής σα µία 
ενιαία, επίπεδη επιφάνεια, που κυρτώνει λίγο µόνο στους καθισµένους 
µάντεις L και N, καθώς και στον Αλφειό Α (εικ.130). Στους όρθιους 
άνδρες η πλάτη καµπυλώνει όπως και η πίσω πλευρά στις όρθιες 
γυναίκες. Στις πίσω ή τις µπροστινές πλευρές των µορφών συναντώνται  
µεγαλύτερες ή µικρότερες επεξεργασίες αυτού του είδους. Αυτά είναι 
µέτρα για την ανακούφιση του βάρους, παρατηρούνται και στο δυτικό 
εναέτιο µε αξιοσηµείωτο το παράδειγµα της πίσω πλευράς του 
Κενταύρου S.  

Εποµένως, οι επιφάνειες των µορφών ήταν συγκεκριµένες, ώστε 
έστεκαν ακριβώς παράλληλα στο τύµπανο (εικ.130), γιατί αντιστοιχούν 
στο εξωτερικό επίπεδο. Με αυτό καθορίζεται το κατενώπιον κάθε 
µορφής. Αν όµως κάποιος ξεκινήσει από την πρόσθια πλευρά της και 
αναζητήσει την «πιο αποτελεσµατική όψη» της, τότε θα βρει να είναι 
παράλληλη µε το επίπεδο της πίσω πλευράς. ∆ε συναντάται µόνο στο 
ανατολικό εναέτιο αυστηρότητα και αποκλειστικότητα, αφού κάθε 
ελληνικό άγαλµα ως το Λύσιππο είναι φτιαγµένο για µία κύρια όψη, 
σηµειώνει ο Bulle. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό στον Κλάδεο 
(Ρ), παρόλο που το άνω µέρος του σώµατος είναι τελείως πλαστικό 
(εικ.159). Στις πέντε κεντρικές µορφές οι πλάγιες πλευρές είναι αδιάφορα 
σκαλισµένες. Ο γονατιστός νέος (Β) και η υπηρέτρια της Στερόπης (Ο) 
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λόγω της θέσης τους σταµατούν πολύ µπροστά στην άκρη του 
αετώµατος.   
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Αποφασιστική επίδραση στο συνολικό ρυθµό έχει η µετακίνηση 
όλων των µορφών έτσι, ώστε οι πίσω επιφάνειές τους να στέκουν στο 
επίπεδο του τυµπάνου (εικ.130). Σηµαντική για το σύνολο είναι η αλλαγή 
στις µορφές του Πέλοπα και του Οινόµαου (εικ.131).  

Ο Bulle απορρίπτει τη διάταξη του Studniczka, γιατί ο Πέλοψ και 
η Ιπποδάµεια χωρίζονται µε την ασπίδα και τα κεφάλια τους κοιτούν σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ ο Οινόµαος αποστρέφει περιφρονητικά 
το βλέµµα από τη Στερόπη και ο αγκώνας του σπρώχνεται άκοµψα προς 
την κλείδωση του χεριού της. Αντίθετα η τοποθέτησή τους στην άλλη 
πλευρά δηµιουργεί ένα θαυµάσιο συντονισµό όλων των ρυθµών και, 
εκτός αυτού, αποδεικνύεται από τεχνικά σηµάδια 193. Όπως τίθενται 
κατενώπιον στον Bulle τα µοτίβα θέσης των δύο αντιπάλων 
αναπτύσσονται ελεύθερα και φυσικά. Προπάντων το περίγραµµα και ο 
ρυθµός κίνησής τους χαρακτηρίζεται από καταπληκτική ενότητα, 
σταθερότητα και δύναµη έκφρασης. Η µορφή του Οινόµαου είναι η 
δυνατή έκφραση της µεγαλειότητας. Η έκφραση της µορφής του 
µνηστήρα αλλάζει. Η κατάσταση της τελευταίας µορφής είναι σχεδόν 
ίδια µε εκείνη του Οινόµαου, δίχως όµως τη δύναµη έντασης. Όλα είναι 
πιο νεανικά και µε την κλίση του κεφαλιού πιο µαλακά. Γίνεται 
κατανοητό ότι ο καλλιτέχνης έκανε πολύ αδύνατο τον κορµό σε 
σύγκριση µε τα δυνατά πόδια για να τον ντύσει µεταγενέστερα µε ένα 
θώρακα, όπως απέδειξε ο Treu.  

 

                                                           
193 Βλ. παρακάτω, σ. 160-162 (µορφή Κ). 
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Σηµαντικά για τη συνολική εντύπωση είναι τα δόρατα των ηρώων, 
που πρέπει να είναι κάθετα στο έδαφος. Αυτές οι αυστηρές κατακόρυφες 
δηµιουργούν ένα τεκτονικό δέσιµο και ένα διαχωρισµό, που αυξάνει την 
ηρεµία και τη σαφήνεια του κέντρου και επαναλαµβάνεται στα ραβδιά 
των µάντεων µε πιο σύντοµο ρυθµό. Τον ίδιο στόχο φανερώνει η 
οριζόντια σύνδεση µε το έδαφος. Ως τώρα οι πέντε µεσαίες µορφές 
στέκουν σε ακανόνιστες ξεχωριστές πλίνθους, τα άλογα σε αντίστοιχες 
φαρδιές, ενώ οι δύο γονατιστές µορφές δίχως πλίνθους, βυθίζονταν 
ανάµεσά τους. Αυτό το µπέρδεµα πρέπει να διορθωνόταν, υποστηρίζει ο 
Bulle, µε µία κοινή βάση, στην οποία είχαν εισαχθεί οι πλίνθοι των 
µορφών.    

Κυριαρχεί ηρεµία στο σύνολο (εικ.131,153,156) και προπάντων 
στη µεσαία οµάδα (εικ.131), ισορροπία στις µάζες και οµοιόµορφη 
διανοµή των αρνητικών στοιχείων. Ο µελετητής θα εξετάσει τις πιο 
λεπτές ρυθµικές σχέσεις µεταξύ των µορφών. Όµως η µεγαλειώδης 
ηρεµία του συνόλου θα είναι η βάση για την κατανόηση του πραγµατικού 
ήθους του έργου, του θρησκευτικού περιεχοµένου του 194. 

 
Η διάταξη που προτείνει ο Bulle για το εναέτιο είναι η εξής :  
A L C D B F G H J K O M N E P (βλ. εικ.131,153,156)  
 

                                                           
194 Bulle (1939), 137-143.  
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ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ :  
 
1. Μορφή Η (Ζευς) 
Στο επιχείρηµα του Weege ότι η οριζόντια τοµή στο ιµάτιο κάτω 

από το γόνατο του ∆ία αποτελεί απόδειξη για την ύπαρξη βωµού 
µπροστά του, ο Bulle απαντά παραπέµποντας στην εικ.58 και παρατηρεί 
ότι η τοµή δε βρίσκεται µπροστά από το αριστερό πόδι της µορφής, αλλά 
ακολουθεί µε βάθος 5 εκ. την άκρη του ενδύµατος, 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 η υπόλοιπη 
είναι σπασµένη. Εποµένως το αντικείµενο περιέβαλε τα πόδια από τις 
τρεις πλευρές. Έτσι αποκλείεται η πιθανότητα ύπαρξης βωµού.   

Για τις σχέσεις που αφορούν τις κνήµες του ∆ία συνεχίζει να 
ισχύει η εξήγηση του Treu. Το κοµµάτι που σώζεται από την αριστερή 
κνήµη έχει λαξευτεί ολόκληρο ως το κολληµένο πίσω κοµµάτι. Αυτό θα 
ήταν άσκοπο, αν έπρεπε από την αρχή το ένδυµα να έφτανε ως τον 
αστράγαλο. Ο Bulle υποστηρίζει ότι εδώ συναντάµε την πρώτη από τις 
πολυάριθµες εκ των υστέρων αλλαγές στο σχέδιο (τα λεγόµενα 
“pentimenti”) : µε ένα ένδυµα που τελείωνε κάτω από το γόνατο, οι 
γυµνές κνήµες δεν ήταν γερή υποδοµή για τη γιγαντιαία µορφή. Για αυτό 
το λόγο στερεώθηκε µία λεπτή ‘φλούδα’ ενδύµατος µε πόλους στην 
τσάκιση. Από αυτή τη ‘φλούδα’ o Treu αναγνώρισε ένα θραύσµα στην 
πίσω, κοίλη πλευρά, θεωρώντάς το θραύσµα που ανήκε εκεί και έκρινε 
ότι µπορεί να εξηγηθεί µόνο σε αυτή τη θέση. Το θραύσµα περιβάλλει το 
δεξιό αστράγαλο και διαµορφώνει µε τη δικαιολογηµένη καλλιτεχνικά 
συµπίεση των χοντρών πτυχών του το λογικό κάτω τελείωµα της µορφής. 
Με αυτό ισοδυναµούν οι οριζόντιες πυκνές πτυχές, που τυλίγονται πάνω 
από το µέσο του σώµατος, µαζί µε το χαρακτηριστικό τόξο που κρέµεται 
κάτω, ενώ ανάµεσα σε αυτές τις διαγώνιες τεντώνουν απλούστερες 
διαγώνιες πάνω από το γόνατο και την κνήµη. Έτσι το κάτω µέρος του 
σώµατος γίνεται ένα κλειστό πεδίο, που ταράζεται από το παιχνίδι του 
ενδύµατος και της φόρµας του σώµατος, πάνω στο οποίο ο κόσµος της 
οργανικής δύναµης οικοδοµεί τη µεγαλοπρέπεια του γυµνού κορµού.    

Οι αποφασιστικοί ρυθµικοί δεσµοί συνίστανται όχι στο 
διαχωρισµό, αλλά στη σύνδεση του ανώτερου και του κατώτερου πεδίου 
δύναµης. Τα χέρια κατευθύνονται από τον ώµο σχεδόν παράλληλα προς 
τα κάτω. Το δεξί πάει λίγο περισσότερο προς τα έξω, ο αριστερός πήχης 
κλείνει σε ένα κύκλο από πλάγιες πτυχές που προετοιµάζουν την κάθετη 
που πάει από το σύνδεσµο του χεριού προς τα κάτω. Και τα δύο χέρια 
λυγίζουν προς τα έσω, το δεξί µε το να τραβά λίγο µία πτυχή του ιµατίου, 
το αριστερό µε την κάµψη του πολύ µακριού δείκτη. Ανάµεσα σε αυτά 
τα σταθερά σηµεία των χεριών κρέµεται µία τοξοειδής πτυχή, που 
κατεβαίνει από το δεξιό γοφό και ανεβαίνει στον αριστερό. Τα χέρια 
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λυγίζουν δίπλα στα τελειώµατα αυτής της συγκρατηµένης ορµής. Με 
αυτά εξηγείται η ενέργεια του δεξιού χεριού : πρόκειται για το 
ασυνείδητο άγγιγµα του ενδύµατος,  έκφραση αταραξίας και ηρεµίας.                               

Ο µελετητής απορρίπτει την ερµηνεία της χειρονοµίας του ∆ία από 
τον Treu, ότι δηλ. πρόκειται για µία χειρονοµία αµηχανίας, και αναφέρει 
ως παράλληλό της τη χειρονοµία του λυρικού ποιητή, που προχωρά 
ζωηρά µε τη λύρα στο αριστερό χέρι, στο Παρίσι (µε το πρωτότυπο να 
χρονολογείται από τον Winter στο µέσο του 5ου αιώνα π.Χ.) 

Στο άνω µέρος της µορφής όλο το µέγεθος, η δύναµη και η ηρεµία 
αποτελεί την προσωποποίηση της απλησίαστης µεγαλοπρέπειας της 
θεότητας. Για τον Bulle ο Παυσανίας ονόµασε τη µορφή άγαλµα, γιατί ο 
θεός ήταν αποµονωµένος από το περιβάλλον του, κάτι που φαίνεται στη 
διάταξή του (εικ.131).    

Σχετικά µε το τµήµα του ιµατίου που κρέµεται 
κάτω από το αριστερό χέρι και οι στρογγυλεµένες 
πτυχές του φτάνουν περίπου ως το έδαφος, ο 
αρχαιολόγος σηµειώνει ότι κρεµόταν στο σώµα µε ένα 
σιδερένιο καρφί που βρισκόταν πλάγια (το κενό του 
οποίου φαίνεται αριστερά από το σκοτεινό άνοιγµα της 
εικ.132 και στην ανώτερη επιφάνεια του θραύσµατος 
που είναι από κάτω µε τις δύο πτυχές). Κάτω από το 
διπλό θραύσµα πτυχών γίνεται ορατό στην πλευρά της 
‘πλάτης’ των πτυχών, που πάει από το µεσαίο άκρο του 
δείκτη προς τα κάτω, µία τραχιά επιφάνεια σύνδεσης µε 
άκρη προστατευτικού ελάσµατος (εικ.132,133).Η 
λεγόµενη ‘πλάτη πτυχών’ απλώνεται στο πλάι και 
τελειώνει σε µία επίπεδη, φαρδιά ορµή σε σχήµα ‘S’ που    Εικόνα  132 
βρίσκεται στο σώµα. Αυτό το τελείωµα ήταν επεξεργασµένο, αλλά 
αργότερα καλυπτόταν τελείως από τις απότοµες πτυχές. Από το δείκτη 
ως την πτυχή που πάει προς τα κάτω µε σχήµα ‘S’ φαίνεται στην πρόσθια 
όψη µόνο η πλάτη της, δίπλα στην οποία κατεβαίνει η πιο εσωτερική από 
τις απότοµες πτυχές (εικ.132), το κενό για την προσαρµογή της οποίας 
έχει κοπεί σε µία διαφορετική τακτοποίηση του ενδύµατος, που η 
προηγούµενη µορφή του µπορεί ακόµη να αναγνωριστεί. ∆ηλ. αν 
ακολουθήσουµε την πτυχή, που πάει µπροστά από τη δεξιά άνω γωνία 
της τοµής, πάνω από την κλείδωση του χεριού, το εξωτερικό της 
περίγραµµα κάµπτεται εσωτερικά και πλησιάζει στο τέλος της πτυχής, 
ενώ, µαζί µε αυτό, διαµορφώνεται το αρχικά πλάγιο τέλος του ιµατίου 
στην αριστερή πλευρά του σώµατος, που πρέπει να τέλειωνε κάτω από το 
αριστερό γόνατο, να άφηνε εποµένως ελεύθερη την κνήµη. Οι απότοµες 
πτυχές διαλύονται από τις πτυχές που περιβάλλουν το χέρι. Αυτό το 
δεύτερο pentimento επιβεβαιώνει το πρώτο και είναι η φυσική του 
συνέπεια. Αφού οι κνήµες ντύθηκαν µε µάζες υφάσµατος, ήταν αναγκαίο 
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στην αριστερή πλευρά του σώµατος ένα σηµαντικό τελείωµα αντί για το 
λοξό. Εξάλλου οι απότοµες πτυχές αύξαιναν την ώθηση της µορφής προς 
τα πάνω.                  

Ο Ζευς κρατάει το σύµβολο της κυριαρχίας του στο αριστερό χέρι,  
µάλιστα το πιάνει από πίσω (εικ.132,133).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 τρύπα 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, καθώς και στο αριστερό χέρι του µάντη 
Ν. Έτσι δεν είναι  µόνο πιθανή, αλλά αυτονόητη, η 
συµπλήρωση ενός σκήπτρου, που η µορφή θα                  Εικόνα  133      
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.133), 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 σκεφτούµε ως κορυφή 
του σκήπτρου όχι το µικρό άνθος, αλλά τον αετό, όπως περίπου τον 
περιγράφει ο Πίνδαρος στον πρώτο πυθιόνικό του (στ. 9-10). Το πουλί 
του θεού µε τις φτερούγες στραµµένες προς τα κάτω δίπλα στο 
γυρισµένο κεφάλι του ∆ία θα τραβούσε ως σύµβολο το βλέµµα του 
θεατή ψηλά. Στη διάταξη των µορφών (εικ.131) το σκήπτρο του θεού δε 
φαίνεται ευχάριστα ανάµεσα στα δόρατα των ηρώων, γιατί δηµιουργείται 
ένα έντονο δέσιµο των τριών µορφών, που επιδρά δυσάρεστα µε το να 
εξασθενίζει τη «µοναχική θέση» του θεού. 

∆ίχως το σκήπτρο (εικ.131,153,156) τα αρνητικά τµήµατα είναι 
ισοδύναµα και στις δύο πλευρές του ∆ία και τον χωρίζουν εντονότερα 
από τους ήρωες. Ειδικότερα φαίνεται να δηµιουργεί ο «πλάγιος ρυθµός», 
που συνδέει τους δύο πήχεις των ηρώων πάνω από τους ώµους τους, µία 
υπέροχη ορµή. Η ηρεµία στο κέντρο φαίνεται ακόµη πιο µεγαλοπρεπής. 
Ο κεραυνός είναι προτιµότερος καλλιτεχνικά στο αριστερό χέρι του 
θεού, αλλά η συµπλήρωσή του συναντά µερικές δυσκολίες. Το χέρι 
εφαρµόζει τόσο στενά στο σώµα, ώστε είναι απίθανο να αναπτύσσεται 
εκεί µία δέσµη κεραυνού. Ο Bulle απαντά στον Studniczka, που το 
αποκαθιστά µε κεραυνό, ότι είναι πολύ ασυνήθιστο το πιάσιµο του 
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αντικειµένου από πίσω αντί µε τη γεµάτη γροθιά από πάνω ή από κάτω. 
Παρουσιάζει µάλιστα ως αξιόπιστο 
παράλληλο έναν ετρουσκικό καθρέφτη, όπου 
ο Ζευς βάζει το χέρι του µπροστά και πάνω 
από τον κεραυνό που κρατάει δίπλα στον 
αριστερό γοφό του (εικ.134) – πρόκειται για 
µία απεικόνιση του ∆ία που µας πηγαίνει 
πίσω σε έναν τύπο του 5ου αιώνα π.Χ.    

                                                                                      
 
                                                                                         
 
 
                                                                                        Εικόνα  134       
 
Σε ό,τι αφορά στην πίσω πλευρά της µορφής, ο Bulle αντικρούει 

την παραδοχή του Treu ότι είχε σπρωχθεί τελείως στο τύµπανο, γιατί 
υπάρχουν τα δύο µεγάλα καρφιά που τη συνέδεαν µε αυτό. ∆έχεται όµως 
την άποψη του Treu ότι όλες οι µορφές µε καρφί στην πλάτη ήταν 
περίπου 9-10 εκ. µακριά από το τύµπανο, συνεπώς ήταν πολύ πιθανή η 
µολυβδοχόηση που επένδυε το σίδερο, µάλλον µέσω ενός πήλινου 
καναλιού 195.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
195 Bulle (1939), 144-150. 
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2. Μορφή J (Οινόµαος) 
Ο Bulle τοποθετεί τη µορφή κατενώπιον, γιατί κρίνει ότι αυτό 

συνάγεται από το πίσω τµήµα της πλίνθου της που είναι παράλληλο στο 
τύµπανο (εικ.135).Έτσι ο εγκάρσιος άξονας 
του κορµού, δηλ. η γραµµή σύνδεσης των 
άκρων των ώµων, βρίσκεται µέσα στο 
αέτωµα. Αντίθετα η ωοειδής συνολική 
κάτοψη, που αφήνει να αναγνωριστεί η 
εγκάρσια τοµή του αρχικού όγκου, έχει το 
µακρύ της άξονα πλάγια στο τύµπανο. 
Συνεπώς, καθρεφτίζεται το «ογκώδες και                   
άβολο» της µορφής, στην οποία το βάθος 
αναπτύσσεται µε πλάγιους άξονες, µε το να  
αγγίζει σχεδόν ο δεξής αγκώνας το τύµπανο,               Εικόνα  135              
ενώ το αριστερό χέρι απλώνεται µπροστά, ως ένα αποτελεσµατικό µέσο 
αύξησης της φυσικής και πνευµατικής δυναµικής του γεµάτου 
αυτοπεποίθηση βασιλιά.   

Η πλίνθος ακολουθεί κατά την αρχαϊκή συνήθεια τα  
περιγράµµατα των ποδιών και πρέπει να κόβει σε ένα ακανόνιστο 
οκτάγωνο, αλλά σταµατάει µπροστά από το συνολικό βάθος του όγκου 
(εικ.135). Για τη στερέωσή της χρησίµευε, εκτός από τους τρεις 
συνδέσµους στην πλίνθο, ένα µεγάλο σιδερένιο καρφί, που πήγαινε από 
το τύµπανο στον αριστερό  γλουτό, του οποίου το στρογγυλό σχήµα έγινε 
εκ των υστέρων ίσιο γύρω από την τρύπα του καρφιού. Τα πλευρικά 
τοιχώµατα της τρύπας του καρφιού, που διατηρείται µόνο κατά το ήµισυ 
και έχει σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου, δεν είναι τελείως 
παράλληλα, ώστε δε µπορεί να διαπιστωθεί µε ακρίβεια η θέση του 
σίδερου µέσα τους. Ο Bulle διαφωνεί µε τον Treu, ο οποίος θεώρησε την 
κατεύθυνση του καρφιού απόδειξη για την πλάγια θέση της µορφής, και 
παρατηρεί ότι η θέση του ορθογώνια στην οπίσθια άκρη της πλίνθου 
είναι το ίδιο πιθανή και η πιο λογική (εικ.135). Κατά τα άλλα η πλάτη 
του Οινόµαου είναι το πιο περίεργο παράδειγµα αµελούς επεξεργασίας 
των τµηµάτων που δε στρέφουν προς το θεό : στην αυλακιά των 
οπισθίων υπήρξε δύο φορές προσθήκη, οι πτυχές του ιµατίου 
αποδίδονται διαφορετικά, η  µεγάλη µύτη του ώµου είναι ίσια, οι πτυχές 
που ανεβαίνουν στο µέσο της πλάτης προς τα αριστερά έχουν σκαλιστεί 
χοντροκοµµένα και στον ώµο συνεχίζουν ως ραβδώσεις. Ο µελετητής 
δέχεται το συµπέρασµα του Treu ότι η µορφή δε δουλεύτηκε µε βάση ένα 
µοντέλο ίδιου µεγέθους.                 

Στην πρόταση διάταξης του Bulle η κάθετη θέση του πήχη και το 
πιάσιµο του δόρατος µε το αριστερό χέρι δίνει σε όλη την πλευρά του 
σώµατος τη δύναµη, που απαιτεί η συνολική συµµετρία 
(εικ.131,153,156). Οι πτυχές του ενδύµατος που είναι παράλληλες στο 
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δόρυ αυξάνουν ως αντικίνηση την εντύπωση της κατεύθυνσης προς τα 
πάνω, ενώ επιπλέον προκύπτει µία συµφωνία στις γραµµές δύναµης. Ως 
ανώτερο σηµείο δύναµης το αριστερό χέρι λυγίζει µε εκφραστικές 
γραµµές δαχτύλων απέναντι από το λοφίο του κράνους. Το ότι η κορυφή 
του δόρατος χάνεται πίσω από την άκρη του αετώµατος είναι πιθανό να 
σχετίζεται, κατά τον Bulle, µε την ασυνέπεια στις µάζες του σχεδίου, 
όπως παρατηρείται και στη Στερόπη (Κ). Εποµένως το βασιλικό ζευγάρι 
λόγω της επιθυµίας για καλύτερο αποτέλεσµα είχε σχεδιαστεί πολύ 
µεγάλο για το χώρο που του δόθηκε.  

Στη µορφή ήταν αναγκαία µία εκ των υστέρων αλλαγή στο τµήµα  
του ιµατίου πάνω από τον αριστερό ώµο. Στην πλάγια 
όψη (εικ.136) φαίνεται ότι τα δύο στρώµατα υφάσµατος 
µπροστά και πίσω από το βραχίονα που πέφτουν κάτω, 
χωρίζονται από µία στρογγυλή κοιλότητα και φτάνουν 
πάνω µε επίπεδη ταλάντωση, που κόβεται ξαφνικά 
κάθετα στα δύο. Η συνέχιση αυτών των καµπύλων 
ακρών θα τελείωνε στο βραχίονα κοντά στον αγκώνα. 
Συνεπώς είχε αποκοπεί το εξωτερικό τµήµα του 
ενδύµατος εκ των υστέρων, επειδή ήταν πολύ φαρδύ. Η 
επιφάνεια τοµής που δηµιουργείται είχε σκαλιστεί πολύ 
απρόσεκτα. Μόνο στην πρόσθια άκρη είναι ίσια µία 
λεπτή γραµµή, έπειτα ακολουθεί µία φαρδύτερη και µία 
λεπτή αυλακιά διαχωρισµού στην πίσω µεριά του 
ενδύµατος. Εποµένως, δεν υπολόγιζαν ότι θα φαινόταν 
αυτή η επιφάνεια. Αν και ο Bulle θεωρεί πιθανό να της          Εικόνα  136              
έριχνε µία µατιά ο θεατής, που την παρατηρούσε από το πλάι, 
υποστηρίζει ότι ο δεξιός πήχης της Στερόπης (Κ) σκέπαζε αυτή την 
επιφάνεια και, παρόλα αυτά, το τµήµα του ιµατίου αποκόπηκε από τον 
Οινόµαο για να δηµιουργήσει τον αναγκαίο για τον πήχη χώρο 196.        

Ένα τελευταίο πρόβληµα είναι το κεφάλι της µορφής. Παρά το 
λοφίο του κράνους, τα έντονα ζυγωµατικά και το γένι φαίνεται στη 
συνολική µάζα του πολύ µικρό, τόσο ως προς το δυνατό κορµό, όσο 
συγκριτικά µε εκείνο της Στερόπης (Κ). Ιδίως το πρόσωπο φαίνεται 
ασήµαντο στη µάζα και την έκφρασή του. Κατά τον Bulle απαντάται εδώ 
µε λογικό τρόπο το ερώτηµα, που απασχολεί τον Studniczka, και αφορά 
το στόµα της J (εικ.136). Κάτω από το γένι υπάρχει µία φαρδιά γραµµή. 
Το στόµα είναι κατά τον Studniczka «ανοιχτό, προκειµένου να καθορίσει 
επιτακτικά τους όρους της αρµατοδροµίας». Ο Bulle αναρωτιέται αν 
αυτοί οι όροι, αφότου είχαν  σκοτωθεί 13 µνηστήρες, δεν ήταν γνωστοί 
σε όλους τους συµµετέχοντες, αν αυτό το µικρό χαρακτηριστικό 
αναγνωριζόταν από µακριά από έναν προσεκτικό θεατή και αν θα 

                                                           
196 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 160-162. 
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µπορούσε να είναι τόσο σηµαντικό, ώστε να µετατραπεί ο ήρεµος άνδρας 
σε σκληρό οµιλητή. Επίσης ένα στιγµιαίο γεγονός, όπως µία οµιλία, δεν 
ταιριάζει σε αυτό το µνηµειακό στιλ, που έχει ως στόχο την αποτύπωση 
ψυχικών χαρακτηριστικών. Για τον Bulle η άποψη που υποστηρίζει µε 
τόσο πάθος ο Studniczka δεν ευσταθεί, γιατί πρώτα από όλα το στόµα 
της µορφής δε «µιλάει» καθόλου. Και εξηγεί : σε ένα στόµα που µιλάει 
ανοίγουν τα χείλη προς τα µπρος σε σχήµα ωοειδές, εδώ όµως το άκρο 
του στόµατος τραβιέται µέχρι έξω προς τα πίσω, ώστε τα χείλη δεν 
κινούνται καθόλου. Μόνο το γεµάτο κάτω χείλος προεξέχει λίγο, κάτι 
που ο Studniczka τόνισε. Αλλά το άνω χείλος δεν είναι τίποτα παραπάνω 
από µία ίσια γραµµή. Γιατί το ανώτερο όριο της σχισµής του στόµατος 
σχηµατίζεται από την ευθύγραµµη άκρη του µουστακιού, που οι κάθετες, 
γωνιώδεις άκρες του δίνουν την πλάγια άκρη, ώστε το άκρο του 
στόµατος δεν υπάρχει καθόλου. Ο Bulle συγκρίνει µε αυτό το επίσης 
«ανοιχτό» στόµα του Ηρακλή στις µετόπες του Αυγεία, του Άτλαντα και 
των Στυµφαλίδων, που περιβάλλεται από τη φυσική µαλακότητα των 
χειλιών και του γενιού, και υποστηρίζει ότι µε αυτό το παράδειγµα 
βρίσκεται η λύση, γιατί αυτή η σκληρή τοµή στο στόµα της J είναι ένα 
‘pentimento’, δηλ. µία εκ των υστέρων µεγέθυνση του στόµατος, κατά 
την οποία το κάτω χείλος έµεινε ανέγγιχτο, αλλά το άνω χείλος και το 
άκρο του στόµατος τραβήχτηκαν. Πιστεύει ότι δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία για την καλλιτεχνική πρόθεση. Αυτή η βαθιά και φαρδιά 
σχισµή, που µε το φωτισµό γινόταν πολύ έντονη, πρέπει να προσέθετε 
ένα δυνατό τόνο στα πολύ αδύνατα χαρακτηριστικά του προσώπου και 
να ενίσχυε το βάρος του κεφαλιού. Παρατηρεί ακόµη ότι, αν θελήσουµε 
να περιγράψουµε την «έκφραση» που είχε το στόµα µε αυτόν τον τρόπο, 
τότε φαίνεται σαν το αντίθετο του ρέοντος λόγου, δηλ. σα να µπαίνει στα 
κλειστά δόντια ο αέρας, όπως όταν πονάει κάποιος ξαφνικά, µε 
αποτέλεσµα να τραβηχτεί το άκρο του στόµατος ακούσια και όσο µακριά 
είναι δυνατόν. Πάντως αυτή η σχεδόν σπασµωδική ένταση κατά την 
αναπνοή δε φαίνεται κατάλληλη για την εικόνα ενός απάνθρωπου 
κυρίαρχου 197.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
197 Bulle (1939), 150-153.  
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3. Μορφή Κ (Στερόπη)  
Για τον Bulle το δεξιό πήχη της Στερόπης δεν τον έχουν 

κατανοήσει οι µελετητές σωστά, τόσο ανατοµικά όσο 
και τεχνικά. Από το κόκαλο του αγκώνα και την 
ένταση των µυών εξάγεται ότι δεν είχε κατεύθυνση 
οριζόντια, αλλά κάθετη. Τεχνικά είναι αδύνατο να 
ερχόταν οριζόντια, γιατί ήταν στερεωµένος πάνω από 
τον αγκώνα µε ένα µικρό στρογγυλό πόλο, ο οποίος 
προκάλεσε το θρυµµατισµό του κάτω µισού της 
επιφάνειας προσαρµογής (εικ.71,εικ.137,όπου η τρύπα 
στην άνω άκρη θραύσης, και εικ.138). Ο πόλος θα 
έπρεπε να κυρτώνει κατά την οριζόντια θέση του πήχη  
ορθογώνια προς τα πάνω και να στρίβει πάλι πάνω από      Εικόνα  137 
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.140). Στην κατακόρυφη θέση του ξεκαθαρίζεται το 
ανώτερο ίσιωµα πολύ εύκολα. Η εσωτερική πλευρά του 
πήχη ήταν ακριβώς µπροστά από το βραχίονα, ώστε δεν 
ήταν εύκολο να λαξευτεί και εξάλλου δε φαινόταν. Η 
κάθετη θέση του θα µπορούσε όµως να αναγνωριστεί 
από τη στάση του άνω µέρους του σώµατος. Στον 
τράχηλο η βασίλισσα φοράει ένα µικρό µαντήλι, του            Εικόνα  138 
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.139).Είναι το κρήδεµνον, το οποίο φοράει και η Εστία 
Giustiniani.Αυτό πέφτει στον αυχένα της Κ. Ενώ το αριστερό της χέρι 
σταµατά την κίνηση, το δεξί την έχει ήδη ολοκληρώσει, αλλά δεν 
αποµακρύνεται ακόµη από τον ώµο. Συνεπώς το δεξί λύγιζε στον ώµο 
όπως το αριστερό, µόνο που τα δάχτυλά του κρέµονταν χαλαρά 
(εικ.140). Επανειληµµένες προσπάθειες σε µοντέλα επιβεβαίωσαν τη 
φυσικότητα αυτής της στάσης. Το ίδιο µοτίβο, µόνο πιο πρώιµα, 
εµφανίζεται στην πυξίδα του γάµου στο Würzburg, όπου η Αφροδίτη 
στην επιφάνειά της στο δώµα της νύφης βάζει τον πέπλο στη νύφη και 
της στέλνει τον Έρωτα (εικ.141).Στην περίπτωση της µορφής Κ 
πρόκειται για µία ασυνείδητη παύση µίας χαριτωµένης κίνησης, που 
αρµόζει στην ηρεµία και το µέγεθος των άλλων µορφών. Η βασίλισσα 
Στερόπη απεικονίζεται πεπλοφόρος, αξιοπρεπής κι όµορφη, µία εικόνα 
αντίθετη από την προκλητική δύναµη του βασιλιά. Οι δύο µορφές 
στέκουν περήφανες, κλεισµένες στον εαυτό τους, όµως το βλέµµα τους 
πηγαίνει µακριά.                                                  
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                                 Εικόνα  139                                             Εικόνα  140  

Η µορφή νοείται τεκτονικά. Το κάτω µέρος του σώµατός της 
σχηµατίζεται από κάθετες, στους γοφούς υπάρχει µία πλάγια λωρίδα, µε 
µικρούς κάθετους κυµατισµούς, κι από πάνω της µία µεγάλη επιφάνεια, 
που περιορίζεται από το στήθος και τους ώµους. Σε αυτή τη σκληρή δοµή 
δηµιουργούνται µικρές αναλογίες µέσω των ορατών οργανικών φορµών, 
του στήθους και των ποδιών, µεταξύ των οποίων 
δηµιουργείται µία µετάβαση µε τη βοήθεια του 
γόνατου. ∆ίπλα στην επιφάνεια του στήθους 
ανεβαίνουν συµµετρικά και από τις δύο µεριές ως 
ανεξάρτητοι ρυθµοί οι πήχεις. Ο Bulle 
αποκαθιστά το δεξιό πήχη κεκαµµένο τόσο, ώστε 
τα δάχτυλα να πιάνουν το µαντήλι στον ώµο. Τα 
χέρια στέκουν συµµετρικά στο ίδιο ύψος, µε ίδια 
κλίση και σαν τόξα γυρισµένα προς τα πίσω                    Εικόνα  141 
ανασηκώνουν τους ώµους και επαναλαµβάνουν τις κυρτώσεις τους µε 
µεγαλύτερες ταλαντώσεις. Έτσι δηµιουργείται µόνο σε αυτό το σηµείο 
της µορφής ένα σηµαντικό αποτέλεσµα βάθους. Όµως ο ωοειδής θόλος 
των µαλλιών συνδέει το κεφάλι µε την κλειστή δοµή του συνόλου.                          

Όλο το δεξί µισό της µορφής φαίνεται µικρότερο από το αριστερό. 
Η απόσταση από την κοιλότητα του λαιµού ως το ύψος του αριστερού 
µαστού είναι 18,3 εκ., ενώ ως το ύψος του δεξιού 14,8 εκ. Επίσης, η 
απόσταση από το λαιµό ως την εξωτερική επιφάνεια των χοντρών 
πτυχών που είναι κάτω από τον κόλπο είναι αριστερά 34,5 εκ., ενώ δεξιά 
29,8, κι ως το εξωτερικό σηµείο του µηρού 28 και 25,6 εκ. αντίστοιχα. 
Συνεπώς η διαφορά στο κάτω µέρος του σώµατος είναι η µικρότερη, 
στους γοφούς εντονότερη και στο άνω µέρος του σώµατος πράγµατι η 
µεγαλύτερη, επειδή µετράµε µόνο τους «λόφους» των µαστών. Ο Bulle 
υποστηρίζει ότι η έντονη αυτή ασυµµετρία οφείλεται στην ανάγκη για 
περισσότερο χώρο. Ο δεξιός βραχίονας συµπληρώθηκε από το σηµείο 
κάτω από τον ώµο και συνδέθηκε µε το σωζόµενο κοµµάτι του πήχη 
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(εικ.139). Έτσι πίσω και κάτω από το βραχίονα είναι στερεωµένο ένα 
επίπεδο κοµµάτι ενδύµατος µε έναν τετράγωνο µαρµάρινο πίρο και πέντε 
πόλους, πάνω στους οποίους εξωτερικά, ήταν συνδεδεµένο ένα επίµηκες 
κοµµάτι πτυχών (i). Τέλος η λιγότερο βαθιά τοµή, που έχει µείνει στην 
πρόσθια όψη ανάµεσα στις πτυχές και το σώµα, δέχθηκε ένα 
µικροσκοπικό κοµµάτι πτυχών, που στερεώθηκε µε τον πόλο „h“ 
(εικ.139). Ο µελετητής υποστηρίζει ότι αυτές οι µάζες πτυχών δε 
µπορούσαν να προστεθούν στο βραχίονα εξαιτίας κάποιας ατυχίας κατά 
τη διάρκεια της εργασίας ή της µετατόπισης ή κάποιου λάθους στη 
λάξευση του µαρµάρου. Αποµένει λοιπόν η εξήγηση ότι το δεξί χέρι 
τροποποιήθηκε, επειδή η µορφή κατέλαβε κι άλλο χώρο. Πρέπει αρχικά ο 
δεξής βραχίονας να είχε την ίδια πλάγια κατεύθυνση προς τα έξω όπως ο 
αριστερός και το ένδυµα να κρεµόταν κάτω από αυτόν όπως στην άλλη 
πλευρά. Το νέο κοµµάτι πτυχών δεν έπεφτε οργανικά σωστά, αλλά 
πρέπει εκ των υστέρων να βελτιώθηκε από µικρά κοµµάτια 
«µπαλώµατος».Ο ώµος υπέστη προφανώς σοβαρές ζηµιές µε τη νέα θέση 
του πήχη, επειδή έπεφτε απότοµα το περίγραµµά του, οπότε πρέπει να 
µειώθηκε η φυσική καµπυλότητά του, µε αποτέλεσµα να προκύψει 
σχεδόν µία δυσµορφία (εικ.139). Οι λεπτές πτυχές στον ώµο δεν είναι 
εργασία επιδιόρθωσης εκ των υστέρων, γιατί στη νέα επιδιόρθωση 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ξανά ο παλιός πήχης. Στην εσωτερική 
πλευρά του θραύσµατος η επιφάνεια προσθήκης ήταν κοµµένη όσο ήταν 
αναγκαίο στην πλάγια κατακόρυφη θέση (εικ.137). Η αυλακιά που 
φαίνεται αριστερά από την επιφάνεια προσαρµογής εξαιτίας χτυπηµάτων 
µε καλέµι προκλήθηκε από την αποσύνδεση.   

Με αυτή τη δεύτερη αλλαγή η µορφή «στενεύει» τόσο, ώστε 
χωράει ανάµεσα στην J (Οινόµαος) και τα άλογα. Ο δεξιός πήχης της 
«υποτάσσεται» µε µικρή κάµψη κάτω από τον αγκώνα του βασιλιά, του 
οποίου το σκληρότερο περίγραµµα στρέφεται στην απέναντι πλευρά. Το 
δόρυ χωρίζει και ενώνει τις δύο µορφές, οι οποίες, αν και ανεξάρτητες, 
αποκτούν µία µεγαλοπρεπή ενότητα τόνου.  

Μαζί µε την εξακρίβωση της στάσης των µορφών J και K 
καθορίζεται και η θέση τους στα αριστερά του θεού. Για τον Bulle ο 
Παυσανίας µε τις φράσεις εν δεξιά του ∆ιός και ες αριστερά από του ∆ιός 
δεν ονοµάζει τον τόπο, αλλά δίνει µία κατεύθυνση κίνησης (εις, από). Ο 
χαρακτηρισµός του τόπου που αφορά το βασιλιά (εν δεξια του ∆ιός) 
λαµβάνει υπόψη το θεατή 198.  

 
 
 
 

                                                           
198 Bulle (1939), 154-159. 
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4. Μορφή G (Πέλοψ) 
Η µορφή, όπως και η J (Οινόµαος), 

αποκτά ρυθµό αν τεθεί κατενώπιον. Ο Treu 
της δίνει στροφή τριών τετάρτων µε βάση 
την κατεύθυνση των καρφιών στην πίσω 
πλευρά, αλλά παρατηρεί ότι οι δύο 
µικρότερες τρύπες στο πίσω µέρος του 
γόνατου και άνω µέρος του µηρού καθώς και 
στο µηρό δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση, 
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε το µεγάλο 
καρφί πάνω από το δεξιό γλουτό. Ο Bulle του              Εικόνα  142 
απαντά ότι η απρόσεκτη εργασία στα κενά δεν επιτρέπει να            
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την κατεύθυνση των σιδερένιων 
πίρων, ενώ η πλάγια κατεύθυνση δε θα ήταν απίθανη, όπως δείχνουν τα 
διπλά καρφιά στην πίσω πλευρά της L (Απόλλων ;) του δυτικού εναετίου. 
Η κάτοψη δείχνει ότι η µορφή πρέπει να γύριζε µε το µεγάλο πλάτος της 
και την πειστικά συµπληρωµένη οπίσθια άκρη της πλίνθου της στο 
τύµπανο (εικ.142).                              

Ο Bulle θεωρεί την εκ των υστέρων προσθήκη του θώρακα 
pentimento και παρατηρεί, συγκριτικά µε ό,τι γράφει ο Treu, ότι 
υπάρχουν µόνο µικρές οπές για πόλους πάνω από την ηβική περιοχή. 
Από το σωζόµενο θραύσµα της ασπίδας το µικρό τελείωµα, που 
προέρχεται από κάποιο αντικείµενο σα συσκευή, µπορεί να ερµηνευτεί  
ως η ξύλινη δοκός που σηκώνεται στη µπροστινή άκρη του καθίσµατος 
του άρµατος, από το οποίο στερεώνεται ένα λουρί στο ζυγό. Το άρµα ως 
σύµβολο της ασπίδας του Πέλοπα, ο οποίος κερδίζει µε αυτό το βασίλειό 
του – καλύτερα δε µπορεί να ερµηνευτεί 199.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
199 Bulle (1939), 159-160. 
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5. Μορφή F (Ιπποδάµεια) 
Ο αριστερός ώµος της χαµηλώνει περισσότερο από ό,τι πρέπει 

λόγω έλλειψης χώρου και για να µη συγκρουστεί µε τον αγκώνα της G 
(Πέλοψ) (εικ.131). Και αυτό το ζευγάρι, όπως το βασιλικό, 
εναρµονίζεται µε το χώρο, χωρίζεται και συνδέεται ταυτόχρονα µε το 
δόρυ. Απέναντι στη Στερόπη (Κ) η Ιπποδάµεια (F) φαίνεται µικρότερη, 
παρόλο που η µάζα του δεξιού ώµου, του κεφαλιού και του κάτω µέρους 
του σώµατος δεν είναι µικρότερη. Η εντύπωση δηµιουργείται από την 
κλίση προς τα κάτω του κεφαλιού και το χαµήλωµα του αριστερού ώµου, 
προπάντων από τις πτυχές του πέπλου που πέφτουν. Έτσι η µορφή 
χαρακτηρίζεται από νεανικότητα και, αφού έχει τα χέρια ενωµένα, 
ταπεινή προσµονή. Η αντίθεση ανάµεσα στην περήφανη, εκδηλωτική 
βασίλισσα και τη ντροπαλή, ήρεµη, κλεισµένη στον εαυτό της κόρη είναι 
ένα αριστούργηµα χαρακτηρισµού µε τα απλούστερα µνηµειακά µέσα. 
Ωστόσο η F ως γλυπτό δεν είναι τόσο καλό όσο η Κ. Εκτός από τον ώµο 
που γέρνει φαίνεται ακόµη αβέβαιη η στάση της και στην πλάγια όψη 
από τα αριστερά το δεξί µισό του σώµατος ισιώνει προς τα πίσω τόσο 
περίεργα, ώστε όλο το περίγραµµα της δεξιάς πλευράς φαίνεται λοξό. 
Εδώ γίνεται µε ιδιαίτερο τρόπο σαφές ότι η µορφή ήταν σχεδιασµένη 
αποκλειστικά για κατενώπιον. Στην πίσω πλευρά, που είναι κοίλη σε όλο 
της το ύψος, γίνεται ακόµη πιο φανερή η κλίση του αριστερού ώµου 200.               

 
 
6. Τα τέθριππα D, M  
Τον Bulle εκπλήσσει το ότι το ανάγλυφο, κοινό σώµα των τριών 

πίσω αλόγων, που έχει τρία κεφάλια και δύο πόδια, έχει λαξευτεί σε όλες 
του τις λεπτοµέρειες, τους µύες, τα πλευρά, τις φλέβες, ακόµη και την 
τούφα των µαλλιών στην αρχή του µπροστινού ποδιού, παρόλο που όλα 
εξαφανίζονται πλήρως πίσω από το πλαστικό τέταρτο άλογο. 
Υποστηρίζει ότι τα σώµατα αυτών των αλόγων ήταν ορατά µετά το 
πρώτο σχέδιο. Επειδή όµως ήταν αδιανόητο το αποτελούµενο από τρία 
άλογα άρµα, θεωρεί αναπόφευκτο το συµπέρασµα ότι το τέταρτο άλογο 
ήταν ζωγραφισµένο στο τύµπανο και αναφέρει το παράδειγµα του 
Κενταύρου G του δυτικού εναετίου, 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. Με 
αυτό τον τρόπο τα κεφάλια θα διατάσσονταν σα βεντάλια, όπως π.χ. στο 
άρµα από την ανατολική πλευρά της ζωφόρου του θησαυρού των 
Σιφνίων. Άµεσες ενδείξεις για την απουσία των µπροστινών αλόγων στο 
πρώτο σχέδιο υπάρχουν : τα άρµατα φτάνουν όπως τα ανάγλυφα άλογα 
µόνο ως το µέσο του βάθους του αετώµατος, ενώ η θέση τους κοντά στο 
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τύµπανο είναι βέβαιη βάσει της τοµής της πλίνθου του άρµατος στο δεξί 
πόδι του µάντη Ν, του ‘ισιώµατος’ της αριστερής µεριάς του σώµατος 
του ηνιόχου C και προπάντων του ρυµού του άρµατος, που πάει στο πίσω 
µέρος του ανάγλυφου σώµατος των τριών αλόγων ανάµεσα στο 
ανάγλυφο σώµα και το µπροστινό άλογο.  

Ο Bulle θεωρεί αιτία για το πλαστικό αποτέλεσµα των µπροστινών 
αλόγων το ότι το ανάγλυφο άλογο µαζί µε το ζωγραφισµένο τέταρτο, 
επειδή έφταναν µόνο ως το µέσο του βάθους του αετώµατος, φαίνονταν 
πολύ αδύναµα σε σχέση µε τις ανθρώπινες µορφές. Όταν αποφάσισαν 
λοιπόν να αποδώσουν πλαστικά το τέταρτο άλογο, δε µπορούσαν να 
κάνουν πιο επίπεδο το σώµα του, αλλά σχεδόν ολοστρόγγυλο, µε 
σηµαντικό βάθος, γιατί η όψη του στήθους και των οπισθίων του 
φαινόταν από τα πλάγια στο µπροστινό µισό του βάθους του αετώµατος. 
Για εξασφάλιση της σταθερότητας µπήκαν πάνω από την πλάτη του 
ανάγλυφου αλόγου µεγάλα καρφιά, που άφησαν ίχνη από αυλακιές. Το 
γείσο επιβαρυνόταν µε το µεγάλο βάρος των διπλών σωµάτων των 
αλόγων, κάτι που πρέπει να ήταν στατικά ανεπιθύµητο. Ίσως ο 
καλλιτέχνης προσπάθησε για χάρη της στατικής ασφάλειας µία κατά το 
δυνατόν επίπεδη εκτέλεση των αλόγων µε τη βοήθεια της ζωγραφικής. 
Αυτό δε θα ερχόταν σε αντίθεση µε τον τρόπο σκέψης και εργασίας του. 
Έτσι ο Bulle εξηγεί το γρίφο της διπλής εκτέλεσης των σωµάτων των 
αλόγων ως ένα διπλό - το έκτο και έβδοµο - pentimento 201.                   

 
 
Οι πλίνθοι των αλόγων, από τις οποίες σώζονται δύο κοµµάτια, 

οδηγούν στο συνολικό ερώτηµα της πλίνθου των ποδιών. Το ένα 
θραύσµα φέρει τη µπροστινή οπλή του πλαστικού µπροστινού αλόγου 
στα αριστερά, το άλλο την πίσω οπλή του πρώτου ανάγλυφου αλόγου 
στα δεξιά. Από αυτά φαίνεται ότι οι πλάκες των ποδιών ταίριαζαν µε το 
περίγραµµα των οπλών. Τα µεγάλα στηρίγµατα της κοιλιάς, και όχι τα 
πόδια, έφεραν το κύριο βάρος των σωµάτων των αλόγων. Οι πλίνθοι 
εµφανίζουν επεξεργασµένες κάθετες άκρες και συµφωνούν µε τα ίχνη 
των πλίνθων των ποδιών των µεσαίων µορφών. Και τα άλογα πρέπει να 
έστεκαν σε ξεχωριστές πλάκες ποδιών, όχι όµως και οι έξι γωνιακές 
µορφές καθώς και οι Ο, Β. Με εξαίρεση το γονατιστό νέο Β, που τα 
πόδια του συνδέονται µε µία λεπτή πλάκα εδάφους, όλες οι µορφές 
στηρίζονται µε τα σώµατά τους στο έδαφος, όπου τα ενδύµατα είναι 
απλωµένα ώστε διαµορφώνουν άκρες και προεξοχές «σαν πλίνθους». 
Παρόλο που καλλιτεχνικά η πρόθεση είναι σαφής, η γραµµή τους δε 
φτάνει στο ίδιο ύψος µε τις πλίνθους των µεσαίων µορφών, αλλά 
βαθύτερα, γιατί το µισό δεξί πόδι του µάντη Ν έχει κοπεί οµαλά για να 
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κάνει λίγο χώρο. Από αυτό πίστεψε ο Treu ότι πρέπει να έστεκε κάτι 
ανάµεσα στα άλογα και το µάντη, ώστε στη διάταξή του στέκουν όλες οι 
µορφές από τέθριππο σε τέθριππο πάνω σε πλάκες ποδιών, αλλά οι 
υπηρέτες Ο και Β βυθίζονταν 10 εκ. κάτω από τις πλίνθους. Ο Bulle 
παραπέµπει στον Wirsing για το ότι αυτή η κατεστραµµένη γραµµή στο 
δάπεδο του αετώµατος είναι καλλιτεχνικά ανυπόφορη. Ωστόσο κρίνει ότι 
οι πλίνθοι δε µπορούσαν να είναι βυθισµένες σε αυτό, γιατί τότε οι 
σύνδεσµοι στερέωσης δε θα κατανοούνταν τεχνικά, και γιατί, σύµφωνα 
µε τον Dörpfeld, δεν υπάρχουν στις σωζόµενες πλάκες κενά εισόδου, 
όπως επίσης κανένα ίχνος συνδέσµων. Είναι τεχνικά κατανοητό ότι δεν 
είχαν βυθίσει τις πλίνθους, γιατί η ανθεκτικότητα των πλακών του γείσου 
θα εξασθένιζε από τη βάθυνση των κενών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο 
Bulle συµπεραίνει ότι το ενιαίο ύψος των µορφών από το ένα τέθριππο 
στο άλλο µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε την κατασκευή ενός επιπέδου 
εδάφους 10 εκ. στο ύψος, από πλάκες που κάλυπταν τον ενδιάµεσο χώρο. 
Σε αυτό το επίπεδο εδάφους τοποθετήθηκαν οι δύο γονατιστές µορφές Β 
και Ο. Αυτή η ασήµαντη διαφορά εδάφους στις δευτερεύουσες µορφές 
δεν οφείλεται σε κάποιο καλλιτεχνικό λόγο, αλλά συνδέεται µε την 
αβεβαιότητα για τις µάζες. Ως προς τον τρόπο παρουσίασης του έργου, 
αυτή η διαφορά εξηγείται από το µη υπολογισµό στο σχέδιο του τεχνικά 
απαραίτητου ύψους της πλίνθου των 10 εκ. για τις µεσαίες µορφές ή την 
παράλειψη εκ των υστέρων µίας σκόπιµης «βύθισης» των πλίνθων για 
στατικούς λόγους 202.  
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7. Μορφή Ο (υπηρέτρια της Στερόπης)  
Η συµπλήρωση των χεριών της αποδεικνύεται από επαρκή 

στοιχεία. Ο δεξιός βραχίονας κατευθύνεται πλάγια προς τα κάτω και 
ακουµπά στο µηρό (εικ.143). Ο πήχης συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, 
όπως απαιτεί η κύρτωση του αγκώνα στον ώµο και το σωζόµενο κοµµάτι 
του πήχη που τη συνεχίζει (εικ.144).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.146). 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 
πάει αρκετά ψηλότερα από εκείνη του αριστερού. Εποµένως τα χέρια  

                            Εικόνα  143                                                        Εικόνα  144 

µπορούν να ενώνονται µόνο όταν το δεξί απλωθεί και πιάσει σφιχτά το 
αριστερό (εικ.144). Από άποψη χώρου και ανατοµίας είναι απίθανο να 
κρατούσαν ένα µικρό αντικείµενο ή να έφταναν ως τα σανδάλια της 
Στερόπης, όπως υποστήριξε ο Studniczka, ή να δίπλωναν το ένα µέσα 
στο άλλο όπως τα συµπλήρωσε ο Treu (1897). «∆ένονται» γύρω από το 
πόδι σα θηλιά (εικ.144), ενώ το σηµείο όπου το ένα πιάνει το άλλο 
φαίνεται να είναι εκεί όπου σταµατά το βλέµµα. Οι στρογγυλές φόρµες 
του γονάτου και του κεφαλιού συνιστούν τεκτονικές αναλογίες. Στην 
πλάγια όψη οι παράλληλες των χεριών, η οριζόντια γραµµή του δεξιού 
ποδιού και το τόξο της σπονδυλικής στήλης υποτάσσονται σε ένα 
τρίγωνο έντασης που κρατάει ενωµένο το σώµα µε τέλεια οργανική 
ηρεµία (εικ.145).  

Ο Bulle προτείνει να γείρει το κεφάλι της µορφής προς τα µπρος 
και κάτω και ο λαιµός να γίνει σηµαντικά µακρύτερος από ό,τι στις µέχρι 
τώρα αποκαταστάσεις. Η λεπτότητά του, που υποδεικνύεται από τα ίχνη 
που σώζονται, αυξάνει εκπληκτικά τη συνολική εντύπωση µε το να 
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γίνεται αισθητό το νεανικό της µορφής, όπως εκφράζεται στα µαλακά 
στήθη. Από τη διαφορετική θέση των ώµων προκύπτει η ελαφρά στροφή 
του προσώπου στην αριστερή πλευρά του 
σώµατος. Το γενικό περίγραµµα, που 
εµφανίζεται στις πλάγιες όψεις και ξεκινά από 
τη γραµµή της πλάτης, ανεβαίνει πάνω από το 
κεφάλι, πηγαίνει στο τόξο πάνω από το γόνατο 
και φτάνει ως την πλάκα των ποδιών 
(εικ.143,145), αποτελεί για τον Bulle την 
τεχνική – τεκτονική επιβεβαίωση της 
αποκατάστασης της Ο.   

Η µορφή είναι αυστηρά σχεδιασµένη 
για τέσσερις όψεις, κάτι που είναι προφανές 
από την οπίσθια όψη της. Όλες οι φόρµες της 
είναι τελείως πλαστικές (εικ.144). Ακόµη και 
στη δεξιά πλευρά τα χαρακτηριστικά των πτυχών          Εικόνα  145                                            
έχουν λαξευτεί (εικ.143). Στο δεξή µηρό έχει λαξευτεί η πέτρα για 
µείωση του βάρους όπως στην F και την K.  

 
Πλαστικές όµως είναι και οι φόρµες του νέου Β, που είναι το 

αντίστοιχο της Ο. Και οι δύο µορφές πρέπει να έστεκαν τελείως µπροστά 
στην άκρη του αετώµατος, αφού διατηρείται η τοµή για ένα γάντζο 
εδάφους στο κορίτσι µπροστά από το µέσο (εικ.145). Ως αποτέλεσµα της 
θέσης τους οι πλευρές τους φαίνονταν αν ο θεατής τις παρατηρούσε από 
τα δεξιά και τα αριστερά. Αυτός είναι ο αποφασιστικός λόγος για την 
πλήρως πλαστική τους λάξευση. Στο κορίτσι Ο συναντάµε την καλύτερη 
σπουδή του ενδύµατος στα δύο εναέτια (βλ. την πλάγια και την οπίσθια 
όψη) 203.          

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
203 Bulle (1939), 164-168.  



 174

8. Μορφή Β (το αγόρι του Πέλοπα) 
Όπως και η Ο, έτσι και η Β έχει τέσσερις όψεις. Απεικονίζει ένα 

αγόρι που είναι στη µετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. 
Ένταση διακρίνει τα µέλη και τον κορµό, ώστε δε µπορεί να υπάρξει 
αµφιβολία, υποστηρίζει ο Bulle, για την αποκατάσταση των χαµένων 
χεριών. Ο Treu αποκατέστησε το δεξί λανθασµένα, γιατί παρασύρθηκε 
σε λάθος συµπεράσµατα από τις τυχαίες γραµµές θραύσης στον ώµο. 
Είναι απίθανο να τέντωνε ο πήχης, γιατί µε το µήκος του θα έφτανε έξω 
από τη φόρµα του όγκου µαρµάρου. Η κατεύθυνση του δεξιού βραχίονα 
υποδεικνύεται από τον ώµο, που πέφτει περισσότερο, αλλά τεντώνει 
λιγότερο από ό,τι ο αριστερός και τα περιγράµµατά του πάνε προς τα 
κάτω (εικ.148). 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     
       

                                
                           Εικόνα  146                                       Εικόνα  147 

κρατούσαν µόνο ένα 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 Β 
και έφερε µε µολύβι τη σηµείωση «γονατιστό αγόρι, δεξί χέρι» 
(εικ.150,151). 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.151). Η κατεύθυνση της 
διάτρησης, που συνέχιζε στο αριστερό χέρι, καθόριζε τη θέση του 
ραβδιού (εικ.147,149). 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 
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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 
                            

                                   
                                 Εικόνα  148                                        Εικόνα  149 

µορφή και στο οποίο στηρίζεται, είναι κατά τον Bulle το κέντρον, που 
έχει έτοιµο για τον κύριο της.  

Η Β, που γονατίζει µε στάση παρόµοια µε 
αυτή της Ο, χαρακτηρίζεται από ένταση, 
ελαστικότητα και ζωντάνια που δηµιουργείται 
από την αντίθεση της κλειστής γραµµής της 
πλάτης µε τη διασταύρωση του περιγράµµατός 
της µέσω του δεξιού πήχη (εικ.146,147,149). Οι 
παράλληλες θέσεις του δεξιού µηρού και βραχίονα,       Εικόνα  150             
του αριστερού πήχη και µηρού, του περιγράµµατος της πλάτης και του 
αριστερού µηρού διαµορφώνουν µία δικτυωτή δοµή που ενώνει όλη την 
κίνηση.  

Το ότι η Β είναι παράλληλη στη 
µπροστινή άκρη του αετώµατος πιστοποιείται 
από τα ίχνη φθοράς της. Στη δεξιά πλευρά της η 
επιδερµίδα είναι διαβρωµένη κατά τόπους 
οµοιόµορφα όπως και στη στενή πλευρά του 
κορµού και στην εξωτερική πλευρά του µηρού. 
Ίδια ίχνη καταστροφής παρατηρούνται στην 
εξωτερική επιφάνεια του µηρού και στο υπόλοιπο          Εικόνα  151 
του πέπλου που σώζεται πάνω από τη ζώνη της Ο. Παρόµοιες επιφάνειες 
διάβρωσης υπάρχουν στους κορµούς των µπροστινών αλόγων και στο 
µηρό του άνετου σκέλους της G και της J 204.    
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           9. Μορφή C (ο ηνίοχος του Πέλοπα)                           
Ο Bulle αποκαθιστά τη µορφή µε κεφάλι που να ταιριάζει στη  

σωµατική δοµή της και όχι µε ένα πολύ µεγάλο 
και βαρύ όπως κάνει ο Treu (1897). Το βλέµµα 
της κατευθύνεται προσεκτικά στα άλογα, όπως 
απαιτεί η θέση της. Έτσι η µορφή 
χαρακτηρίζεται από ένταση και το κεφάλι της 
έχει την ίδια κατεύθυνση κίνησης όπως εκείνα 
της L και της A. Η πλάτη της δεν ήταν σχεδόν 
καθόλου ορατή. Στη διάταξη του Bulle 
καλύπτεται από το µάντη L (εικ.134). Η C έχει 
σκαλιστεί για να φαίνεται σε κατατοµή και 
αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα βάθους που 
δηµιουργούνται από την αντιστοιχία των χεριών 
µε τους µηρούς (εικ.152). ∆ίκαια ο Treu συνήγαγε        Εικόνα  152 
µία πολύ κοντινή θέση στο τύµπανο. Το ότι τη µετακινεί λίγο προς το 
τέθριππο εξαιτίας της επέκτασης του χώρου του µάντη L έχει θετικά 
αποτελέσµατα, αφού µε το πιάσιµο του καθίσµατος του άρµατος µε το 
αριστερό χέρι ο ηνίοχος και το άρµα συµφύρονται ακόµη περισσότερο σε 
µία οπτική ενότητα 205.   
 
  
 
               

                Εικόνα  153 
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10. Μορφή L (αριστερός µάντης) 
Ο Bulle θεωρεί λειτουργικά ακατάλληλη την ερµηνεία της έντονης 

στροφής του κεφαλιού της µορφής έξω από το πεδίο του αετώµατος ως 
σχετικής µε την παρατήρηση της πτήσης των πουλιών. Επίσης η σκέψη 
του Buschor ότι σηκώνει το ένδυµα µπροστά από τα µάτια της για να µη 
δει το φοβερό γεγονός που προαισθάνεται, αποτυγχάνει στην ανάγκη 
στήριξης του σώµατος και στη θέση των σωζόµενων πτυχών. Ο Bulle 
καταθέτει την προσωπική του εµπειρία όταν το 1923 επισκέφθηκε την 
Ολυµπία µαζί µε τον Buschor και τον Wirsing. Στο σκίτσο του 
τελευταίου βασίζει τη δική του αποκατάσταση, µε µόνη διαφορά την όχι 
τόσο απότοµη στάση του δεξιού ποδιού. Ως προς την υπόθεση που έχει 
διατυπωθεί σχετικά µε το επίπεδο άνω τµήµα του κεφαλιού, υποστηρίζει 
ότι η επιφάνεια 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. Επίσης το ύψος της 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.  

Το τελείωµα του ιµατίου δεν αποδίδεται µε φυσικό τρόπο και οι 
πτυχές κόβονται πλάγια. Θα έπρεπε είτε να ξεπροβάλλει από τον 
αριστερό γοφό πίσω από τις 
πτυχές, είτε να το κρατά η 
µορφή σφιχτά όπως το 
κοµµάτι του ιµατίου του ∆ία 
(Η) δίπλα στον αριστερό γοφό. 
Συνεπώς παρατηρείται ξανά 
µία εκ των υστέρων αλλαγή, 
άλλο ένα pentimento, που εδώ 
δε µπορεί να οφείλεται σε 
χωρικούς λόγους, αλλά µόνο 
καλλιτεχνικούς. Η θέση του 
αριστερού πήχη καθορίζεται από                         Εικόνα  154 
την ανάγκη να είναι ο κορµός όρθιος µε τη βοήθεια ενός ραβδιού. Οι 
προσπάθειες σε αντίγραφα έδειξαν ότι το στήριγµα πρέπει να 
τοποθετηθεί κοντά στο σώµα. Από αυτό προκύπτουν η έκταση του 
χεριού προς τα πάνω και το πιάσιµο του ραβδιού. Το δεξί πόδι συνδέεται 
οργανικά µε το σώµα, ο µηρός τεντώνει, το δεξί γόνατο λυγίζει λίγο προς 
τα έσω, όπου το πόδι γυρίζει ελαφρά στην άκρη (εικ.154).                                               

Από το δεξιό βραχίονα διατηρείται το µεσαίο τµήµα (εικ.155).Ο 
Treu πίστεψε ότι το δεξί χέρι έπρεπε να στρίβει µπροστά από το στήθος. 
Ωστόσο οι δοκιµές σε αντίγραφα έδειξαν ότι η ελαφρά στρογγυλότητα 
του δεξιού στήθους σε σύγκριση µε την ένταση του αριστερού είναι κάτι 
το τελείως φυσικό όταν το δεξί χέρι χαλαρώνει και τεντώνει. Αυτό 
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απαιτεί το θραύσµα του χεριού, στο οποίο ο δικέφαλος είναι χαλαρός, 
ενώ πρέπει να λύγιζε έντονα µπροστά από το στήθος. Εξάλλου είναι 
απίθανο στη στροφή του χεριού προς τα 
έσω στον Treu να φέρουµε τον άξονά του 
σε οργανική σύνδεση µε τον ώµο. Αν 
συνεχίσει κάποιος το χέρι ευθύγραµµα 
στον άξονα της ζώνης του ώµου, τότε οι 
µύες του τεντώνουν τόσο µακριά όπως στο 
θραύσµα. Ο αγκώνας πρέπει τότε να 
ακουµπά στο δεξιό µηρό. Η θέση του πήχη               Εικόνα  155 
προκύπτει από µόνη της, δηλ. αυτός κρέµεται χαλαρά προς τα µπρος.                                 

Η κατεύθυνση του ραβδιού φαίνεται εντονότερη εξαιτίας των 
απότοµων πτυχών του ενδύµατος και του πήχη. Στην αριστερή πλευρά 
του σώµατος κυριαρχεί ένταση που κατευθύνεται προς τα πάνω και 
υποδεικνύεται από το περίγραµµα των µελών. Στη δεξιά πλευρά ωστόσο 
όλα είναι χαλαρά. Το κεφάλι κατευθύνεται λίγο προς τα έξω, οπότε το 
βλέµµα δεν πηγαίνει στο κέντρο, αλλά πλάγια, µακριά. Το αριστερό µάτι 
έχει έντονη έκφραση, επειδή το φρύδι ζαρώνει. Η πλάγια ρυτίδα στο 
µέτωπο αυξάνει την έκφραση πνευµατικής έντασης. Έτσι προκαλείται η 
εντύπωση µαντικής διέγερσης, σε αντίθεση µε τη µεγάλη εσωστρέφεια 
του άλλου µάντη (Ν). Η µορφή χαρακτηρίζεται από αρµονία, περήφανη 
ηρεµία και αριστοκρατική αξιοπρέπεια, που την καθιστά µία από τις 
οµορφότερες του εναετίου. Οι µάζες της συνδέονται αρµονικά λόγω των 
εσωτερικών ρυθµών της 206.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
206 Bulle (1939), 173-183. 
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11. Μορφή Α (Αλφειός)  
Ο Bulle υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία µία µικρή, αλλά σηµαντική 

αλλαγή στη θέση της. Στον Treu είναι ξαπλωµένη τόσο πλάγια, ώστε τα 
πόδια της έρχονται µπροστά από το τύµπανο. Έτσι κονταίνει το κάτω 
µέρος του σώµατός της και εξασθενίζει το γενικό περίγραµµα. Προτείνει 
λοιπόν να είναι η πίσω πλευρά της παράλληλη στο τύµπανο, οπότε όλο 
το µήκος της να βρίσκεται στο αέτωµα. Το πλαστικό περίγραµµά της 
είναι θαυµάσιο : ξεκινά από το στήριγµα που σχηµατίζει το αριστερό χέρι 
ως το δεξή ώµο, το στήθος, το σώµα και το µηρό – πρόκειται για δύο 
ποτάµια, που αρχίζουν από τους γοφούς, ενώνονται στο άκρο του 
σώµατος και συνεχίζουν οριζόντια. Από τα γόνατα αυτό το ρυθµικό 
ποτάµι, που δένεται µε το ένδυµα, γίνεται πιο επίπεδο και αποκτά 
πολυάριθµα ρυάκια πτυχών που πάνε λοξά προς τα κάτω, ώσπου να 
φτάσουν στα δάχτυλα των ποδιών (εικ.153). Το δεξί χέρι «κλειδώνει» το 
σύνολο σε ένα τρίγωνο. Ο Bulle θεωρεί ότι είναι προφανής σε αυτή την 
αρµονία γραµµών η προαίσθηση και υπόσχεση της κλασικής 
«ευηµερίας» της µορφής, όπως του Ιλισσού στο δυτικό εναέτιο του 
Παρθενώνα. Η µαλακή ροή της Α είναι η εικόνα του χαρακτήρα του 
ποταµού της κοιλάδας Αλφειού, αντίθετη από αυτή του βουνίσιου 
χειµάρρου της άλλης πλευράς (Παυσ. V,7,1 :το ύδωρ εστί του Αλφειου 
πλήθει τε πολύ ιδόντι και ήδιστον) 207.                  

 
 
 
 
 

   Εικόνα  156 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
207 Bulle (1939), 183-184.  
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12. Μορφή Ν (ο δεξιός µάντης)  
Ο Bulle διορθώνει την αποκατάσταση της µορφής από τον Treu.  

Υποστηρίζει ότι το ραβδί που αυτή κρατάει στο αριστερό χέρι πρέπει να 
είναι κάθετο στο έδαφος (εικ.156) όπως στον Studniczka για να φέρει 
οµοιόµορφα το βάρος του κορµού. Η πλάγια θέση του στον Treu εξήχθη 
από την κατεύθυνση του κάτω κώνου διάτρησης στο χέρι. Το τελευταίο 
παρουσιάζει µία πρώτη διάτρηση, που είναι ορατή ακόµη πάνω. Στη 
δεύτερη διάτρηση ο άνω κώνος σχηµατίζει αµβλεία γωνία µε τον κάτω, 
κάτι που µάλλον έχει εδώ σηµασία. Καθοριστικός για την κατεύθυνση 
του στηρίγµατος προς τα κάτω είναι ο άξονας της κάτω τρύπας. Εάν 
βάλουµε σε αυτή ένα ραβδί κάθετα, τότε το χέρι πρέπει να το αγκαλιάζει 
περισσότερο από µπροστά και πιο πάνω από ό,τι στον Treu. Με αυτό 
ισοφαρίζει ένα λάθος ανατοµίας της συµπλήρωσης του Treu, όπου ο 
πήχης ήταν σηµαντικά πιο κοντός, ώστε φαινόταν στην πρόσθια όψη 
αδύνατος. Στην αποκατάσταση του Bulle το χέρι στηρίζεται πάνω από 
τον ώµο µε δυνατή έκφραση. Επίσης η µορφή κερδίζει σε όγκο µε το να 
βρίσκεται µε την πλάτη και τα δάχτυλα στο αέτωµα και διατηρεί το άνω 
περίγραµµά της και την ένωση µε τη στροφή του κεφαλιού, την 
καµπυλότητα των ώµων, καθώς και µε τη συνέχιση του εξωτερικού 
περιγράµµατος του πήχη από το βλέµµα από τον αγκώνα ως το κεφάλι, 
από όπου πέφτει το περίγραµµα πάνω στο δεξή αγκώνα και το γόνατο ως 
την άκρη του αριστερού ποδιού (εικ.156). Συγκριτικά µε το ήρεµο ποτάµι 
γραµµών του µάντη L είναι όλα στο µάντη Ν σκληρότερα και 
ογκωδέστερα.    

Η στάση της µορφής υποδεικνύει ότι προαισθάνεται την  
επικείµενη συµφορά. Το πρόσωπό της δείχνει πνευµατική ένταση, 
εµφανή στα δυνατά χαρακτηριστικά,  ιδίως στα µάτια που κοιτούν ψηλά 
και στο µαντικό βλέµµα που φεύγει µακριά. Και στο σώµα εµφανίζεται 
µεγάλη ένταση. Συνεπώς οι εξωτερικές ενδείξεις της ηλικίας στο σώµα 
και την ενδυµασία περιγράφουν µόνο το αξιοσέβαστο ενός παλιότερου 
γένους συγκριτικά µε το νεότερο εκπρόσωπο της συντεχνίας στην άλλη 
πλευρά 208.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
208 Bulle (1939), 184-186. 
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13. Μορφή Ε (γονατιστό αγόρι) 
Ως προς την καλλιτεχνική δοµή πρόκειται για την πιο αξιοπερίεργη 

µορφή του εναετίου. Το περίγραµµά της 
είναι κωδωνόσχηµο, πολύ συµµετρικό. Το 
κάτω τµήµα διαµορφώνεται στη δεξιά 
πλευρά από το λυγισµένο χέρι, στην 
αριστερή από το φούσκωµα του ενδύµατος 
που φτάνει πάνω από το δεξί πόδι. Στον 
«κώδωνα» που σχηµατίζεται από τα χέρια 
υπάρχει µία πλαστική δύναµη βάθους, που 
συνίσταται στη σχέση των ποδιών µεταξύ 
τους και µε τον κορµό (εικ.157). Ωστόσο ο 
αριστερός µηρός είναι γύρω στα 8 εκ. 
µακρύτερος από το δεξιό. Στην πλάγια όψη 
ο κορµός φαίνεται πιεσµένος, ιδίως το κάτω              Εικόνα  157 
τµήµα του (εικ.158).                                                               

Σχετικά µε τη χειρονοµία του αριστερού χεριού, ο Bulle πιστεύει 
ότι πρέπει να παρατηρήσουµε τη συνολική στάση του, όχι µόνο το 
δείκτη. 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». Πιάνει το ύφασµα 
ανάµεσα στο δείκτη και το µεσαίο δάχτυλο και το 
τραβάει δυνατά 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 τελειώµατος όλης της 
δοµής που ανταποκρίνεται στην κάµψη του δεξιού 
χεριού. Ανάµεσα σε αυτά βρίσκεται σαν τοίχος η 
κύρτωση του δεξιού ποδιού, κάτω από το οποίο 
υπάρχει η γραµµή της κυµατοειδούς παρυφής του             Εικόνα  158 
ιµατίου. Σ’ αυτό το πλαίσιο το δάχτυλο του αριστερού χεριού είναι ένα 
στοιχείο ρυθµού, όχι µία χειρονοµία που µιλάει «εξωτερικά». Όµως, ως 
προς το βαθύτερο νόηµα, ενυπάρχει σε αυτό η έκφραση του εσωτερικού 
ήθους της µορφής.    

Από την έκταση των µυών του αυχένα και την αρχή του λαιµού 
εξάγεται ότι το κεφάλι είχε κατεύθυνση ευθεία. Είναι πιθανό να είχε 
µακριούς βοστρύχους, που το συµπεριλάµβαναν έτσι στο γενικό ρυθµό 
και οδηγούν στην ερµηνεία του Bulle για τη µορφή 209.                     

                                                           
209 Bulle (1939), 186-189.  
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14. Μορφή Ρ (Κλάδεος) 
Σε αντίθεση µε τον ήρεµο Αλφειό (Α) ο ποταµός – θεός Ρ 

χαρακτηρίζεται από έντονη συστροφή των γοφών από τη δεξιά πλευρά 
του σώµατος προς τη µισή αριστερή. Η δύναµη αυτής της κίνησης 
µαζεύεται στα πλάγια στηρίγµατα του βραχίονα, ανεβαίνει στο 
περίγραµµα του κρανίου στο µέγιστο ύψος και στο δεξιό πήχη και σβήνει 
στο δεξί χέρι, που θα έπρεπε να τεθεί καλύτερα πλάγια µε τα δάχτυλα σε 
κατατοµή, αντίθετα µε την αποκατάστασή του από τον Treu. Το γενικό 
περίγραµµα ακολουθεί τη µείωση της άκρης του γείσου και 
παρουσιάζεται πρώτα έντονα ταραγµένο ως το γοφό, µετά σε βαθµιαία 
κύµατα, που σβήνουν στο βάθος του αετώµατος (εικ.156). Ο ρυθµός 
ανεβαίνει από τους γοφούς σε κύµατα, µεταφέρεται στο στρογγυλό 
κεφάλι, στο ωοειδές 
σχήµα των χεριών και 
σβήνει στο τελευταίο 
ανασήκωµα και την 
πτώση του πήχη :  αυτή 
είναι µία ζωντανή εικόνα 
του αιώνια ανήσυχου 
βουνίσιου ρυακιού, που 
πηγάζει από στενά φαράγγια                            Εικόνα  159 
και αλλάζει τη δύναµη και το µέγεθός του ανάλογα µε την εποχή. Η 
πρώιµη δύναµη του στοιχείου ολοκληρώνεται στους έντονα τονισµένους 
µύες και στα πλευρά και φαίνεται τελείως πνευµατοποιηµένη στο κεφάλι, 
που συνιστά «µία από τις εντονότερες ψυχικές επιδόσεις στο εναέτιο», 
ενώ διαθέτει το αιώνια ανήσυχο συναίσθηµα των ελληνιστικών 
απεικονίσεων θαλάσσιων όντων.  

Η πλάτη που είναι σκαλισµένη σε όλο το πλάτος της έµεινε 
ανέγγιχτη σα να µην ήταν πιθανό τίποτε άλλο όταν ο καλλιτέχνης θέλησε 
να τελειώσει την έντονη στροφή του σώµατος στην πρόσθια όψη 
(εικ.159). Παρόλα αυτά η Wirkungsform και η δύναµη έκφρασης 
τελειώνουν σαν κοµµένες στην άνω γραµµή του περιγράµµατος του 
σώµατος. Ο Bulle βρίσκει άλλο ένα, τελευταίο pentimento (δηλ. µία εκ 
των υστέρων αλλαγή): ο δεξιός µηρός, που καλύπτεται από τον αριστερό, 
έφτανε αρχικά ακόµη πιο µακριά στο βάθος. Όταν επεξεργάστηκαν ένα 
µέρος από τις πτυχές, µία λωρίδα ενδύµατος τον έφερε λίγο πιο µακριά 
προς τα µπρος 210.   

 
 
 
 

                                                           
210 Bulle (1939), 190-191.  
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Όσον αφορά στην ερµηνεία της σύνθεσης ο Bulle υποστηρίζει ότι 
δεν απεικονίζονται όσα «βλέπουν» άλλοι µελετητές (η φιάλη της θυσίας 
που κρατούσε η Στερόπη, η «γνωστοποίηση των όρων» από τον 
Οινόµαο, η «προετοιµασία» για την αρµατοδροµία που είδε ο 
Παυσανίας), γιατί δε συνέβαινε τίποτε, ούτε καν µία µικρή, ντροπαλή 
κίνηση στα εκτεταµένα χέρια του ηνίοχου που τακτοποιούσε τα 
χαλινάρια ή µία στροφή των ηρώων στο ∆ία ή τις συντρόφους τους. 
Θεωρεί ότι το καθετί αποτελεί έκφραση του ήθους του και απορρίπτει τη 
φράση «η ηρεµία πριν τη θύελλα», γιατί στο έργο δεν υπάρχει τίποτε, 
ενώ ο ίδιος δεν αισθάνεται τίποτε από µία «υπόκωφη» ή «τραγική» 
ηρεµία. Κρίνει ότι «υπάρχει µόνο σοβαρότητα και µεγαλοπρέπεια 211». 
∆ιαφωνεί µε την ερµηνεία του Schweitzer για το εναέτιο, ότι δηλ. 
αποτελεί «µία τραγωδία του Αισχύλου σε πέτρα», γιατί το δράµα έχει 
κίνηση που εξελίσσεται, ενώ στο εναέτιο υπάρχει µνηµειακή γαλήνη και 
ακινησία, και αποδέχεται την ερµηνεία µόνο υπό την έννοια ότι στο 
εναέτιο όπως και στην τραγωδία κυριαρχεί το ίδιο πνεύµα, η στάση 
γεµάτη προαίσθηση απέναντι στη θεότητα και η µεγάλη σοβαρότητα, το 
συναίσθηµα, το µεγαλείο του ανθρώπινου φρονήµατος, που είναι η 
«γενική ψυχική στάση» της εποχής µετά τα Περσικά και της οποίας η 
δυνατότερη έκφραση είναι ο Αισχύλος και τα εναέτια της Ολυµπίας.  

Η ευσέβεια της εποχής όµως εκφράστηκε και στους ύµνους του 
Πινδάρου ως αιδηµοσύνη απέναντι στη θεότητα και ως προσωπική 
συνείδηση. Ο Bulle διαπιστώνει βαθιές εσωτερικές σχέσεις ανάµεσα στο 
λυρικό ποιητή και το εναέτιο της Ολυµπίας. Στον Πίνδαρο δεν  
περιγράφονται οι πράξεις των θεών και των ηρώων, αλλά το ήθος τους. 
Οι µορφές του εναετίου από την άλλη, δε συνδέονται µεταξύ τους µε τις   
χειρονοµίες ή τη φόρµα, αλλά µιλούν µόνο µε την παρουσία τους. Επίσης 
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. Έτσι 
ο µελετητής καταλήγει ότι, αν παρατηρήσουµε το εναέτιο, 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.    

Ο Ζευς (Η), ο ανώτερος κύριος της Άλτεως, που ο βωµός του είναι 
το πνευµατικό κέντρο της, στέκει στο µέσο του εναετίου, 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 (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 

                                                           
211 Bulle (1939), 209 : „Es ist nur ein ernstes großes Sein“. 
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ότι ο µνηστήρας ξεκινά νωρίτερα. Η Ιπποδάµεια (F) στέκει δίπλα του. 
Στην άλλη µεριά στέκει ο υπερόπτης Οινόµαος (J) και δίπλα του – ως 
ανθρώπινο και καλλιτεχνικό συµπλήρωµα – η µυθικά άχρωµη 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 
στο εναέτιο ο Πέλοψ κερδίζει µε τα άλογα που του έχει δώσει ο θεός, 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο χωρίο του Πινδάρου, ενώ σηµειώνει ότι 
πρέπει να είχαν αποφύγει κάθε πιθανή σκέψη για την απεικόνιση µίας 
αισχρής νίκης, για αυτό και έµειναν τα άλογα του Οινόµαου (Μ) δίχως 
ηνίοχο. 

Στους δύο άνδρες L και Ν αναγνωρίζονται µάντεις, των οποίων το 
βλέµµα, που πάει µακριά, χαρακτηρίζει την αρµοδιότητά τους. Πρόκειται 
για τους γενάρχες των δύο γενών µάντεων (Κλυτιάδες – Ιαµίδες) που 
αναφέρουν µέχρι την ύστερη ρωµαιοκρατία τα ολυµπιακά αρχεία. 
Αποτελούσαν φύλακες της ιερής τάξης και µεσολαβητές στα γένη των 
ανθρώπων. Εάν φαίνεται ο ένας σε µεγάλη ηλικία και ο άλλος 
νεαρότερος, αυτό µπορεί, κατά τον Bulle, να είναι συµβολικό, αφού οι 
Ιαµίδες είναι το ντόπιο παλιότερο γένος στην κοντινή Φρίξα, ενώ οι 
Κλυτιάδες φαίνεται να προέρχονται από το Άργος και να είναι 
συνδεδεµένοι µε το τοπικό στοιχείο µέσω της προγόνου τους Τριφύλης. 
Αλλά ίσως είναι πιθανό για αυτές τις µορφές µάντεων να είναι πρότυπα 
τα χαρακτηριστικά των τότε ζωντανών αντιπροσώπων των γενών τους, 
όπως π.χ. στην περίπτωση της απεικόνισης του Βαθυκλή και των 
τεχνιτών του στο θρόνο του Αµυκλαίου Απόλλωνα ή του Φειδία και του 
Περικλή στην ασπίδα της Παρθένου. Ο Bulle όµως θεωρεί πιθανό να 
επεξεργάστηκαν οι ιερείς θεωρητικά το θέµα ως τις λεπτοµέρειες. Επίσης 
µπορεί ο Ιαµίδης και ο Κλυτιάδης που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους 
την εποχή οικοδόµησης του ναού να ένιωθαν ότι είχαν το δικαίωµα να 
αφήσουν να διαµορφωθεί η εικόνα των προγόνων τους βάσει της δικής 
τους, µε την οποία τιµούσαν µε συγκεκριµένο νόηµα το θεό, όπως 
επιτρεπόταν σε κάθε Έλληνα µε ένα ανάθηµα. Σε κάθε περίπτωση το 
φρόνηµα των ιερέων καθόρισε το χαρακτήρα της απεικόνισης του 
εναετίου.  

Το καθισµένο αγόρι Ε δίπλα στον Κλάδεο συνδέεται έντονα µε το 
έδαφος, που πιάνει µε το χέρι του και που κατευθύνει το βλέµµα του. Το 
περίγραµµά του είναι κλειστό. Ταυτίζεται µε το Σωσίπολη, ο οποίος 
συνδέεται µε την Ειλείθυια και γεννήθηκε από το έδαφος της Άλτης 
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σύµφωνα µε τον παλιότερο θρησκευτικό – ιστορικό θρύλο. Εδώ 
απεικονίζεται όπως στον πίνακα στο ναό της Τύχης στην Ήλιδα, δηλ. σαν 
ένας παις σκεπασµένος µε χλαµύδα. Κλείνει σαν εκπρόσωπος του κάτω 
κόσµου τον κύκλο της ανθρώπινης δύναµης, η οποία συγκεντρώνεται 
γύρω από το ∆ία.   

Οι ανακεκλιµένες µορφές Α και Ρ δεν αποτελούν 
«προσωποποιήσεις της φύσης», αλλά θεϊκές δυνάµεις της, που, όπως 
περιόριζαν ψυχικά τον ιερό χώρο, αφού, σύµφωνα µε τον Παυσανία, 
υπήρχε στην Άλτη ένας βωµός, ένα άγαλµα του Αλφειού και ένας βωµός 
του Κλάδεου, έτσι και στο εναέτιο δίνουν στη γενική εικόνα το 
διανοητικό πλαίσιο. Με τα σηκωµένα χέρια τους γεµίζουν σα «σφήνα 
τέλους» τις γωνίες. Η «µατιά προς το µέσο» προκαλείται ρυθµικά, αλλά 
περισσότερο δηµιουργείται µία έκφραση της φύσης των υδάτων, αργά µε 
βάση τη σωµατική διάπλαση του Αλφειού (Α), πιο ζωντανά στον Κλάδεο 
(Ρ) µε χαλαρή κίνηση των χεριών.                              

Έτσι το ανατολικό εναέτιο είναι σαν ένας ύµνος του Πινδάρου που 
λαξεύτηκε στην πέτρα. Είναι ο εσωτερικός ορισµός της πίστης στο ∆ία 
που κυριαρχούσε στην Άλτη και ο µύθος της αρµατοδροµίας δεν είναι 
τίποτε άλλο από µία χαλαρή εξωτερική ταινία που ενώνει τις µορφές στο 
κέντρο 212.  

 
 
                               Κριτική στον Bulle:  
 
Ο Bulle απαντά στα ερωτήµατα που προκύπτουν από τη 

δηµοσίευση του Treu (1897) µε τη θεωρία των pentimenti, των 
µεταγενέστερων αλλαγών στην απόδοση της ενδυµασίας, του στόµατος ή 
του σώµατος των µορφών.  

Για την αποκατάσταση της Η µε σκήπτρο στο αριστερό χέρι βλ., 
πέρα από τις παρατηρήσεις µου στον Treu (1882) (σ. 41), την πρότασή 
µου για το εναέτιο, όπου αναφέροµαι και στην αποκατάσταση κάθε 
µορφής. 

Και στον Bulle διαπιστώνουµε αυτήν που ονόµασα «ιδιόρρυθµη 
στάση» απέναντι στην περιγραφή του Παυσανία – βλ. και Hirschfeld 
(1877), σ. 30-31 – όσον αφορά στις ταυτίσεις των µορφών Ε, L, Ν, 
καθώς και στο θέµα που απεικονίζεται.  

Για την ταύτιση των µορφών L και Ν µε τον Κλύτιο και τον Ίαµο 
αντίστοιχα βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις του Studniczka (1923) 213 (εδώ 
στις σ. 131-133) καθώς και την κριτική µου σε αυτές (σ. 136).  
                                                           
212 Bulle (1939), 209-215. 
213 Ο οποίος είναι ο τρίτος που κάνει τις συγκεκριµένες ταυτίσεις. Ο πρώτος που αναγνώρισε 
στη µορφή Ν το µάντη Ίαµο και στην L τον Κλύτιο είναι ο Körte (1892), 986, ενώ τον 
ακολούθησε ο Trendelenburg (1910), 31-33.  
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Όπως έγραψα στην κριτική µου στον Treu (1897) (σ.116) δε 
γνωρίζουµε καµία άλλη απεικόνιση του Κίλλα 214 πέρα από αυτήν που 
προτείνει ο Παυσανίας.  

Όσον αφορά στο Σωσίπολη, δεν έχουµε καµία απεικόνισή του 
στην τέχνη 215. Σύµφωνα µε τον Παυσανία λατρευόταν στην Ήλιδα σε 
ένα µικρό οικοδόµηµα αριστερά από το ιερό της Τύχης. Εκεί 
απεικονιζόταν σε έναν πίνακα ως παιδί ντυµένο µε χλαµύδα στολισµένη 
µε αστέρια και στο ένα χέρι κρατούσε το κέρας της Αµάλθειας 
(Παυσ.,VI, 25, 4).     

                                                                                                                                                                      
 
214 Λήµµα „KILLAS “ στο LIMC VI (1992) 1, 47. 
215 Βλ. το λήµµα „SOSIPOLIS I“ στο LIMC VII (1994) 1, 799. 
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Ashmole (1967) 
 
Ο Ashmole αποδέχεται το θέµα του εναετίου που υποδεικνύει ο 

Παυσανίας, δηλ. την προετοιµασία για την αρµατοδροµία ανάµεσα στον 
Οινόµαο και τον Πέλοπα, και υποστηρίζει ότι ο Οινόµαος εµπιστεύεται 
τα αήττητα άλογά του και ο Πέλοψ το απλό αλλά θανάσιµο τέχνασµά 
του.  

Ξεκινά την ανάλυση της διάταξης του εναετίου (εικ.160) από τις 
µορφές Α και Ρ. Τον τόπο από όπου ξεκινά ο αγώνας δηλώνει η 
παρουσία των ποταµών – θεών Αλφειού (Α) και Κλάδεου (Ρ) στη Ν και 
Β γωνία αντίστοιχα, αφού ο Αλφειός κυλά κοντά στο νοτιότερο σύνορο 
της θέσης, ενώ ο Κλάδεος από το Βορρά προς το Νότο και ενώνεται µε 
τον Αλφειό κοντά στη Ν∆ γωνία. Ο τελευταίος απεικονίζεται ως νέος 
άνδρας µε σπουδαία φυσική δύναµη. Ο Αλφειός φαίνεται ωριµότερος και 
βαρύτερος ως προς τη διάπλασή του. Ο µελετητής θεωρεί απίθανο να 
ήταν αγένειος ένας ποταµός – θεός όπως ο Αλφειός, τον οποίο τιµούσαν 
πολύ, και κρίνει ότι το θραύσµα µαρµάρου µέσα στο χέρι του µπορεί να 
είναι το γένι του που δεν αγγίζει απαραίτητα το λαιµό. 

 

 
                                                                      Εικόνα  160  

Στην κύρια σκηνή συναντάται στο κέντρο ο Ζευς (Η), που 
κρατούσε αρχικά στο αριστερό του χέρι τον κεραυνό. Η λέξη άγαλµα του 
Παυσανία δε σχετίζεται µε µία θυσία µπροστά από το βωµό του ∆ία, 
αφού αυτή δεν ήταν η πρόθεση του γλύπτη. Η µορφή Η ήταν ζώσα 
παρουσία, αόρατη στους συναγωνιζόµενους. Αν και λείπει το κεφάλι της, 
οι µύες του λαιµού δείχνουν ότι έγερνε προς τον Πέλοπα (G), ο οποίος 
στέκει στα δεξιά του θεού, στην πλευρά του καλού οιωνού. Η µεγάλη 
ειρωνεία έγκειται στο ότι ο Πέλοψ φαινόταν αρχικά νέος και ευσταλής, 
σε ηρωική γυµνότητα, εκτός από το κράνος του, ενώ αργότερα, 
πιθανότατα τρεις αιώνες µετά την ανέγερση του ναού, φορούσε χάλκινο 
θώρακα και χάλκινο κράνος. Στην άλλη πλευρά του ∆ία στέκει ο 
Οινόµαος (J) και, είτε βλέπει το θεό είτε όχι, το πεσµένο του σαγόνι µε το 
ανοιχτό στόµα δείχνουν ότι καταλαβαίνει πως οι οιωνοί είναι εναντίον 
του.  

Οι µορφές στην πλευρά του Πέλοπα αποτελούν µάλλον τη 
συνοδεία του, ενώ εκείνες στην άλλη πλευρά τον οίκο του Οινόµαου. 
Κατά αναλογία τοποθετείται δίπλα στον Οινόµαο η σύζυγός του 
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Στερόπη, που αναγνωρίζεται στην F. Παρόλο που σώζεται 
αποσπασµατικά, δεν υπάρχει αµφιβολία για την ταυτότητά της λόγω των 
µαλλιών της, που είναι συγκεκριµένου τύπου και η υφή και ο τρόπος µε 
τον οποίο χτενίζονται µπροστά υποδεικνύουν ότι είναι αραιά, λεπτά και 
«κακόγουστα», όπως δηλ. σε µία γυναίκα µεγάλης ηλικίας. Φοράει την 
απλή µορφή δωρικού πέπλου χωρίς ζώνη, που είναι ένα είδος φορέµατος 
κατάλληλο για να φοριέται µέσα στο σπίτι, ενώ δηλώνει ότι η µορφή της 
είναι νωθρή και βαριά. Η χειρονοµία της, που αποκαθίσταται από τα 
θραύσµατα, δείχνει τις σκέψεις της. Ξεκουράζει τον αριστερό αγκώνα 
στο δεξί της χέρι µε το αριστερό χέρι σηκωµένο στο πηγούνι, ένδειξη 
ανησυχίας ή στεναχώριας. Η κόρη της Ιπποδάµεια (Κ), που πρέπει να 
στέκεται δίπλα στον Πέλοπα, φοράει ένα πιο χρήσιµο είδος φορέµατος, 
το δωρικό πέπλο µε ζώνη και το σώµα της είναι λεπτότερο, στερεότερο 
και συµπαγέστερο από της µητέρας της. Και αυτή κάνει µία ταιριαστή 
κίνηση, σηκώνοντας το αριστερό της χέρι στον αυχένα, κάτι που µπορεί 
να ερµηνευτεί ως εξής : α) ότι φοράει έναν πέπλο, το σύµβολο της νύφης 
στην αρχαιότητα, πάνω στους ώµους της, αλλά β) ότι τον δένει ή τον 
προσαρµόζει, κίνηση που µπορεί να υπαινίσσεται την προετοιµασία της 
για το τραχύ ταξίδι που πρόκειται να κάνει µε το άρµα µαζί µε τον 
Πέλοπα.   

Στις οµάδες των τεθρίππων D και Μ ο σχεδιαστής αντιµετώπισε 
µία από τις κυριότερες φυσικές δυσκολίες : το αέτωµα δεν είχε πολύ 
βάθος για να στεγάσει τέσσερα άλογα µε την ιπποσκευή τους πλάι-πλάι. 
Παρόλα αυτά δόθηκε µία καλή λύση µε τη διάταξη των αλόγων λοξά 
προς το θεατή και το κοντινό άλογο να είναι σχεδόν ολόγλυφο, ελεύθερο 
και ελαφρά πίσω από τα άλλα, που είναι σε ψηλό ανάγλυφο. Τα άρµατα 
ήταν πιθανότατα από χαλκό, είχαν µικρό µέγεθος στο πρόσθιο τµήµα 
τους και, 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.         

Όσον αφορά στη µορφή Ν, η θέση της 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 στάση της 
είναι γεµάτη νόηµα. Το χέρι της πλησιάζει στο στόµα – ακόµη µία 
ενστικτώδης κίνηση κατάπληξης – και το ατενές βλέµµα κατευθύνεται 
στο κέντρο. Η ανησυχία που την έχει κυριεύσει φαίνεται 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. Στη µορφή βρίσκουµε µία δυνατή αλλά 
συγκρατηµένη µελέτη της ηλικίας και του συναισθήµατος. Ο ανήσυχος 
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µάντης ως τραγικός χαρακτήρας ήταν ήδη παραδοσιακός, γιατί 
εµφανίζεται σε αρκετά αγγεία, που ίσως ήταν όλα εµπνευσµένα από ένα 
σηµαντικό έργο, έναν κορινθιακό κρατήρα ενός αιώνα περίπου 
πρωτύτερα, στον οποίο ο µάντης, που το όνοµα του είναι Αλιµήδης, 
κάθεται στο έδαφος και µπορεί να αναγνωριστεί από τη στάση 
στεναχώριας που έχει, όταν ο κύριός του Αµφιάραος αναχωρεί για να 
λάβει µέρος στην εκστρατεία των επτά επί Θήβας. Ο Ashmole ταυτίζει τη 
µορφή Ν µε ένα µάντη, ίσως τον Ίαµο. Έχει το βλέµµα της στο βωµό, 
παρόλο που δε φαίνεται, ή στο δυσοίωνο µέλλον.  

Ο άνδρας L πρέπει να είναι κι αυτός µάντης. Όµως δεν έχει το 
ανήσυχο παρουσιαστικό του γέρου Ν. Ένα θραύσµα που προστέθηκε 
πρόσφατα αποδεικνύει τη θέση του κεφαλιού του, που γυρίζει στο κέντρο 
σα να λάµβανε κάποια σηµάδια από την έκβαση της αρµατοδροµίας. 
Φοράει ένα περίεργο, µη ελληνικό κάλυµµα κεφαλιού, που ίσως στοχεύει 
να µας υπενθυµίσει ότι ο Πέλοψ ήρθε υπερπόντια, µε ξένους στην 
ακολουθία του. Η θέση του είναι σίγουρη λόγω του ύψους του και του 
ότι το µάρµαρο στο πίσω µέρος του κεφαλιού έχει αποκοπεί για να 
δηµιουργήσει µία κεκλιµένη επιφάνεια, που πρέπει να ταίριαζε στην 
κλίση του γείσου.   

Ο µελετητής θεωρεί τη διάταξη των παραπάνω µορφών σχεδόν 
βέβαιη. ∆υσκολίες παρουσιάζουν οι µορφές C,B,Ο και Ε που αποµένουν, 
γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο συµπληρωµατικές και ο Παυσανίας τις 
θεωρεί όλες ανδρικές, ενώ µία, η Ο, είναι σίγουρα γυναικεία. Στοιχεία 
που µας βοηθούν είναι το µέγεθος και οι στάσεις τους από τη στιγµή που 
το πρώτο εµποδίζει κάποιες να τεθούν κοντά στις γωνίες και είναι 
σκαλισµένες για να τις βλέπουν µόνο από συγκεκριµένες θέσεις.  

Για το κορίτσι Ο δύο µόνο θέσεις φαίνονται πιθανές, αφού 
πρόκειται για µία µορφή που είναι σκαλισµένη σα να πρέπει να την 
βλέπουν από την αριστερή της πλευρά – δηλ. να βρίσκεται στη δεξιά και 
να µην είναι µακριά από την κεντρική οµάδα : µπροστά ή πίσω από το 
τέθριππο Μ και πίσω από τη Ν. Ο Ashmole απορρίπτει την πρώτη 
πιθανότητα και την ταύτιση της µορφής µε την υπηρέτρια της Στερόπης ή 
της Ιπποδάµειας, γιατί ο Παυσανίας γράφει ότι µπροστά από τα κεφάλια 
των αλόγων του Οινόµαου καθόταν ο Μυρτίλος, ο ηνίοχός του. Παρόλο 
που θεωρεί πιθανό να µπέρδεψε ο περιηγητής το φόρεµα του κοριτσιού Ο 
µε το συνηθισµένο µακρύ φόρεµα ενός άνδρα ηνίοχου, ο µελετητής 
αναρωτιέται πού θα ήταν τότε ο Μυρτίλος και ποιος θα είχε τον έλεγχο 
των αλόγων, αφού ο µάντης Ν σίγουρα δεν τον είχε. Όσον αφορά στη 
δεύτερη πιθανότητα, την αποδέχεται µε αρκετή επιφύλαξη και τοποθετεί 
τη µορφή πίσω από το µάντη Ν «δοκιµαστικά» όπως γράφει 216, 
σηµειώνοντας συνάµα ότι το εξωτερικό τµήµα του µηρού της προξενεί 

                                                           
216 Ashmole (1967), 15-16.  
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πρόβληµα, γιατί είναι σκαλισµένο έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε 
µία άλλη µορφή.  

Με δεδοµένη τη θέση του κοριτσιού Ο οι πιθανές θέσεις για τις Ε 
και Β περιορίζονται στις εξής δύο : κάτω από τα κεφάλια των αλόγων 
του Οινόµαου και εκείνων του Πέλοπα, γιατί η θέση ακριβώς πίσω από 
τα τελευταία πρέπει να δοθεί στη C λόγω του µεγέθους της και του ότι 
έχει κατασκευαστεί για να τη βλέπουν από τα δεξιά της. Απεικονίζει ένα 
γονατιστό άνδρα µε ένα ιµάτιο γύρω από το χαµηλότερο άκρο του 
σώµατός του. Οι µύες του στήθους του είναι µαζεµένοι σα να κρατούσε 
τα ηνία. Ταυτίζεται µε τον ηνίοχο του Πέλοπα, το όνοµα του οποίου ήταν 
Σφαίρος ή, όπως ο οδηγός του είπε στον Παυσανία, Κίλλας, και δεν 
πρόκειται να οδηγήσει το τέθριππο, ούτε είναι κατάλληλα ντυµένος για 
κάτι τέτοιο.  

Ο Ashmole παρατηρεί ότι, µε βάση την περιγραφή του Παυσανία, 
λείπει από την πλευρά του Οινόµαου ο ηνίοχός του Μυρτίλος, ο οποίος, 
ακόµη κι αν δεν είχε τόση ανάµειξη στην πλοκή, όπως σε µερικές 
εκδοχές του µύθου, ήταν ένας απαραίτητος χαρακτήρας. Έχοντας 
επιλύσει το θέµα της διάταξης των υπόλοιπων µορφών και µιας και 
αποµένουν οι Β, Ε, ο αρχαιολόγος φαίνεται να αποδέχεται την 
τοποθέτηση της Β µπροστά από τα άλογα Μ. ∆ιατυπώνει ωστόσο µία 
ένσταση ως προς την ταύτισή της υπογραµµίζοντας ότι από τις φόρµες 
του σώµατός της και την απουσία τριχών πάνω του φαίνεται να 
απεικονίζει ένα παιδί κι όχι το Μυρτίλο. Σηµειώνει επίσης ότι αν 
δεχθούµε αυτή τη διάταξη πρέπει να υποθέσουµε 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 Ποσειδώνας, 
και όχι εκείνη, σύµφωνα µε την οποία η αρµατοδροµία κερδήθηκε µε τη 
δωροδοκία του Μυρτίλου.   

Έτσι αποµένει κενή η θέση κάτω από τα κεφάλια των αλόγων του 
Πέλοπα, όπου µπορεί να τοποθετηθεί το νεαρό αγόρι Ε που κοίταζε 
µπροστά µε το κεφάλι του λίγο ελαφρά στραµµένο στην αριστερή του 
πλευρά. Οδηγούσε τα άλογα από το στάβλο όπου τους είχαν βάλει την 
ιπποσκευή. Τώρα η εργασία του έχει τελειώσει και κάθεται µε το σώµα 
του χαλαρό. Ο γλύπτης έχει επιλύσει θαυµάσια όσα προβλήµατα 
σχετίζονται µε τη στάση. Το ιµάτιο χρησιµοποιείται για να κλείσει το 
σώµα και να δηµιουργήσει µία συµπαγή σιλουέτα. Η πρωτοποριακή 
διάθεση του γλύπτη γίνεται αισθητή όχι µόνο στη σύνθεση και τη χρήση 
της ενδυµασίας, αλλά και στην απόδοση του σώµατος µε την τρυφερή, 
δίχως µύες σάρκα, που έχει µία φρεσκάδα που τη διακρίνει από τις 
συµβάσεις της αρχαϊκής και κλασικής εποχής.  
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            Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Ashmole: 
 
Για το γένι της Α βλ., έστω και για σύγκριση, τις σχετικές τεχνικές 

λεπτοµέρειες από τον Treu (1897), σ.106.  
Για την αποκατάσταση της Η µε κεραυνό στο αριστερό χέρι βλ. 

παρακάτω την πρότασή µου, όπου κάνω ιδιαίτερη ανάλυση.      
Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, την εποχή του Ashmole είναι 

πια συνηθισµένη η «ιδιόρρυθµη» στάση απέναντι στον Παυσανία. Οι 
µελετητές αποδέχονται το θέµα που θεωρεί ότι απεικονίζεται, δίχως 
µάλιστα να αναρωτηθούν αν µπορεί να είναι κάτι άλλο, ωστόσο κάτι δεν 
τους ταιριάζει καλά στις ταυτίσεις των µορφών Ο, L, Ν, Ε, για αυτό και 
αναγνωρίζουν σχέση τους µε το χώρο ή το ιερό, κ.α. Στην πρότασή µου 
θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω τα ερωτήµατα που αναπόφευκτα 
προέκυψαν.         
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Γιαλούρης (1967) 
 
Ο Γιαλούρης παρουσιάζει πρώτα τις καινούριες βελτιώσεις – 

προσθήκες στις µορφές και βασίζει σε αυτές τα συµπεράσµατά του για 
την ταύτιση και διάταξη τους.    

 
Μορφή Η : προστέθηκαν τρία θραύσµατα : το πρώτο κάτω από το 

αριστερό χέρι αποτελείται από ένα τµήµα ενός θραύσµατος (που εισήχθη 
ξεχωριστά) µε κάθετες πτυχές, το δεύτερο, µε λοξές πτυχές από το 
ιµάτιο, ανήκει στο δεξιό γοφό, και το τρίτο, που είναι µεγάλου µεγέθους 
διαµορφώνει ένα µέρος του υφάσµατος από την αριστερή πλευρά και την 
πλάτη ως το γόνατο. Τα δύο πρώτα θραύσµατα αναγνωρίστηκαν από τον 
Treu, αλλά δεν προσαρµόστηκαν από την πρώτη στιγµή.  

Μορφή Κ : ο δεξιός πήχης της δε µπορεί να ήταν σε έκταση, και 
εποµένως να κρατούσε µία φιάλη, επειδή το κοίλωµα στον αγκώνα δεν 
είναι ικανοποιητικά µεγάλο για ένα σύνδεσµο που θα στήριζε το χέρι σε 
αυτή τη θέση. Εάν το χέρι ανήκει πράγµατι στη µορφή πρέπει να λύγιζε 
προς τα πάνω και προς το στήθος της.  

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 µε τη µύτη. 
Αυτά τα ίχνη εκτείνονται στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Η 
αριστερή πλευρά της µορφής και ο αριστερός γλουτός έχουν ένα τραχύ 
τελείωµα. Ένα µέρος του αριστερού γλουτού λαξεύτηκε αφότου όλη η 
µορφή είχε δουλευτεί για να την ταιριάξουν στο αέτωµα, οπότε η 
αριστερή της πλευρά πρέπει να αντίκριζε το τύµπανο. Το δεξί χέρι της 
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 δεν είναι σκαλισµένο. Η κίνηση αυτού του χεριού και η 
τρύπα διαµέσου των δαχτύλων για τα ηνία δικαιολογεί την απόδοσή του 
στη Β, και όχι στην Ρ όπως έχει επίσης υποστηριχθεί.  

Τέθριππο D : προστέθηκαν τρία κοµµάτια. ∆ύο από αυτά, που 
είναι  ενωµένα µεταξύ τους, ανήκουν στο χαµηλότερο µέρος του λαιµού 
και σε ένα µέρος του στήθους του εξωτερικού αλόγου, ενώ το τρίτο, 
µεγαλύτερο κοµµάτι ανήκει στο γοφό του δεύτερου αλόγου από έξω. 
Αυτό το θραύσµα αναγνωρίστηκε από τον Treu, αλλά δεν προστέθηκε 
για πρώτη φορά. ∆ύο άλλα κοµµάτια, που περιλαµβάνουν µέρος από το 
σαγόνι ενός αλόγου, το ρινικό οστό και τα ρουθούνια, ταίριαξαν το ένα 
µε το άλλο και µαζί µε ένα κοµµάτι από ένα χαµηλότερο σαγόνι, 
ανήκουν σίγουρα στο εξωτερικό άλογο, αλλά δεν προστέθηκαν γιατί το 
ενδιάµεσο τµήµα λείπει.  

Μορφή C : γονατίζει πίσω από το τέθριππο D σε κατατοµή, όπως 
φαίνεται από την ατέλειωτη επιφάνεια της αριστερής πλευράς της (προς 
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το τύµπανο), αλλά µε ελαφρά στροφή του σώµατος προς τα έξω, όπως 
φαίνεται 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.  

Μορφή L : δύο θραύσµατα, που είναι ενωµένα µεταξύ τους, 
προστέθηκαν στο αριστερό τµήµα του στήθους. Κατά συνέπεια ο 
αριστερός ώµος έφτανε ψηλότερα από το δεξή και το σηκωµένο 
αριστερό χέρι, που έγερνε πάνω σε ένα ραβδί όπως στήριζε το βάρος του 
κορµού. Το κεφάλι πρέπει να χαµήλωνε 3 ή 4 εκ. και να γύριζε στα 
αριστερά του, δηλ. προς το κέντρο του εναετίου, ώστε το κόψιµο στην 
κορυφή του είναι παράλληλο στη γερτή επιφάνεια του αετώµατος. Η 
στροφή του κεφαλιού στα αριστερά του πρέπει να ακολουθείται από µία 
µεγαλύτερη από ό,τι τώρα στροφή του σώµατος, όση µάλιστα επιτρέπει η 
καλοτελειωµένη και συνεπώς ορατή επιφάνεια της δεξιάς πλευράς της 
µορφής, η οποία ωστόσο παραµένει κατενώπιον.  

Μορφή G : αναγνωρίστηκαν τρία κοµµάτια αλλά δεν 
προστέθηκαν. ∆ύο από αυτά, που ενώνονταν το ένα µε το άλλο, 
ολοκληρώνουν ένα µεγάλο µέρος του αριστερού µηρού και του 
αριστερού γλουτού. Το τρίτο ανήκει στο δεξί γόνατο.  

Μορφή F : προστέθηκαν δύο κοµµάτια. Το πρώτο, που είναι 
µικρό, διαµορφώνει ένα µέρος από τις κάθετες πτυχές ακριβώς κάτω από 
το δεξιό πήχη. Το δεύτερο ανήκει στην πλίνθο κάτω από το αριστερό 
πόδι.  

Τέθριππο Μ : προσαρµόστηκε το δεξί αυτί από το δεύτερο 
εξωτερικό άλογο. ∆εν είναι πιθανό το τµήµα από µία πλίνθο (που 
αποτελείται από τρία κοµµάτια ενωµένα, µε τρεις οπλές πάνω της, και το 
σύνολο φτιαγµένο σε ένα κοµµάτι) να ανήκει, όπως πιστεύτηκε, στα 
πίσω πόδια των αλόγων. Πρέπει να ανήκει στα µπροστινά, µε τις δύο από 
τις οπλές να ανήκουν στο δεύτερο εξωτερικό άλογο, και την τρίτη στο 
αριστερό µπροστινό πόδι του τρίτου εξωτερικού αλόγου. Η νέα αυτή 
τακτοποίηση επιβεβαιώνεται από τα ίχνη ενός στηρίγµατος στην πλίνθο 
πίσω από τη µεσαία οπλή.  

Μορφή Ν : προστέθηκε ένα µικρό θραύσµα στο ανώτερο τµήµα 
του στήθους, ακριβώς κάτω από το δεξιό ώµο.        

 
Στη συνέχεια ο Γιαλούρης παρουσιάζει την πρότασή του για το 

εναέτιο. Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί για τη διάταξή του (εικ.161) είναι 
οι θέσεις εύρεσης των µορφών, το ύψος τους, η στροφή στα αριστερά ή 
στα δεξιά και οι ατέλειωτες επιφάνειες που δεν έπρεπε να φαίνονται.  

Οι µορφές που οι ακριβείς θέσεις τους στο αέτωµα κρίνονται  
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 
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(βόρεια) γωνία, τα D, M, που στέκονται στο αριστερό και στο δεξί µισό  
αντίστοιχα, και τέλος η L, της οποίας η θέση δίπλα στην Α αποδεικνύεται 
από το πλάγιο κόψιµο στην κορυφή του κεφαλιού της που ήταν 
παράλληλο µε το πλάγιο γείσο (εικ.161). Οι θέσεις εύρεσής τους 
επιβεβαιώνουν αυτή τη διάταξη, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση της Η, 
της οποίας τα θραύσµατα βρέθηκαν εν µέρει απέναντι από το βόρειο µισό 
του αετώµατος και εν µέρει απέναντι από το νότιο τέλος του.      

 

 
                                                        Εικόνα  161 

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες µορφές, ο Γιαλούρης αρχικά εξηγεί 
λεπτοµερώς τις θέσεις εύρεσής τους (βλ. καλύτερα εικ.3) και διατάσσει 
την Ε και τα ζευγάρια G F και J K µε βάση τις θέσεις εύρεσης και το 
ύψος τους. Στην περίπτωση της µορφής Ο τονίζει ότι η θέση εύρεσής της, 
αν και υποδεικνύει µία θέση στο βόρειο µισό, δεν την προσδιορίζει µε 
ακρίβεια. Επειδή όµως οι µορφές εκεί έχουν ήδη τοποθετηθεί δεν 
αποµένει άλλος χώρος για αυτήν εκτός από αυτόν µπροστά από τα άλογα 
Μ. Επίσης, «σύµφωνα µε την αρχαία παράδοση, ο Πέλοψ δεν είχε ηνίοχο 
στην αρµατοδροµία µε τον Οινόµαο, γιατί, σύµφωνα µε τους όρους της, 
η Ιπποδάµεια συνόδευε το µνηστήρα της για να του αποσπάσει την 
προσοχή. Έτσι το ονοµάτισµα του ηνίοχου του Πέλοπα στον Παυσανία 
πρέπει να είναι µία ύστερη προσθήκη στο µύθο 217». Εποµένως είναι 
πιθανό η µορφή να είναι µία υπηρέτρια της Ιπποδάµειας και 
δικαιολογείται έτσι το ότι είναι κοντά της. Όσον αφορά στη C, αυτή 
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. Τέλος, ο 
τόπος εύρεσης της µορφής Β δεν υποδεικνύει επακριβώς τη θέση της στο 
εναέτιο, αλλά, αφού όλες οι µορφές στο νότιο µισό έχουν αποκτήσει µία, 
ο µόνος κενός χώρος για αυτήν είναι µπροστά από τα άλογα D. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από την ατέλειωτη αριστερή πλευρά της και την 
κοιλότητα σε ένα τµήµα του αριστερού γλουτού που δείχνει ότι ήταν 
πολύ κοντά σε µία άλλη (δηλ. στα πόδια των µπροστινών αλόγων D), 
καθώς και από 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 αέτωµα.   

                                                           
217 Γιαλούρης (1967), 175.  
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Η περιγραφή του Παυσανία συµβάλλει µέχρι κάποιο σηµείο στην 
ταύτιση και διάταξη των µορφών, παρόλο που µερικές φορές είναι 
λανθασµένη, ιδίως στα ονόµατα τους, λόγω πιθανής παραπληροφόρησης. 
Ο Γιαλούρης υποστηρίζει ότι οι φράσεις εν δεξια του ∆ιός και ες αριστερά 
από του ∆ιός αναφέρονται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του θεού 
και ότι επιβεβαιώνονται από τις θέσεις εύρεσης και το ύψος των µορφών.  

Οι δύο οµάδες του Οινόµαου και του Πέλοπα χωρίζουν και 
ενώνονται ταυτόχρονα στην κεντρική µορφή του ∆ία (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 (F), µε το ένα χέρι κεκαµµένο και το άλλο 
να έρχεται λοξά στο στήθος, στέκει δίπλα στον Πέλοπα (G) σε απόλυτη 
αυτοσυγκέντρωση και δραµατική ακινησία. Έχει στο µυαλό της το 
θανατηφόρο τέλος που θα έχει η αρµατοδροµία είτε για τον πατέρα είτε 
για το µνηστήρα της. Για τη µορφή Ο ο Γιαλούρης σηµειώνει ότι η 
απόσταση παραπλάνησε τον Παυσανία σχετικά µε το φύλο της, ίσως 
λόγω του µακρού φορέµατός της που µοιάζει µε εκείνο που φορούσαν οι 
ηνίοχοι. ∆ίπλα στον Οινόµαο (J) στέκει η Στερόπη (Κ) που ανασηκώνει 
τον πέπλο µε το αριστερό της χέρι, αποχαιρετά δηλαδή τον άνδρα της µε 
µία χαρακτηριστική χειρονοµία, γνωστή από ανάλογες σκηνές. Το 
αριστερό της χέρι που λυγίζει στον ώµο και µαζί µε τον αγκώνα κινείται 
προς τα εµπρός συνδέεται αρµονικά µε το χέρι του Οινόµαου που 
ακουµπά στο γοφό. 

Ο Γιαλούρης ταυτίζει τους δύο γέρους άνδρες L και Ν µε τους 
µάντεις Κλύτιο και Ίαµο, τους µυθικούς προγόνους των δύο οµώνυµων 
οικογενειών από τις οποίες είχαν εκλεγεί. Η τακτοποίησή τους ξεχωριστά 
στις δύο οµάδες έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί τονίζουν τη σιωπηλή 
παρουσία των µορφών και την αποµόνωσή τους που είναι ανάλογη µε 
εκείνη ενός τραγικού δράµατος. Η έκφραση του µάντη Ν είναι σκοτεινή 
και σκεπτική. Παρόµοια πρέπει να ήταν εκείνη του µάντη L, να 
προήγγειλε δηλ. την ολέθρια µοίρα των δύο ηρώων – 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 ιδέα που είχε ο καλλιτέχνης για τη δοµή και την ισορροπία της 
µορφής και δεν υποδεικνύει την έκβαση της αρµατοδροµίας, αφού καµία 
πλευρά δεν ευνοείται.   

Ως προς τις ανακεκλιµένες µορφές Α, Ρ ο Γιαλούρης 
υπερασπίζεται την ταύτισή τους µε ποταµούς – θεούς στον Παυσανία. 
Σηµειώνει αρχικά ότι δεν υπάρχει λόγος να απορριφθούν αυτές οι 
ταυτίσεις, επειδή τέτοιες µορφές δεν είναι γνωστές στην πλαστική. 
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 



 196

ολοκληρώθηκε στην κλασική εποχή. Ένα παράδειγµα είναι η απεικόνιση 
του ποταµού Γέλα ως ανθρωποκέφαλου ταύρου σταθερά σε νοµίσµατα 
της Γέλας κατά τη διάρκεια του περισσότερου 5ου αιώνα π.Χ.  Αργότερα 
(γύρω στο 415 π.Χ.) ο ποταµός απεικονίζεται απόλυτα 
ανθρωποποιηµένος και µόνο τα κέρατα ανακαλούν την αρχική 
ζωοµορφική σύλληψη. Άλλο παράδειγµα είναι η απεικόνιση της Ιούς ως 
αγελάδα, που εµφανίζεται σε όλη την αρχαϊκή περίοδο ως την αρχή του 
5ου αιώνα π.Χ., οπότε σταδιακά αρχίζει να ανακτά την ανθρώπινή της 
µορφή. Στους κλασικούς χρόνους δύο µόνα κέρατα υπενθυµίζουν την 
αρχική µεταµόρφωση. Αυτό φαίνεται τόσο στην αγγειογραφία όσο και σε 
σχετικά χωρία από τραγωδίες του Αισχύλου. Ο µελετητής συνάγει ότι η 
συχνότητα των προσωποποιήσεων ανακεκλιµένων ποταµών – θεών στην 
ελληνιστική εποχή αντανακλά απλά την προτίµηση της εποχής για 
µορφές που δε βρίσκονται εν δράσει και δεν αποδεικνύει ότι τέτοιες δεν 
υπήρχαν στην κλασική. Έτσι η ταύτιση των δύο γωνιακών µορφών µε 
τους δύο ποταµούς Αλφειό και Κλάδεο είναι κατά το Γιαλούρη 
δικαιολογηµένη.  

Σχετική µε την αναγνώριση της Α είναι η 
περίπτωση της θέσης και της ταύτισης της Ε. Ο 
Γιαλούρης σηµειώνει την χτυπητή οµοιότητά της 
µε τη µορφή του Αρκάδα, του ήρωα – ιδρυτή της 
Αρκαδίας, σε ένα νόµισµά της του 4ου αιώνα π.Χ. 
(εικ.162). Αν η µορφή Ε είναι πράγµατι ο Αρκάς, η 
πιο κατάλληλη θέση για αυτήν είναι δίπλα στην Ρ, 
που απεικονίζει τον Αλφειό, αφού ο τελευταίος 
κυλά στην Αρκαδία.                                                            Εικόνα  162 

 
Η γενική σύνθεση, που είναι κεντροµόλος, γιατί τα σώµατα, τα 

κεφάλια ή οι γενικές γραµµές των µορφών στρέφονται  λίγο ή πολύ προς 
τον κατακόρυφο άξονα του αετώµατος, είναι οικεία στην αρχιτεκτονική 
γλυπτική και την αγγειογραφία της περιόδου. Η ευθεία γραµµή είναι 
κυρίαρχη, η κάθετη χαρακτηρίζει τις κεντρικές µορφές, η οριζόντια τις 
γωνιακές, ενώ απουσιάζει η κυµατιστή ή καµπύλη. Μικρές αποκλίσεις 
από την κεντροµόλο κίνηση παρατηρούνται στις µορφές F και Ε, οπότε 
αποκλείεται η αυστηρή συµµετρία. Έτσι η σύνθεση αποκτά ζωντάνια και 
ταυτόχρονα η ατοµικότητα της κάθε µορφής τονίζεται από την 
ισορροπηµένη ασυµµετρία της. Από την άλλη, παρόλη την κεντροµόλο 
κίνηση και τη στροφή προς τα αριστερά ή τα δεξιά, οι µορφές διατηρούν 
το κατενώπιόν τους µε το να απλώνονται για να καλύψουν όλο το πλάτος 
του αετώµατος. Η αίσθηση της τρίτης διάστασης, µε την οποία 
ασχολούνται οι καλλιτέχνες από την αρχή του 5ου αιώνα π.Χ., έχει 
µειωθεί (π.χ. στα τέθριππα D, M και τη µορφή Ν) ώστε η σύνθεση ως 
σύνολο έχει την ποιότητα αναγλύφου, στο οποίο υφίσταται µικρή 
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προοπτική ή αίσθηση χώρου. Ο γλύπτης αποφεύγει σκόπιµα τη χρήση 
προοπτικής, επειδή η απόκλιση από το κατενώπιον θα ελάττωνε την 
ακινησία και την αποµόνωση των µορφών, που είναι απαραίτητη για τον 
τονισµό της τραγωδίας εντός του µύθου.       

                                        
 
             Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση του Γιαλούρη :  
 
Όσα τυχόν ερωτήµατα προκύπτουν έχουν ήδη σχολιαστεί (π.χ. οι 

ταυτίσεις των Ο, L, Ν, Α, Ρ). Περισσότερη ανάλυση θα επιχειρηθεί στην 
πρότασή µου.  

Η ταύτιση της Ε µε τον Αρκάδα αποκλίνει σίγουρα από την 
ταύτισή της στον Παυσανία. Το νόµισµα που αναφέρει ο Γιαλούρης είναι  
µεταγενέστερο του εναετίου, συνεπώς µπορεί να µην αποτελεί ασφαλές 
στοιχείο. Επίσης ο Αρκάς συναντάται σε αγγεία της Απουλίας του 360-
370 π.Χ. και σε νοµίσµατα του 370 π.Χ., όπου απεικονίζεται ως βρέφος 
µε την Καλλιστώ και / ή τον Ερµή. Πάντως όλες οι απεικονίσεις του 
τοποθετούνται χρονικά στον 4ο αι. π.Χ. 218.    

 
 
 
 
  
 
 
                    

                                                           
218 Βλ. το λήµµα „ARKAS“ στο LIMC II (1984) 1, 609-610 και 2, 438,εικ.1-7 µε την εικ.7 να 
είναι το νόµισµα που αναφέρει ο Γιαλούρης (εικ.162). 
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Simon (1968)                         
Η Simon εξετάζει τις εναέτιες µορφές χωρίζοντάς τις σε οµάδες, 

ξεκινώντας από το κεντρικό σύµπλεγµα και προχωρώντας σταδιακά στις 
γωνίες. Προτείνει την εξής διάταξη :          
                                        A L C D B K G H J F O M N E P 

Το µοίρασµα των ονοµάτων στους δύο πρωταγωνιστές καθορίζεται 
σε σχέση µε τον Παυσανία. Ο δυναµικός, γενειοφόρος πολεµιστής J 
πρέπει να είναι ο Οινόµαος και ο λεπτοκαµωµένος, αγένειος πολεµιστής 
G ο Πέλοψ. Στην πλευρά του Οινόµαου πρέπει να στέκει η σύζυγός του 
Στερόπη, ενώ σε εκείνη του Πέλοπα η Ιπποδάµεια. Σχετικά µε το ποια 
είναι η Στερόπη και ποια η Ιπποδάµεια, η Simon ταυτίζει τη µορφή Κ µε 
τη νύφη και την F µε τη βασίλισσα έχοντας ως κριτήρια τα µαλλιά τους 
(πλουσιότερα και πιο γεµάτα στην Κ), τη διάπλαση του σώµατος και τη 
χειρονοµία της Κ που πιάνει µε το αριστερό χέρι τον πέπλο της. Ο 
ζωσµένος πέπλος αποτελεί τη συνηθέστερη ενδυµασία των ελληνίδων 
νυφών στην αγγειογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η απεικόνιση της Θέτιδας ως νύφης σε έναν 
καλυκωτό κρατήρα από τη Σπίνα, όπου η χειρονοµία του δεξιού χεριού 
της που πιάνει τον ώµο ισοδυναµεί εικονογραφικά µε αυτή της Κ. Στην 
αντίρρηση του Studniczka ότι η Ιπποδάµεια δε θα µπορούσε να εισαχθεί 
στο αέτωµα απεικονισµένη ως νύφη, επειδή η αρµατοδροµία µέλλεται, η 
Simon απαντά ότι το ανατολικό εναέτιο δε δείχνει ένα στιγµιότυπο, αλλά 
µία περιγραφή ηρωικού χαρακτήρα στο πνεύµα του ηθογράφου 
Πολύγνωτου.  

Υπέρ της διάταξης της F δίπλα στον Οινόµαο J και της Κ δίπλα 
στον Πέλοπα G βρίσκει η µελετήτρια να µιλούν και αισθητικά στοιχεία : 
ο µνηστήρας G χρειάζεται ως αντάλλαγµα των πλαστικών µαζών του την 
ηρωίδα Κ µε το επιβλητικό φόρεµα της νύφης, ενώ ο βασιλιάς J µε τη 
µεγάλη σωµατοδοµή µία λιγότερο βαριά µορφή όπως η F. Η τελευταία 
είναι κλεισµένη στον εαυτό της µέσω της γεµάτης νόηµα χειρονοµίας 
της, ώστε φαίνεται λεπτότερη από την Κ. Έτσι βάζοντας την ηρωίδα F 
δίπλα στον ήρωα J και την Κ δίπλα στον G τα βάρη των οµάδων έρχονται 
σε αρµονία για το µάτι. Επιπλέον οι µορφές J και F έχουν στατικό το ίδιο 
πόδι, το δεξί, και η G και η Κ το αριστερό.  

Η κλίση του αετώµατος φαίνεται από τη διαφορά µεγέθους 
ανάµεσα στα ζευγάρια και το ∆ία. ∆εξιά και αριστερά από το θεό πρέπει 
να έστεκαν πρώτα οι ήρωες και µετά οι ηρωίδες. Η Simon κρίνει ότι 
πρέπει να παραµεριστούν οι φράσεις του Παυσανία εν δεξια του ∆ιός και 
ες αριστερά από του ∆ιός. Θεωρεί σηµαντική την παρατήρηση του 
Buschor (1924) ότι η F ανήκει στο δεξί µισό λόγω του πεσµένου στα 
δεξιά περιγράµµατός της που οφείλεται στην κλίση του αετώµατος. 
Στρέφει τη σκεπτική χειρονοµία της στο µάντη Ν, που φέρνει το χέρι του 
στο πηγούνι και κάνει δυσάρεστες σκέψεις. Ό,τι αυτός προαισθάνεται 
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λόγω της µαντικής του ικανότητας, η Στερόπη το νιώθει στα εσώψυχά 
της : η συµφορά µαζεύεται πάνω από το κεφάλι του συζύγού της. Το 
βασιλικό ζευγάρι στέκεται, όπως φαίνεται από το ∆ία (Η), στην πλευρά 
της συµφοράς, δηλ. στα αριστερά του θεού, όπου εκείνος κρατά τον 
κεραυνό, που έθεσε το σπίτι του Οινόµαου στις φλόγες (Παυσ.,V,20,6). 
Η F άλλωστε στεκόταν πάνω από τη µετόπη του Άτλαντα, του οποίου 
µία κόρη ονοµαζόταν Στερόπη κατά τον Παυσανία, και ο οποίος στην 
Ολυµπία απεικονίζεται ελεύθερος και ευγενής, φορά διάδηµα στα µαλλιά 
και είναι αντάξιος της βασιλικής του ιδιότητας. Στην απέναντι πλευρά 
ανήκει το άλλο ζευγάρι, ο Πέλοψ G και η Ιπποδάµεια Κ.  

Έτσι η Simon προτείνει να διαταχθεί η µεσαία οµάδα ακολούθως :  
K G H J F και δέχεται ως την καλύτερη αισθητικά λύση την ιδέα του 
Buschor να µπουν οι δύο ήρωες παράλληλα στο τύµπανο.    

Τη µετάβαση από την κεντρική οµάδα στις γωνιακές µορφές τη 
διαµορφώνουν µε τον καλύτερο τρόπο η Β και η Ο που µπαίνουν δίπλα 
στις Κ, F αντίστοιχα και τονίζουν τη βασιλική θέση του ζευγαριού στο 
κέντρο του εναετίου. Η Simon δεν τις ταυτίζει µε υπηρέτες, γιατί, όπως 
υποστηρίζει, η άµεση εξυπηρέτηση των βασιλιάδων γινόταν στην 
αρχαιότητα όπως και στις αυλές του Μεσαίωνα από συγγενείς 
αριστοκρατικού γένους.      

Όσον αφορά στα τέθριππα D και Μ είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 
την ταυτότητα των πρωταγωνιστών και το θέµα της σύνθεσης η άποψη 
του Winter (1925) ότι το τέθριππο στο αριστερό µισό (D) είναι έτοιµο για 
την αρµατοδροµία και ένας νέος (C) κρατάει από το χαλινάρι τα άλογα, 
που στέκουν λίγο πριν την ‘άφεσι’, ενώ αντίθετα στο δεξί µισό δε 
φροντίζει κανείς τα άλογα και στη θέση του νέου, που κρατάει τα 
χαλινάρια για τον Πέλοπα – και ταυτίζεται µάλλον µε τον Κίλλα παρά µε 
το Σφαίρο – κάθεται ένας γέρος (Ν), που δεν κρατάει χαλινάρια και 
ταυτίζεται µε µάντη. Επιπλέον, το κορίτσι (Ο), που γονατίζει µπροστά 
από το Μ, δεν ανήκει σε αυτό, αλλά υπηρετεί την κυρία του (δηλ. την F). 
Συνεπώς, αφού πρέπει να κληθούν οι υπηρέτες για να καταστεί έτοιµο 
για αναχώρηση το τέθριππο Μ, πρόκειται για αυτό του Οινόµαου. Το 
τέθριππο D από την άλλη ανήκει στον Πέλοπα. Η Simon κάνει επίσης 
αποδεκτό το επιχείρηµα του Winter ότι δεν απεικονίζεται στο εναέτιο ο 
Μυρτίλος και ταυτόχρονα απουσιάζει το µοτίβο της δωροδοκίας του. Για 
αυτό το λόγο θεωρεί πιθανό να απεικονίζεται ο µύθος µε βάση την 
εκδοχή του πρώτου ολυµπιόνικου του Πίνδαρου, στον οποίο ο Πέλοψ 
νικά µε τη βοήθεια του Ποσειδώνα. Η συµπεριφορά των δύο αντιπάλων 
απέναντι στο ∆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 του. Ο αντίθετος χαρακτήρας τους, που 
αποκαλύπτεται µπροστά στο ∆ία, είναι ταυτόχρονα η µοίρα τους. Όπως ο 
σοφόκλειος Αίας, ο Οινόµαος προκάλεσε την κατάρρευσή του µπροστά 
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στο θεό µε την υπερβολική αυτοπεποίθησή του. Ο ίδιος ο Ζευς έχει ήδη 
αποφασίσει αυτή την κατάρρευση, που προκύπτει από τη χειρονοµία της 
Στερόπης (F) και του µάντη Ν, και υποδηλώνεται από τη σχεδόν τραγική 
αποµόνωση του βασιλιά, αφού κανείς δεν τον υπηρετεί – το κορίτσι Ο 
ανήκει στη Στερόπη – ενώ απέναντι κρατά για τον Πέλοπα τα χαλινάρια 
ένας νέος και 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 «περί της αρχης» (Παυσ.,V,7,10) ο Πέλοψ θα αντικαταστήσει ως 
βασιλιάς τον Οινόµαο.  

Η Simon υποστηρίζει ότι το χαµένο κεφάλι του ∆ία γύριζε στο δεξί 
χέρι του. ∆έχεται την άποψη του Bulle ότι το άγγιγµα του ιµατίου ανήκει 
στην τυπική κατασκευή της µορφής, θεωρεί όµως ότι η φόρµα και το 
περιεχόµενο είναι στοιχεία έντονα συνδεδεµένα στα γλυπτά της 
Ολυµπίας, για αυτό και τίθεται το ερώτηµα της χειρονοµίας.   

Αν και θα περιµέναµε να κρατάει ο Ζευς – όπως ο Ζευς της 
∆ρέσδης – στο δεξί του χέρι το σκήπτρο, το οποίο δηλώνει τη σηµαντική 
του ιδιότητα, το χέρι του είναι άδειο, ενώ δεν το κρατάει ούτε το 
αριστερό του. Κατά τη Simon συµβαίνει προφανώς ό,τι αφηγείται ο 
Όµηρος στη δεύτερη ραψωδία της Ιλιάδας (101 κ.εξ.) : ο Ήφαιστος 
κατασκεύασε στο ∆ία ένα σκήπτρο, το οποίο όµως εκείνος παρέδωσε µε 
τον Ερµή στον Πέλοπα. Ο Ζευς (Η) στο εναέτιο δεν το κρατάει, το  
κρατάει όµως ο Πέλοψ (G). ∆εν πρέπει να µας εκπλήσσει το ότι ο 
µνηστήρας κρατάει ένα δόρυ, καθώς το φηµισµένο σκήπτρο του οίκου 
των Ατρειδών δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα δόρυ, αφού µε βάση τη 
σχετική µελέτη του Alföldi τα δόρατα στους Έλληνες και τους Ιταλιώτες 
µπορούσαν να λειτουργούν από την πρώιµη εποχή σα βασιλικά σκήπτρα. 
Έτσι ο καθένας από τους δύο ήρωες θα είχε ένα θεϊκό όπλο, ο Οινόµαος 
το δόρυ του πατέρα του Άρη, µε το οποίο σκότωσε τους µνηστήρες της 
κόρης του που γνωρίζουµε από το µύθο, και ο Πέλοψ το «πιο δυνατό» 
δόρυ, το δόρυ του ∆ία, µε το οποίο έβαλε τέλος στην κυριαρχία του 
Οινόµαου. Εδώ η αρχαιολόγος διατυπώνει ένα συλλογισµό σχετικό µε τη 
χρήση της λέξης σκάπτον στην ποίηση του Πίνδαρου, παρατηρώντας ότι 
ο κύκλος για τον οποίο έγραφε, ιδίως οι νικητές στους ιππικούς αγώνες 
και τις αρµατοδροµίες, ανήκαν σε αριστοκρατικά και συχνά βασιλικά 
γένη, για τα οποία το δόρυ και το σκήπτρο ήταν αυτονόητα ως σύµβολα 
κυριαρχίας.   

Με αυτό τον τρόπο είναι ο ρόλος του ∆ία στο εναέτιο σαφής. 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 απεικονίζεται ένα τέτοιο συµβόλαιο ως 
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πράξη θυσίας. Η Simon δέχεται ως συνδεόµενη στενά µε τη βασιλική 
σχέση ∆ία – Πέλοπα την ερµηνεία του 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 στο εναέτιο 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 εξάλλου στην Ολυµπία ήταν 
κυρίως µαντικός θεός – δείχνει το πιο κοντινό και το πιο µακρινό µέλλον, 
το τραγικό τέλος του Οινόµαου και των βασιλέων που κατάγονται από 
τον Πέλοπα και την Ιπποδάµεια.  

Στη συνέχεια η Simon αµφισβητεί την ταύτιση των µορφών L και 
Ν µε υπηρέτες για τα άλογα από τον Παυσανία, γιατί κρίνει ότι δε 
διατηρούνταν στην εποχή του τα χάλκινα σκήπτρα που κρατούσαν, τα 
σύµβολα του αξιώµατός τους. Αποδέχεται την ταύτισή τους µε µάντεις 
από τον Loeschcke (1885). Συµπεριφέρονται διαφορετικά και 
επιβεβαιώνουν µε αυτόν τον τρόπο τη διάταξη των µεσαίων µορφών. Ο 
γέροντας Ν, του οποίου η χειρονοµία ανταποκρίνεται στη δυσάρεστη 
διαίσθηση της Στερόπης (F), προβλέπει τη συµφορά για τον Οινόµαο. Ο 
µάντης L πρέπει να αποκατασταθεί µε το βλέµµα να κατευθύνεται προς 
τα πάνω – πρόκειται για το λεγόµενο «ουρανόν εισιδειν». Ωστόσο 
συγκριτικά µε το γέροντα Ν ο άνδρας L δεν προβλέπει κάποια συµφορά. 
Η Simon διαφωνεί µε τον Ashmole ως προς την ταύτιση της L µε συνοδό 
του Πέλοπα µε βάση το «σκουφάκι» που φοράει στο κεφάλι της. 
Υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για «σκουφάκι» αλλά για τον ίδιο τον 
τρόπο χτενίσµατος των µαλλιών : στους κροτάφους και στον αυχένα 
υπάρχει µία ταινία που κρατάει τα µαλλιά, ενώ στο κέντρο του µετώπου  
µία τούφα µαλλιών. Παρόµοια κόµµωση συναντάµε στα γλυπτά αγοριών 
του αυστηρού ρυθµού, της κλασικής περιόδου και στην προσωπογραφία 
του Οµήρου στο Μόναχο. Τα αγόρια φρόντιζαν τα µαλλιά στο µέτωπο 
για να τα αφιερώσουν στον Απόλλωνα ή στους ποταµούς – θεούς. Όταν 
αυτή η κόµµωση εµφανίζεται στους ενήλικες, αυτό συµβαίνει για 
θρησκευτικούς λόγους (βλ. παρακάτω όταν κάνει λόγο για την ταύτιση 
της L).   

Όπως µε το δόρυ – σκήπτρο του Πέλοπα, ίσως έτσι ερχόταν στη 
µνήµη του αρχαίου θεατή στη θέα του µάντη κοντά στο ∆ία η προσευχή 
του Αχιλλέα στο ∆ία στη δέκατη έκτη ραψωδία της Ιλιάδας (ΙΣΤ, 233 κ. 
εξ.), όπου αναφέρεται ότι οι µάντεις του δωδώνειου ∆ία, κυρίου του 
αρχαιότερου µαντείου του ∆ία στον αρχαίο κόσµο, κάθονται στο έδαφος.  
Η Simon συµπληρώνει εδώ το συµπέρασµα του W. H. Parke ότι το 
µαντείο της Ολυµπίας επηρεάστηκε από εκείνο της Ηπείρου 
υποστηρίζοντας ότι το εναέτιο της Ολυµπίας εικονογραφεί την ίδια 
πρακτική των ιερέων του τόπου όπως εκείνων στη ∆ωδώνη και 
επιβεβαιώνει έτσι τη στενή σχέση των δύο µαντείων.       
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Συνεπώς οι δύο ιερατικοί άνδρες ανήκουν άµεσα στο ∆ία. Ο θεός 
κυριαρχεί σε όλη τη σύνθεση από το κέντρο ως τους καθισµένους 
µάντεις. ∆εν υπάρχει διέξοδος από την επιβεβληµένη από το θεό µοίρα, 
που καθίσταται παρόν για τους µάντεις. Ο καλλιτέχνης συµπύκνωσε τις 
παλιές συνήθειες της µαντικής στην Ολυµπία σε µία κλασική ενότητα 
χώρου, χρόνου και πράξης.         

Οι ιερείς του µαντείου της Ολυµπίας κατάγονταν είτε από το γένος 
των Ιαµιδών είτε από το γένος των Κλυτιαδών. Οι πρώτοι κατάγονταν 
από το γιο του Απόλλωνα Ίαµο, του οποίου η γέννηση εξυµνείται στον 
έκτο ολυµπιόνικο του Πίνδαρου (39 κ. εξ.), και οι άλλοι είχαν ένα 
λιγότερο γνωστό πρόγονο, τον Κλύτιο. Ο Κλύτιος, από τον οποίο 
ονοµάστηκαν ένας γιος του Αλκµαίονα και θείος του µάντη Αµφιάραου, 
δεν ήταν ο γηραιότερος του γένους. Ο παππούς του Αµφιάραος, ένας από 
τους επτά επί Θήβας, ήταν µάλλον ένας δισέγγονος του φηµισµένου 
µάντη της πρώιµης εποχής, του Μελάµποδα, για αυτό ονοµάστηκαν οι 
Κλυτιάδες και Μελαµποδίδες. Ο Αλκµαίων, πατέρας του Κλύτιου, που 
ανήκε στους Επίγονους, µετανάστευσε όχι τυχαία στην Ηλεία, γιατί εκεί 
ήταν ανέκαθεν ριζωµένο ένα γένος : ο Αµυθάων, πατέρας του 
Μελάµποδα και πρόγονος του Κλύτιου, ήταν ένας ήρωας από την πρώιµη 
ιστορία της Ολυµπίας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Αµυθάων είχε 
οργανώσει εκ νέου τους ολυµπιακούς αγώνες, όταν οι γιοι του Πέλοπα 
σκόρπισαν από την Ηλεία σε όλη την Πελοπόννησο (V,8,2). Με τον 
Αµυθάονα, το γενάρχη των Κλυτιαδών, φτάνουµε στην εποχή του 
Πέλοπα. Αυτό είναι σηµαντικό για το ανατολικό εναέτιο, γιατί η 
ιεροσύνη της Ολυµπίας, που είχε ένα λόγο στη διακόσµηση του ναού, 
έδινε ιδιαίτερη αξία στη γενεαλογία των προγόνων της. Ο Κλύτιος, ο 
συγγενής µίας κατά πολύ νεώτερης γενιάς, δε θα µπορούσε να είχε 
απεικονιστεί ως σύγχρονος του Πέλοπα. Με τον Ίαµο ήταν κάτι το 
διαφορετικό, αφού ως απόγονος του ποταµού – θεού Ευρώτα και των 
θεών Ποσειδώνα και Απόλλωνα δε συνδεόταν µε µία αυστηρή σειρά 
γενιών και ανήκε στην πρώιµη εποχή. Ο γενάρχης των Ιαµιδών µπορούσε 
να είναι παρών στην αρµατοδροµία του Πέλοπα, ο επώνυµος ήρωας των 
Κλυτιαδών όχι. Για αυτό προσφέρονταν σε αυτό το γένος οι πρόγονοι, 
που έφταναν στην εποχή του Πέλοπα, ο Αµυθάων και ο Μελάµπους. Οι 
Κλυτιάδες λοιπόν ήταν, σε ό,τι αφορά στην καταγωγή τους, το πιο 
πολύπλοκο γένος.       

Το ερώτηµα που αφορά στην ταυτότητα των δύο µάντεων έχει 
άµεση σχέση και µε την ταυτότητα του αινιγµατικού αγοριού Ε. Η  
Simon παρατηρεί ότι η διάπλαση του σώµατός του πλησιάζει 
περισσότερο εκείνη ενός ενήλικα. Θεωρεί ότι και το αγόρι ανήκει σε ένα 
από τα γένη των µάντεων της Ολυµπίας, οπότε το έργο του καλλιτέχνη 
ήταν δύσκολο καθώς έπρεπε να επιβαρύνει µία νεανική µορφή µε τη 
γνώση ενός γέροντα και µάλιστα ενός µάντη. Το κεφάλι που δε σώζεται 
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είχε ταυτόχρονα χαρακτηριστικά νεανικά και γνωστικά. Συνεπώς ο γέρος 
Ν και το καθισµένο αγόρι Ε αντιπροσωπεύουν το πρώιµο τµήµα του 
γένους των Κλυτιαδών, αρκετά πριν τον Κλύτιο. Στο γέρο Ν 
αναγνωρίζεται ο Αµυθάων, ο πατέρας του Μελάµποδα, πρόγονος του 
Κλύτιου, ήρωας από την πρώιµη ιστορία της Ολυµπίας, ο οποίος 
αναδιοργάνωσε τους ολυµπιακούς αγώνες (V,8,2), ενώ στο αγόρι Ε ο  
Μελάµπους, ο φηµισµένος µάντης των Κλυτιάδων, γιος του Αµυθάονα. 
Το αγόρι Ε οδηγεί εξάλλου µε τη χαρακτηριστική χειρονοµία του την 
προσοχή µας στο πόδι του (Μελάµπους = ο ‘µαυροπόδαρος’). Τέλος η L 
ταυτίζεται µε τον Ίαµο λόγω της εγγύτητάς της στον ποταµό – θεό 
Αλφειό – κάτι που εξηγείται αναλυτικότερα ακριβώς παρακάτω.   

Εποµένως στο ανατολικό εναέτιο της Ολυµπίας έχουµε τρεις 
µορφές µάντεων, ένα νέο άνδρα, ένα µεγαλύτερο και ένα γέροντα. Με τις 
διαφορετικές ηλικίες τους προσωποποιούν ταυτόχρονα τη συνέχεια του 
µαντείου της Ολυµπίας, του οποίου τα γένη των ιερέων, όπως δείχνουν οι 
επιγραφές, δεν εξαλείφθηκαν ως την ύστερη αρχαιότητα.   

Όσον αφορά στις ανακεκλιµένες µορφές Α και Ρ, η Simon 
εντάσσεται στη µερίδα των µελετητών που δέχονται τις ταυτίσεις τους µε 
ποταµούς – θεούς από τον Παυσανία. Θεωρεί ότι ήταν αρκετά µακριά 
από τα τέθριππα, ώστε ήταν δύσκολο να τα εξυπηρετούν, και ότι δε 
µπορούσαν να αποδοθούν σε µία τόσο πυκνή και δυνατή σύνθεση 
αδιάφορες µορφές γεµίσµατος. Ο Κλάδεος και ο Αλφειός θα καθόριζαν 
αναµφισβήτητα ως τοπικοί θεοί της Ολυµπίας τον τόπο του γεγονότος 
και έτσι θα συνέβαλαν στη συγκέντρωση της σκηνής. Ο Ωκεανός 
χαρακτηρίζει στη γωνία του ανατολικού εναετίου του Παρθενώνα έναν 
«τόπο», µέσα στον οποίο γεννήθηκε η Αθηνά. Στη ζωφόρο του Τήλεφου 
στην Πέργαµο έχουµε δύο ξαπλωµένους ποταµούς – θεούς της 
Περγάµου. Η λατρεία των ποταµών βεβαιώνεται από τα οµηρικά έπη, µε 
τους ποταµούς να ανήκουν όχι στους ολύµπιους, αλλά στους κατώτερους 
θεούς. Ένας λατρευτικός ήρωας απεικονιζόταν από την ύστερη αρχαϊκή 
εποχή ανακεκλιµµένος. Έτσι απεικονίστηκε ο ποταµός Ερύµανθος στο 
ναό του στη Ψωφίδα (Παυσ.,VIII, 24,12).Το ότι οι ποταµοί – θεοί είναι 
ανακεκλιµένοι στο εναέτιο εξηγείται από την ιδέα της λατρείας του 
καλλιτέχνη. Ο Παυσανίας µιλά στην περιγραφή του για το λατρευτικό 
σεβασµό, που απολάµβαναν ο Αλφειός και ο Κλάδεος στην Ολυµπία.          

Η διανοµή των ονοµάτων στις δύο µορφές δεν είναι δύσκολη. 
Επειδή ο Αλφειός ήταν ο µεγαλύτερος ποταµός, περιµένουµε να 
απεικονίζεται µε πιο δυναµικές φόρµες για αυτό και αναγνωρίζεται στην 
Α, που βρισκόταν άλλωστε πιο κοντά στον ίδιο τον ποταµό. Το κεφάλι 
της είναι χαµένο, αλλά στο αριστερό χέρι, που το στήριζε, διατηρείται 
ένα ίχνος, που στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να εξηγηθεί ως τµήµα 
µίας γενειάδας. Ίσως µπορούµε να συµπληρώσουµε αυτή τη µορφή στη 
φαντασία µας µε το λίγο πρωιµότερο προσωπείο του Αχελώου από το 
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Μαραθώνα που βρίσκεται στο Βερολίνο. Η Simon δεν αποκλείει την 
πιθανότητα να έφερε η Α κέρατα ταύρου. Από την άλλη η νεαρότερη Ρ 
ταυτίζεται µε τον Κλάδεο, αφού άλλωστε βρίσκεται και πιο κοντά σε 
αυτόν. Ο Αλφειός λοιπόν µπαίνει στη µεριά του Πέλοπα και ο Κλάδεος 
σε αυτή του Οινόµαου, αφού ο τελευταίος ανήκει στον Κλάδεο και στην 
κοίτη του βρίσκεται ο τάφος του (Παυσ.,VI, 21,3). 

Μετά τη διανοµή των ονοµάτων στις Α και Ρ δικαιολογείται 
σαφέστερα η ταύτιση της L. Από τους µάντεις της Ολυµπίας οι Ιαµίδες 
ήταν πιο στενά συνδεδεµένοι µε τον Αλφειό. Ο γενάρχης τους, ο Ίαµος – 
που ταυτίζεται µε την L – καθόταν δίπλα του. Γεννήθηκε κρυφά από τη 
µητέρα του στον ποταµό (Πίνδ., έκτος ολυµπιόνικος, στ. 35 κ. εξ.) και 
όταν µεγάλωσε παρακάλεσε τον παππού του Ποσειδώνα και τον πατέρα 
του Απόλλωνα να τον κάνουν φηµισµένο στους ανθρώπους. Η παράξενη 
κόµµωση της L και η τούφα στο µέτωπο όπως την αφιέρωναν τα αγόρια 
στους ποταµούς – θεούς ή στον Απόλλωνα υπαινίσσεται τις κοντινές 
σχέσεις των Ιαµιδών µε τον Απόλλωνα και τον Αλφειό. Πιθανότατα 
χαρακτήριζε το συγκεκριµένο γένος των µάντεων ως ένδειξη της 
καταγωγής και της γέννησής του.  

 
 
 
              Παρατηρήσεις στη δηµοσίευση της Simon :  
                     
Σχετικά µε την αποκατάσταση της Η η Simon ενστερνίζεται τις 

απόψεις που εξέφρασε λίγο καιρό πριν το άρθρο της ο Jeppesen (1968), ο 
οποίος διέταξε το κεντρικό σύµπλεγµα ως Κ J H G F και υποστήριξε ότι 
ο Οινόµαος J και ο Πέλοψ G διαµόρφωναν µαζί µε το ∆ία Η µία µεσαία 
οµάδα ταιριαστή ως προς το περιεχόµενο. Από αυτό εξήγε το 
συµπέρασµα ότι ο Ζευς είναι ψυχικά παρών στη σύνθεση και απολύτως 
ορατός, ώστε δε γίνεται αντιληπτός µόνο από τους µάντεις L, Ν, και 
πρέπει να κατέχει ένα συγκεκριµένο καθήκον στην αρµατοδροµία. 
Επειδή θεωρεί ξεπερασµένη τη θεωρία ότι ο θεός ξεχώριζε ως αποδέκτης 
µίας θυσίας, ο µελετητής κρίνει ότι µένει µόνο µία πιθανότητα, να 
συµµετέχει στην εναέτια σύνθεση ως διαιτητής, ως αγωνοθέτης στην 
αρµατοδροµία. Με αυτό τον τρόπο θα χαρακτηριζόταν ιδρυτής των 
ολυµπιακών αγώνων και θα κρατούσε στο αριστερό του χέρι µάλλον το 
ραβδί του αξιώµατος του διαιτητή. Βλ. Jeppesen (1968),σ. 73.    

Συνεπώς, η Simon ακολουθώντας τον Jeppesen αποκαθιστά την Η 
µε το δεξί χέρι άδειο να αγγίζει το ιµάτιο και το αριστερό να κρατάει το 
ραβδί του διαιτητή. Της δίνει δηλαδή ένα αντικείµενο που παραπέµπει 
στο ρόλο της στην παράσταση, αλλά δεν κρατάει κάποιο που να δηλώνει 
την ταυτότητά της. Πώς ξέρουµε ότι πρόκειται για το ∆ία ; Χρειαζόµαστε 
και ένα από τα σύµβολά του για να ταυτίσουµε τη µορφή µε αυτόν.   
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∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν οι θεατές του εναετίου 
ήξεραν το σχετικό χωρίο της Ιλιάδας για τους µάντεις της ∆ωδώνης και 
µπορούσαν να ταυτίσουν τις µορφές L, Ν, Ε µε µάντεις και βάσει αυτού. 
Το εναέτιο απευθυνόταν σε θεατές µε διαφορετική παιδεία, µόρφωση και 
καταγωγή, συνεπώς θα έπρεπε να είχε θέµα που θα κατανοούσε ο µέσος 
άνθρωπος της εποχής. Η συσχέτιση που κάνει η Simon εντάσσεται στη 
συλλογιστική της, αλλά ίσως ήταν δύσκολο να τη διαγνώσει ο εκάστοτε 
θεατής.   

Η Simon, όπως άλλοι συνάδελφοί της, κρατάει όσα στοιχεία κρίνει 
ασφαλή από τη µαρτυρία του Παυσανία και διαφοροποιείται σε ορισµένα 
σηµεία. Με την ταύτιση της µορφής Ε µάλιστα κάνει ένα βήµα πιο πέρα 
από τους προγενέστερούς της µελετητές. Όµως νοµίζω ότι κάνει λάθος. 
Το κεφάλι της µορφής δε σώζεται, συνεπώς δε µπορούµε να µιλήσουµε 
µε σιγουριά για τα χαρακτηριστικά, την έκφρασή του, το πού στρεφόταν, 
κτλ. Όσο για το σώµα της, δε νοµίζω ότι ανήκει σε άτοµο αρσενικού 
γένους µε ηλικία ίδια ή µικρότερη από αυτή της Β, αφού στην Ε χωρίζει 
το στήθος από το στοµάχι και τα πλευρά και οι µύες δηλώνονται, ενώ 
στη Β δε δηλώνονται ξεκάθαρα αυτές οι περιοχές. Γιατί λοιπόν να 
απεικόνιζε ένα αγόρι µε νεανικά και γνωστικά χαρακτηριστικά µαζί και 
όχι απλά ένα νέο άνδρα ;    

Τέλος, µου φαίνεται δύσκολο έως απίθανο να έµπαινε ο θεατής 
στη διαδικασία να θυµηθεί το γένος των Κλυτιαδών, προκειµένου να 
καταλήξει στην ταύτιση των µορφών Ν και Ε µε τον Αµυθάονα και το 
Μελάµποδα αντίστοιχα 219. Έχω τη γνώµη ότι αυτές οι ταυτίσεις 
αποτελούν στην ουσία προϊόν περαιτέρω επεξεργασίας των ταυτίσεων µε 
τους µάντεις Ίαµο και Κλύτιο από τους προηγούµενους µελετητές.    

 
 

                                                           
219 Για τον Αµυθάονα δεν έχουµε καµία αναγνωρισµένη απεικόνιση στην τέχνη. Παρόλα 
αυτά βλ. το λήµµα „AMYTHAON“ στο LIMC I (1981) 1, 752-753, το οποίο γράφει η Simon 
και επαναλαµβάνει την άποψη που εκφράζει στη δηµοσίευσή της το 1968 για την ταύτιση της 
Ν. Η ίδια γράφει και το λήµµα „MELAMPOUS“, βλ. LIMC VI (1992) 1,405-410 και 2,205-
206.    
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Säflund (1970) 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της η Säflund παρουσιάζει τη δική 

της πρόταση διάταξης για το ανατολικό εναέτιο του ναού του ∆ία της 
Ολυµπίας. ∆ιατάσσει τις µορφές ως εξής :  

             A  L  C  D  B  F  J  H  G  K  O  M  N  E  P 
λαµβάνοντας υπόψη της διάφορα κριτήρια γλυπτικής, όπως π.χ. το ύψος 
των µορφών, τη γλυπτική διαφοροποίηση (πλευρά αδούλευτη ή 
ατέλειωτη, διαφοροποίηση σκαλίσµατος στα µαλλιά – «συνοπτική» 
απόδοση µαλλιών, οπότε τα µαλλιά είναι αόρατα από την οπτική ζώνη), 
τις ασύµµετρες όψεις στη δοµή τους που δηµιουργούν ένα αποτέλεσµα 
προοπτικής, και το αποτέλεσµα γλυπτικών επινοήσεων, που 
αποκαλύπτουν τη δοµή και το πλαστικό αποτέλεσµα του υφάσµατος.  
 Οι όρθιες µορφές διατάσσονται στο κέντρο βάσει του ύψους τους, 
ενώ οι ανδρικές (J, G) τοποθετούνται δίπλα στην κεντρική Η λόγω 
διαφοράς ύψους από τις F, Κ. Ειδικότερα η G µπαίνει στο δεξί µισό µε 
βάση τη γλυπτική της διαφοροποίηση, την ασυµµετρία, την προοπτική 
παραµόρφωση και την απόλυτα κατά µέτωπο στάση του σώµατος, ενώ η 
J στο αριστερό λόγω της ασυµµετρίας (του άξονα του κορµού), της κατά 
µέτωπο στάσης και του πλαστικού αποτελέσµατος του υφάσµατος. Η 
Säflund χρησιµοποιεί παρόµοια κριτήρια και για την Κ (γλυπτική 
διαφοροποίηση, ασυµµετρία, αποτέλεσµα υφάσµατος και ιδανική όψη), 
και την F (ασυµµετρία, στάση). Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια οι όρθιες 
µορφές πρέπει να διαταχθούν ως εξής : οι G, Κ στην αριστερή πλευρά 
της Η (δηλ. στο δεξί µισό του εναετίου) και η J µε την F στη δεξιά της 
(αριστερό µισό).   
 Η µελετήτρια θεωρεί ότι το πρόβληµα της διάταξης των 
υπόλοιπων µορφών δεν έχει επιλυθεί ακόµη, γιατί δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη συγκεκριµένοι παράγοντες, για αυτό και προτείνει µία λύση 
αναφέροντας κριτήρια σχετικά µε τη γλυπτική τεχνική και την ιδανική 
οπτική γωνία (γλυπτική διαφοροποίηση, ασυµµετρία, αποτέλεσµα 
προοπτικής, προοπτική παραµόρφωση, κατά µέτωπο στάση, πλαστικό 
αποτέλεσµα του υφάσµατος, αποτέλεσµα υφάσµατος και ιδανική όψη, 
στάση) 220.         
 Στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου της η Säflund επιβεβαιώνει τη 
διάταξη που προτείνει προσδιορίζοντας τη λειτουργία, τον 
εικονογραφικό χαρακτήρα και το µοτίβο της σύνθεσης : παρατηρεί 
εισαγωγικά ότι στην ελληνική τέχνη συγκεκριµένες στάσεις 
χρησιµοποιούνταν για να δηλώσουν συγκεκριµένες καταστάσεις και 
ενέργειες, ενώ αναπαραστάσεις, δηλ. συγκεκριµένες καταστάσεις του 
ηρωικού και του καθηµερινού βίου, αποκρυσταλλώνονταν σε ένα πολύ 

                                                           
220 Säflund (1970), 81-96.  



 207

περιορισµένο αριθµό µοτίβων, µε το καθένα να χαρακτηρίζεται από 
τυπική διανοµή χαρακτήρων και το τυπικό ρεπερτόριο στάσεων. Αυτά 
βρίσκουν την εφαρµογή τους στο ανατολικό εναέτιο όπου η παρουσία 
τιθασευµένων αλόγων που στέκουν ακίνητα υποδηλώνει το γενικό 
εικονογραφικό σκηνικό «ενός επικείµενου αγώνα αρµατοδροµίας» που 
εµπλέκει πρωταγωνιστές, ιπποκόµους, ηνιόχους και διάφορες κατηγορίες 
θεατών. Στη συνέχεια η αρχαιολόγος µιλά γενικά για τις κεντρικές 
µορφές, περιγράφοντας σύντοµα την κάθε µία, ενώ σηµειώνει ότι η Η 
είναι θεός λόγω µεγέθους και απεικονίζεται ως ζώσα, παρούσα µορφή 
και όχι ως ξόανο (άγαλµα) λόγω της στροφής του κεφαλιού. Επιπλέον η 
στάση της J, την οποία ταυτίζει µε ώριµο άνδρα, εµφανίζεται για πρώτη 
φορά στην πρώιµη κλασική τέχνη, απαιτεί την παρουσία ενός συντρόφου 
που ακούει ή µιλάει και είναι η αγαπηµένη όσων µορφών κρατούν 
σκήπτρα ή λόγχες : των θεών ή των αρχόντων και γενικά των γεµάτων 
αυτοπεποίθηση ανδρών. Το ανοικτό στόµα της δηλώνει ότι µιλάει. Στον 
κρατήρα από το Orvieto του ζωγράφου των Νιοβιδών (460 π.Χ.) ο 
νεαρός πολεµιστής πάνω στην αριστερή λαβή έχει µία στάση ανάλογη µε 
αυτή του Οινόµαου και όπως αυτόν γυρίζει προς τα δεξιά του θεατή. Το 
στόµα του είναι λίγο ανοικτό, όπως και του γενειοφόρου πολεµιστή που 
κοιτάζει προς τα πάνω και στο µέρος εκείνου από ένα χαµηλότερο 
σηµείο (εικ.163). Για τη Säflund οι δύο µορφές συζητούν.  

                  
                                                                    Εικόνα 163 

Η στάση της G που γυρίζει ελαφρά το κεφάλι δηλώνει ότι ακούει 
τη J. Σε αγγεία από την πρώιµη κλασική βρίσκουµε όρθιες µορφές που 
ακούνε στρέφοντας το κεφάλι στο µέρος του οµιλητή και µερικές φορές 
προς τα εµπρός (π.χ. ο νεαρός Οιδίπους που ακούει τη Σφίγγα σε µία 
πελίκη στο Βερολίνο, βλ. εικ.164). 

 Αλλά και οι στάσεις των µορφών F, N, L, Α, Ρ και Ε είναι κατά τη 
µελετήτρια στάσεις του ακροατηρίου της J. Όπως και η στάση της F έτσι 
και αυτή της Ν συναντάται για πρώτη φορά στη µνηµειακή τέχνη. 
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Σύντοµα χαρακτηρίζουν µορφές που ακούνε 
ένα λόγο ή µουσική και ταυτόχρονα 
ενδοσκοπούν. Ο Πρίαµος σε έναν 
ερυθρόµορφο κρατήρα του Βατικανού, που 
παριστάνει τον Έκτορα να δέχεται µία σπονδή 
αποχαιρετισµού από την Εκάβη, έχει µία 
στάση συναισθηµατικά ισοδύναµη µε εκείνη 
της Ν (εικ.165).            

 
 
                                                                                              Εικόνα 164 

             
                    Εικόνα 165                                               Εικόνα 166 

Η καθισµένη µορφή L δεν κάνει κάποια χειρονοµία που να 
δηλώνει συναίσθηµα, αλλά το ότι γυρίζει το κεφάλι και τα ορθάνοικτα 
µάτια της προδίδει το έντονο ενδιαφέρον της για ό,τι συµβαίνει στο 
κέντρο. Η ίδια έκφραση χαρακτηρίζει τους Θράκες που ακούνε τον 
Ορφέα στον ερυθρόµορφο κρατήρα του Βερολίνου (εικ.166).  

Στη συνέχεια η µελετήτρια υποστηρίζει ότι το κύριο θέµα της 
σύνθεσης είναι ένας λόγος και η επίδρασή του στο ακροατήριο, ενώ 
θεωρεί ότι η σηµασία του αυξάνεται εξαιτίας της στροφής του κεφαλιού 
του θεού (Η) για να ακούσει τον οµιλητή J. Ωστόσο η στάση και η 
λειτουργία των Κ, Ο, Β και C είναι διαφορετική από των υπόλοιπων : η 
στάση της Κ – σε αντίθεση µε την παθητική, συναισθηµατική στάση της 
F – έχει φαινοµενικά έναν πρακτικό σκοπό, αυτόν της τακτοποίησης του 
πέπλου της (η λεγόµενη ‘χειρονοµία της αποκάλυψης’), ενώ η Ο είναι 
µία υπηρέτρια που δένει τα νυφικά σανδάλια (τις νυµφίδες σύµφωνα µε 
τον Αισχύλο) της Κ. Σε αυτό το σηµείο η Säflund σηµειώνει ότι τα 
µοτίβα της χειρονοµίας της αποκάλυψης και του δεσίµατος των 
σανδαλιών ανήκουν στο ίδιο εικονογραφικό ρεπερτόριο και διατυπώνει 
την πρότασή της ότι η Κ και η Ο διαµορφώνουν µία εικονογραφική – 
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εικονολογική ενότητα. Η Β ταυτίζεται µε έναν ιπποκόµο που κρατάει τα 
άλογα και ακούει τη J και η ενέργεια της C κατευθύνεται προς το 
τέθριππο ή την οµάδα, οπότε µπορεί να πρόκειται για τον ίδιο τον ηνίοχο, 
που κρατά τα ηνία, γέρνει το κεφάλι µπροστά και το βλέµµα κάτω 221.    

Στο πέµπτο κεφάλαιο η Säflund προχωρά στην αναγνώριση του 
θέµατος, των µορφών και της συνθετικής ιδέας και εντοπίζει το (χρονικό) 
στάδιο κατά το οποίο απεικονίζεται ο µύθος. Θεωρεί ως κύριο θέµα της 
σύνθεσης την ανακοίνωση από τον ηλικιωµένο πρωταγωνιστή Οινόµαο 
(J) των όρων του αγώνα, ενώ το χρονικό στάδιο που απεικονίζεται 
προηγείται της θυσίας του βασιλιά, κάτι που συνάγεται και από το ότι ο 
Πέλοψ (G) δεν έχει ανέβει ακόµη στο άρµα του. Η στιγµή αυτή ήταν µία 
χαρούµενη επιλογή. «Ο µύθος µας λέει το όνοµα των πρωταγωνιστών, 
ενώ για τις εναέτιες µορφές που δεν έχουν παράλληλα στο µύθο πρέπει 
να βασιστούµε στις γενικότερες υποδείξεις από την εικονογραφία του 
θέµατος» 222. Προχωρά λοιπόν στην ταύτιση των µορφών :  

Ταυτίζει τη µορφή Η µε το ∆ία, ο οποίος κρατά στο αριστερό χέρι 
ένα αστροπελέκι και παρακολουθεί το µυθικό γεγονός δίχως να µετέχει 
σε αυτό. Λόγω της στροφής του κεφαλιού και της κίνησης του δεξιού 
χεριού απεικονίζεται ως ζώσα και παρούσα µορφή κι όχι ως ξόανο 
(άγαλµα). Η µελετήτρια ερµηνεύει τη στροφή του κεφαλιού ως µία 
αντίδραση στο λόγο της J και όχι ως δηλωτική εύνοιας ή ως φέρουσα 
συναισθηµατική σηµασία. Στην J αναγνωρίζει τον Οινόµαο λόγω 
γενειάδας και σωµατοδοµής. Έχει ένα µικρό ιµάτιο στους ώµους και δεν 
έχει όπλα προς το παρόν, κάτι που αποτελεί υπόδειξη ότι θα ξεκινήσει 
αργότερα. Ταυτίζει τη G µε τον Πέλοπα, το νέο µονοµάχο, ο οποίος δε 
διαφοροποιείται εθνικά µέσω της αµφίεσης ή του εξοπλισµού του. Η Κ 
είναι η Ιπποδάµεια λόγω της σωµατικής διάπλασης (λεπτό και συµπαγές 
σώµα), του στήθους (στήθη σφιχτά και τονισµένα), της κόµης (φίνα 
σµιλευµένα µαλλιά σε µακριά κύµατα που πλαισιώνουν το κεφάλι µε ένα 
στεφάνι από βοστρύχους συγκριτικά µε την F), του φορέµατος, «της 
χειρονοµίας της αποκάλυψης», του δεσίµατος των σανδαλιών που τη 
χαρακτηρίζουν νύφη - συνεπώς τη νύφη του µύθου. Κατά συνέπεια η F 
είναι η Στερόπη (χαλαρή και βαριά µορφή, κόµη σε ακατάστατες, αραιές, 
λεπτές πλεξούδες που καταλήγουν σε χαλαρούς ασύµµετρους 
βοστρύχους).  

Ως προς τις υπόλοιπες µορφές η Säflund ταυτίζει τη C µε τον 
ηνίοχο του Οινόµαου, το Μυρτίλο, ο οποίος ασχολείται µε την 
τακτοποίηση του τροχού του άρµατος D όσο ο αφέντης του µιλάει. Η 
µελετήτρια σηµειώνει ως λογοτεχνικές αναφορές του ρόλου του το 
Φερεκύδη, το Σοφοκλή και τον Ευριπίδη και παρατηρεί ότι γίνεται το 
εργαλείο της µοίρας για την τιµωρία του Οινόµαου, ενώ εµφανίζεται σα 
                                                           
221 Säflund (1970), 98-112. 
222 Ό. π., 113.  
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σηµαντική φιγούρα στην πελοποννησιακή οµάδα µύθων. Στην Ο έχει ήδη 
αναγνωριστεί η υπηρέτρια της Κ. Όσον αφορά στις µορφές L και N, η 
Säflund τις ταυτίζει µε καθιστούς ηλικιωµένους θεατές. Τα ραβδιά που 
κρατάνε στα χέρια τους 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 Ν δείχνουν ότι έχει µία λίγο σηµαντικότερη θέση 
από ό,τι η L που µόνο το κεφάλι της στρέφεται προς τους πρωταγωνιστές 
και δε δίνεται έµφαση στα υποδήµατά της. Στο κεφάλι της η µορφή ίσως 
φοράει έναν πίλο. Τέλος η αρχαιολόγος ταυτίζει τις A, P και E µε 
ιπποκόµους που προσέχουν τα άλογα πριν την αρµατοδροµία και 
εντάσσονται στην εικονογραφία των θεατών ενός αγώνα. Αναφέρει ως 
εικονογραφικό παράλληλο τις τοιχογραφίες της Tomba Stackelberg ή 
delle Bighe από την Ταρκινία και ειδικότερα τις µορφές των θεατών – 
υπηρετών, ατόµων χαµηλότερης κοινωνικής τάξης (εικ.167-168). Η Ε 
πάντως δε διαδραµατίζει δραστήριο ρόλο στη σύνθεση. Έχει όµως 
αρκετά παράλληλα στη σύγχρονη τέχνη και γενικά χαρακτηρίζει άτοµα 
χαµηλότερης κοινωνικής τάξης και ηµίθεους : αγόρια, υπηρέτες, 
σατύρους. 

                           
 

                        
                                                    Εικόνα 167-168 

Στη συνολική πρότασή της η Säflund υποστηρίζει ότι το κύριο 
θέµα της σύνθεσης είναι η ανακοίνωση από τον Οινόµαο των όρων του 
αγώνα και µέσα σε αυτό το πλαίσιο (της προετοιµασίας για την 
αρµατοδροµία) εντάσσονται δευτερεύουσες πράξεις που λαµβάνουν 



 211

χώρα στην κάθε πλευρά όπως οι «προετοιµασίες για ένα γαµήλιο ταξίδι», 
το γαµήλιο ταξίδι της Ιπποδάµειας µε τον Πέλοπα (µε τις Κ, Ο, την 
Ιπποδάµεια που τακτοποιεί τον πέπλο της και µία υπηρέτρια που δένει τα 
σανδάλια της) και οι «προετοιµασίες για την αρµατοδροµία» (µε τη C, το 
Μυρτίλο να πιάνει έναν από τους τροχούς του άρµατος του Οινόµαου), 
πράξεις που συνδέονται µεταξύ τους µέσω της διπλής σηµασίας τους ενώ 
και οι δύο πράξεις αποτελούν τµήµα από τις φυσιολογικές 
«προετοιµασίες για την αρµατοδροµία και από τις δύο πλευρές», όπως 
γράφει ο Παυσανίας, προετοιµασίες που συνδέονταν µεταξύ τους και 
έδειχναν 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 απεικονίζεται λαµβάνει χώρα 
∆ιός βουλήσι, ο οποίος επιτρέπει την τιµωρία της ασεβούς έπαρσης του 
υπηρέτη του. Ο χρόνος της σύνθεσης ωστόσο µπορεί να θεωρηθεί µία 
ενότητα, αν και υπάρχουν τρεις διαφορετικές πράξεις που σα να 
συµβαίνουν στην πραγµατικότητα στον ίδιο χώρο.  

Η µελετήτρια αναγνωρίζει σχέση ανάµεσα στο εναέτιο 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 σαν ένα µέσο χαρακτηρισµού των µορφών του, ενώ συνάµα 
συνεισέφερε στην ανάπτυξη της γλυπτικής ανοίγοντας το στόµα, 
δείχνοντας τα δόντια και παραλλάσσοντας την έκφραση της όψης από 
την αρχαϊκή της ακαµψία (Πλίνιος, Ν. Η 35,58). Το εναέτιο συνδέεται µε 
τον Πολύγνωτο εξαιτίας του ανοιχτού στόµατος του Οινόµαου (J) και 
του ότι τα δόντια του φαίνονται. Ο Πολύγνωτος ήταν ο πρώτος ζωγράφος 
µνηµειακών εικόνων, ο οποίος απεικόνιζε µορφές που µιλούσαν και 
συνδιαλέγονταν µε τα χείλη χωρισµένα και τα δόντια να φαίνονται. Η 
Säflund τοποθετεί χρονικά τη σύνθεση του εναετίου µόνο λίγα χρόνια 
µετά τις τοιχογραφίες του στους ∆ελφούς, δηλ. την ‘Ιλίου Πέρσιν’ και τη 
‘Νέκυια’223.        

Η περιγραφή του Παυσανία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες για το 
θέµα της σύνθεσης, τον αριθµό, τη διάταξη, τη στάση των µορφών και τα 
ονόµατα των πρωταγωνιστών. Όµως ο Παυσανίας σφάλλει στην 
αναγνώριση της Β και της Ο καθώς και στην απόδοση των ονοµάτων των 
ποταµών – θεών στις Α, Ρ, ενώ προφανώς είχε δίκιο στην ταύτιση της Ε 
µε ιπποκόµο του Πέλοπα. Η ταύτιση των L, N µε ακόλουθους για τα 

                                                           
223 Säflund (1970), 113-130.   
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άλογα µπορεί να θεωρηθεί ένα επιχείρηµα ex silentio απέναντι στη 
σύγχρονη ταύτισή τους µε τους µάντεις Ίαµο και Κλύτιο. Οι εκφράσεις 
του Παυσανία ες αριστερά από του ∆ιός και εν δεξια του ∆ιός 
αναφέρονται στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά σε σχέση µε το άγαλµα 
και όχι το θεατή. Τέλος, δεν είναι απίθανο ο καλλιτέχνης των γλυπτών 
του ανατολικού εναετίου της Ολυµπίας να προέρχεται από τα ίδια µέρη 
της Ελλάδας όπως ο Θάσιος Πολύγνωτος και ο ‘νεότερος’ Παιώνιος από 
τη Μένδη 224.  

 
 
                    Παρατηρήσεις στη µελέτη της Säflund: 
 
Στο ότι η J µιλάει καθώς και στη σύνδεση του εναετίου µε τον 

Πολύγνωτο έχω αναφερθεί στην κριτική µου στους Studniczka (1923) 
και Furtwängler (1891), σ. 138 και 80 αντίστοιχα.  

   
 

 
 

                                                           
224 Säflund (1970), 144-145, 147-149.  
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Καρδαρά (1978) 
 
Για την Καρδαρά τα εναέτια της Ολυµπίας έχουν θρησκευτική και 

πολιτική σηµασία.  
Η διάταξη που προτείνει για το ανατολικό εναέτιο είναι η εξής :   
                       A L C D B F J H G K O M N E P 
Ακολουθεί τις κοινώς αποδεκτές ταυτίσεις των µορφών Η µε το 

∆ία, J µε τον Οινόµαο και G µε τον Πέλοπα τοποθετώντας αντίστοιχα 
τους ήρωες αριστερά και δεξιά από το ∆ία µε βάση το θεατή. Θεωρεί ότι 
ο Ζευς γύριζε το κεφάλι του στα αριστερά του (εικ.169) και όχι δεξιά, 
γιατί αυτό αποκλείεται για λόγους µορφολογικούς, αισθητικούς και 
σχετικούς µε την ερµηνεία της σκηνής. Πιο συγκεκριµένα :  
α) η δεξιά καρωτίδα του λαιµού εξέχει κατά τη σωζόµενη βάση της 
(οπότε υποδηλώνει κλίση του κεφαλιού στα αριστερά).  
β) ο λαιµός είναι τεταµένος στη δεξιά πλευρά και χαλαρός στην αριστερή 
του και υποδηλώνει επίσης ελαφρά κλίση του κεφαλιού στα αριστερά. 
Έτσι οι δύο ήρωες θα τοποθετούνταν εκατέρωθεν του θεού (Η), σύµφωνα 
µε όσα παραδίδει ο Παυσανίας, οπότε ο Οινόµαος (J) θα έµπαινε στα 
δεξιά του και ο Πέλοψ (G) στα αριστερά του, δηλ. θα συνέκλιναν σε 
αυτόν και θα τον σέβιζαν. Η φράση έστιν Οινόµαος εν δεξια ∆ιός δηλώνει 
ότι ήταν στα δεξιά του θεού ή αριστερά του θεατή.  
γ) το στηρίζον σκέλος της Η είναι το δεξί, το άνετο το αριστερό, που πάει 
ελαφρά στα αριστερά της και αυτή η λανθάνουσα κίνηση συντονίζεται µε 
την κλίση του κεφαλιού σε αυτή την κατεύθυνση.  
δ) στα αριστερά λανθάνει κίνηση και του δεξιού χεριού της Η. Έτσι η 
κλίση του κεφαλιού συντονίζεται αρµονικά µε όλη τη δοµή του σώµατος, 
το άνετο (αριστερό) σκέλος και το δεξί χέρι κινούνται λανθανόντως στην 
κατεύθυνση του βλέµµατός της, δηλ. στο µέρος του Πέλοπα, 
υποδηλώνοντας στροφή όλου του σώµατος. Από άποψη αισθητικής η 
κλίση του κεφαλιού του ∆ία στα αριστερά του εναρµονίζεται στη 
διάρθρωση του τριµερούς πυρήνα του κεντρικού µέρους του εναετίου, 
δηλ. τα σκέλη του Οινόµαου (το δεξί ως άνετο και το αριστερό ως φέρον) 
είναι ίδια µε τα σκέλη του θεού και αντίθετα από εκείνα του Πέλοπα. 
Έτσι οι δύο ήρωες συγκλίνουν στο θεό – κάτι που σηµαίνει ότι τον 
σέβιζαν – αλλά ο µεν Οινόµαος νοείται σε σύνθεση παρατακτική, πίσω 
του, ενώ ο Πέλοψ µπροστά του, σε σύνθεση αντιθετική. Επίσης η κλίση 
του κεφαλιού της κάθε µορφής συντονίζεται µε το άνετο σκέλος της.  

Η στροφή του κεφαλιού του ∆ία προδικάζει την έκβαση της 
αρµατοδροµίας και τη νίκη του Πέλοπα. Επειδή στην αρχαιότητα υπήρχε 
διάχυτη η αντίληψη ότι ο θεός στρέφει τα νώτα και ιδίως τον αυχένα του 
στον αµαρτωλό αποστρέφοντας ταυτόχρονα το βλέµµα 225 και επειδή στο 

                                                           
225 Βλ. σχετικά Τυρτ., Ευνοµ.11,1-2 και Παυσ., ΙΧ,16,2. 
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µύθο και στο εναέτιο ο Οινόµαος είναι ο αµαρτωλός, ο επισκέπτης της 
Άλτης γνώριζε ότι αυτός ήταν φορέας µιάσµατος ως φονιάς, δράστης 
πολλών εγκληµάτων, για αυτό και ο θεός έπρεπε να αποστρέψει το 
βλέµµα του.   

Το δεξί χέρι του θεού 
αποµακρύνει το ιµάτιο, κίνηση που 
αποτελεί εκδήλωση αποστροφής, 
περιφρόνησης και αποτροπιασµού 
προς τη δεξιά πλευρά, όπου στέκει 
ο Οινόµαος, ο οποίος αν και 
επιδιώκει να εξασφαλίσει το δεξί 
χέρι του θεού, που αποτελεί σηµείο 
χαιρετισµού, δεξιώσεως, αλλά νοείται                 Εικόνα 169 
και ως υπόσχεση, δεν τα καταφέρνει, αφού ο Ζευς προσπαθεί να στραφεί 
στην αριστερή πλευρά, να ατενίσει και να δεξιωθεί τον Πέλοπα (εικ.169).  

Σε ό,τι αφορά στην ταύτιση των µορφών F και Κ, η Καρδαρά 
φαίνεται να δέχεται την ταύτιση της F - από µερικούς µελετητές, αλλά 
και από την ίδια στο άρθρο της του 1965 - µε τη Στερόπη λόγω της 
πλαδαρής µορφής της, του µεγάλου και χαλαρού στήθους, της αραιής 
κόµης και της πένθιµης χειρονοµίας που προσιδιάζει στη βασίλισσα, και 
την ταύτιση της Κ µε την Ιπποδάµεια βάσει της νεανικής και ευσταλούς 
µορφής, που προσιδιάζει στη νύφη, του µικρού στήθους, της πυκνής 
κόµης της και της χειρονοµίας της ανακάλυψης. Πρέπει να έφερε και 
νυµφική καλύπτρα, που είχε µόλις πέσει από το κεφάλι στους ώµους της.  

Υποστηρίζει τη διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος που πρότεινε 
το 1965, δηλ. : F J H G K. Προτείνει το σωζόµενο θραύσµα της F να 
κλίνει για αισθητικούς λόγους στα δεξιά της και την αποκαθιστά, όπως 
και την Κ, µε κεντρόφυγο κλίση του κεφαλιού, δηλ. προς το άκρο του 
αετώµατος, ενώ τις J, G µε κεντροµόλο, προς το κέντρο. Επίσης 
αναφέρεται στην αντιστοιχία στηρίζοντος, φέροντος και άνετου σκέλους 
(οι F, J, H έχουν το ίδιο στηρίζον και άνετο σκέλος σε αντίθεση µε τις G 
και K), στο επίπεδο τοποθέτησης των µορφών σε σχέση µε το ∆ία (η F 
πίσω από την J, που είναι πίσω από τη H, ενώ η G είναι µπροστά της και 
η K πίσω από την τελευταία) και στην ύπαρξη ισοζυγίας των κινήσεων 
226.      

Στη συνέχεια η µελετήτρια περνάει από το θέµα της ταύτισης και 
διάταξης των µορφών του κεντρικού συµπλέγµατος σε εκείνο της 
ερµηνείας της εναέτιας σύνθεσης, που θεωρεί διδακτική εφόσον είναι 
θρησκευτική. Το µυθικό επεισόδιο, δηλ. 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 

                                                           
226 Καρδαρά (1978), 21-40.   
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των µυθικών ηρώων, οι οποίοι απεικονίζονται. Η σκηνή αποσκοπεί 
πρώτον στην προβολή του αριστοκρατικού ιδεώδους και γενικά της 
αριστοκρατικής παράδοσης και µε αυτά στην προβολή της Σπάρτης µέχρι 
και της Ήλιδας, δεύτερον στην προβολή του προδωρικού παρελθόντος, 
ενώ τρίτον σχετίζεται µε τους Ηλείους και τις σχέσεις τους µε τους 
Πισάτες και τους Τριφυλίους µετά τα Μηδικά.   

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στον πρώτο στόχο της σκηνής, η 
Καρδαρά υποστηρίζει ότι προβάλλεται κυρίως η ιδιότητα του ∆ία ως 
ρυθµιστή των ανθρώπινων σχέσεων, εξαίρεται δηλ. η πλέον ευγενής 
φύση του αµερόληπτου κριτή τους. Συνεπώς η επέµβαση της θείας 
βούλησης προδιαγράφει το µέλλον των ηρώων, του Οινόµαου και του 
Πέλοπα, 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, τον Ίαµο, ο οποίος κάθεται κατά γης κατά 
τη συνήθεια των µάντεων και η χειρονοµία του είναι πένθιµη, όπως της 
Στερόπης (F). Ως εκ τούτου το κύριο θέµα της σύνθεσης είναι η θεία 
∆ίκη, ως έκφραση δηλ. της σταθερής κρίσης του ∆ία 227. Εδώ η 
µελετήτρια σηµειώνει πως η αντίληψη της θείας ∆ίκης είναι πολύ παλιά, 
έχει τις ρίζες της στην αριστοκρατική παράδοση, απαντά στον Αισχύλο, 
τον Ησίοδο, τον Όµηρο (στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια) και το Σόλωνα, 
που διακηρύσσει ότι αργά η γρήγορα η ∆ίκη τιµωρεί κάθε ανόσιο έργο. 
Από αυτά συνάγει ότι 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 όχι µόνο σωµατική ρώµη και δεξιοτεχνία, αλλά 
και υψηλό φρόνηµα, ηθική έξαρση, δηλ. αρετή µε την παλιά της 
σηµασία. Η αντίληψη όµως του αιεν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι 
άλλων 228 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 αντίληψη που απαντά 
στο Σόλωνα ότι η αρετή των αθλουµένων αποτελούσε το κύριο µέσο της 
σωτηρίας της πόλης. Αυτή η αρχή συνιστά κατά την Καρδαρά το πιο 
ουσιώδες προτρεπτικό στοιχείο των αθλητών της Άλτης. Όµως η αγωγή 
των Σπαρτιατών βασιζόταν σε αυτήν την αντίληψη. Σκοπός της αγωγής 

                                                           
227 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, δηλ. η ιδιότητά του ως 
επόπτη της ευνοµίας. 
228 Όµ., Ζ, 208. 
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τους ήταν η αέναη άσκηση του σώµατος και ταυτόχρονα του 
φρονήµατος, ενώ µε αυτήν επιδιωκόταν η προαγωγή του κοινωνικού 
συνόλου, δηλ. η προβολή της πόλης. Η επική αυτή 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. Σε άλλες πόλεις της Ελλάδας η 
αρετή κατά την αρχαϊκή εποχή είχε αρχίσει να ταυτίζεται µε τη σωµατική 
τελειότητα, αλλά και την πνευµατική ολοκλήρωση. 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. Για την 
Καρδαρά οι περισσότεροι επισκέπτες της Άλτης προέρχονταν κυρίως 
από το δυτικό µισό της Πελοποννήσου και το κεντρικό µέρος της και 
διατήρησαν και τον 5ο αιώνα π.Χ. την έννοια της αρετής. Ο µεγάλος 
αριθµός Λακεδαιµονίων νικητών σε αρµατοδροµίες από τα µέσα του 6ου 
αιώνα π.Χ. και περά δείχνει την προσπάθεια της Σπάρτης να µιµηθεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο τους Αχαιούς ήρωες, των οποίων είχε 
κληρονοµήσει επισήµως από την εποχή αυτή το επικό παρελθόν και ιδίως 
εκείνο των Πελοπιδών – Ατρειδών.  

Σχετικά µε το δεύτερο στόχο της σκηνής, η Καρδαρά επισηµαίνει  
αρχικά ότι οι Σπαρτιάτες είχαν προσφέρει πολλές φορές βοήθεια στους 
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. Θεωρεί ότι «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, στην οποία την ηγεσία είχε η Σπάρτη.  

Στη συνέχεια η Καρδαρά επανέρχεται στις ταυτίσεις των µορφών 
και εξετάζει εκείνες των Α, Ρ και Ε. Ταυτίζει την Ρ µε τον Αλφειό, το 
µεγαλύτερο ποταµό της Πελοποννήσου και την Α µε τον τοπικό ποταµό 
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της Πισάτιδας, τον Κλάδεο, ενώ σχολιάζει ως στοιχείο σηµαντικό τη 
θέση τους, της πρώτης στη γωνία της πλευράς που ηγείται ο επώνυµος 
ήρωας της Πελοποννήσου Πέλοψ και της δεύτερης στην άλλη γωνία που 
ηγείται ο τοπικός βασιλιάς Οινόµαος. Θεωρεί επίσης σκόπιµο το ότι ο 
Αλφειός (Ρ) είναι νεανικός, όπως ο Πέλοψ, ενώ ο Κλάδεος (Α) έχει 
µορφή ενήλικα, όπως ο Οινόµαος, καθώς και το ότι ο πρώτος 
απεικονίζεται περιελιγµένος και ο δεύτερος ανακεκλιµµένος, 
υποδηλώνοντας τη σχετικά ρηχή κοίτη του. Τονίζεται δηλ. το τοπικό 
στοιχείο και το σύνολο της χερσονήσου, της επικής εποχής, µέσω αυτού 
και η υπό τη Σπάρτη συµµαχία. Την παιδική µορφή Ε τη συνδέει η 
Καρδαρά µε την πελοποννησιακή συµµαχία. ∆έχεται την ταύτισή της µε 
τον Αρκάδα, τον επώνυµο ήρωα της Αρκαδίας και θεωρεί ότι προβάλλει 
και τη θέση των Αρκάδων ως πολύ παλιό και κύριο µέλος της υπό τη 
Σπάρτη πελοποννησιακής συµµαχίας. Επιπλέον η Ε δίπλα στην Ρ 
υποδηλώνει και την ανάγκη, που επιβαλλόταν από τα πράγµατα, για την 
παρουσία των Αρκάδων στη συµµαχία. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το 
ότι λίγο µετά τα Μηδικά η συµµαχία είχε αντιµετωπίσει αποσκιρτήσεις 
Αρκάδων µε αποτέλεσµα δύο σπαρτιατικές νίκες (στην Τεγέα και τη 
∆ιπαία), µετά από τις οποίες είχε ακολουθήσει επανένταξη των Αρκάδων 
στην υπό τη Σπάρτη συµµαχία. 

Τέλος, όσον αφορά στον τρίτο στόχο του εναετίου, η µελετήτρια 
παρατηρεί αρχικά ότι η σύνθεση σχετίζεται µε τον πόλεµο, τον οποίο 
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. Πιστεύει ότι στη σύνθεση προβάλλεται η τιµωρία του ηγεµόνα 
της Πίσας από το ∆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. Η Καρδαρά δέχεται τη σχετική άποψη του 
A.W.Gomme ότι λόγω της παρουσίας του ∆ία το θέµα της σύνθεσης 
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 229.    

Η Καρδαρά καταλήγει στο ότι 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. Σε αυτό το πρόγραµµα 
περιλαµβανόταν και ο επίσηµος ενταφιασµός της ωµοπλάτης του Πέλοπα 
                                                           
229 Gomme (1950),297, 97 κ.εξ.  
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στην Ήλιδα και στην Άλτη των λειψάνων της Ιπποδάµειας καθώς και η 
ίδρυση του Πελοπίου.   

Όµως 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 το ∆ία του µυθικού ηγεµόνα 
της Πίσας Οινόµαου χρησιµοποιούνταν κατ’ επέκταση από κάθε 
τολµούντα να µεταβάλλει την καθεστηκυία τάξη της υπέρτατης 
θεότητας. Για την Καρδαρά αυτή η θεοδικία στρεφόταν ειδικότερα κατά 
των πρόσφατα επαναστατηµένων Τριφυλίων (και Πισατών), αλλά λίγο 
µετά και προς το πέρας της σύνθεσης, λίγο πριν τη νίκη των 
Πελοποννησίων εναντίον των Αθηναίων στην Τανάγρα (458/7 π.Χ.) κατά 
των Αθηναίων και έτσι είχε συντελεστεί οριστικά η διάλυση του 
πανελλήνιου αντι-περσικού συνασπισµού που είχε δηµιουργηθεί από το 
φθινόπωρο του 481 π.Χ. υπό την επίσηµη ηγεσία της Σπάρτης 230.  

Την εργολαβία των εναετίων της Ολυµπίας την ανέλαβαν 
παράγοντες τοπικής καταγωγής. Οι Ηλείοι καλλιτέχνες είχαν εξοικειωθεί 
ως το 470 π.Χ. µε έργα πηλοπλαστικής, αφού η απόδοση των πτυχώσεων 
των µορφών θυµίζει εκείνη σε µορφές πηλοπλαστικής (π.χ. ∆ία και 
Γανυµήδη). Η Καρδαρά υποστηρίζει ότι η απασχόληση ξένων και 
ντόπιων χεριών στην εκτέλεση των εργολαβιών των εναετίων εντάσσεται 
στο πρόγραµµα των Ηλείων και αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του νεοσυσταθέντος ηλιακού άστεως. Σε αυτό το 
πρόγραµµα εντασσόταν η κατασκευή και διακόσµηση και άλλων 
οικοδοµηµάτων της Άλτης και της Ήλιδας 231.  

Έπειτα έρχεται προς συζήτηση η ταύτιση των µορφών Ο, Β και C. 
Η Καρδαρά προτείνει να αναγνωριστεί στην Ο η µορφή της Ολύµπιας 
Ειλείθυιας (ή αλλιώς Τύχης της Ήλιδας). Ο αριστερός της βραχίονας 
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 
πτυχές, ένας ανελισσόµενος όφις ήπτετο του µηρού σε αυτό το σηµείο. 
Μέσω αυτής της µορφής αποδιδόταν η Ειλείθυια (Τύχη) και ο Σωσίπολις, 
ο οποίος είχε µεγάλη ισχύ στην Άλτη και την Ήλιδα ως πλουτοδότης και 
σωτήρας. Ανάλογη ήταν και η πίστη στην ισχύ της µητέρας του (Τύχης-) 
Ειλείθυιας.  

Μάλιστα ένα από τα δηµόσια οικοδοµήµατα του αστικού κέντρου 
των Ηλείων είχε αφιερωθεί µετά το 470 π.Χ. στην Τύχη και στο 
Σωσίπολη. Η Τύχη της Ήλιδας ήταν η σωτήρια δύναµη της πόλης, η 
Σώτειρα Τύχη 232. Μαζί µε το Σωσίπολη που ήταν κι αυτός σωτήρας της 
                                                           
230 Καρδαρά (1978), 41-58.   
231 Ό. π., 58,60.  
232 Πίνδ., δωδέκατος ολυµπιόνικος, 2 : σώτειρα Τύχα. 
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πόλης, ήταν συγχρόνως η σωτήρας της περιοχής της Άλτης, που τελούσε 
υπό την εποπτεία των Ηλείων. Κοντά στο Κρόνιο υπήρχε Ιερό τιµώµενο 
στο όνοµα αυτής της θεάς. Υπήρχε κοινή λατρεία Σωσίπολη – Ειλείθυιας 
– Τύχης στην Άλτη και στην Ήλιδα, δινόταν όρκος στο Σωσίπολη και 
γίνονταν ειδικές προσφορές και τελετές προς τιµήν του.        

Η γονυκλινής, εφηβική µορφή Β αποτελεί πάρισο της Ο. Η 
γυµνότητά της είναι ενδεικτικό του αφηρωϊσµού της. Απεικονίζει τον 
επώνυµο ήρωα της Πίσας, τον Πίσο, ο οποίος, όπως και η Ειλείθυια (Ο),  
είναι παρών στην επικείµενη αρµατοδροµία, αλλά αόρατος. Για την 
Καρδαρά δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο σε αυτή την αναχρονιστική 
παρουσία των δύο γονυκλινών µορφών, αφού όλη η παράσταση ήταν 
θρησκευτική και η θρησκευτική τέχνη επιτρέπει τέτοιους αναχρονισµούς.  

Η ανδρική µορφή C ταυτίζεται µε το Μυρτίλο και η L µε το µάντη 
του Οινόµαου.  

Έτσι, η σύνθεση του εναετίου διαρθρώνεται σε δύο ισόρροπα µισά 
: στο ένα, το νότιο, υπάρχουν µορφές που συνδέονται µε το παρελθόν της 
Πισάτιδας (Οινόµαος, Στερόπη, Πίσος, Μυρτίλος, µάντης Οινόµαου, 
Κλάδεος) και στο άλλο, το βόρειο, µορφές σχετικές 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 
Πελοποννησίων 233.          

 
 
 
          Παρατηρήσεις - Κριτική στη µελέτη της Καρδαρά : 
 
Οι παρατηρήσεις της Καρδαρά για την κατεύθυνση του λαιµού της 

Η δεν είναι εύστοχες. Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά τις λεπτοµέρειες 
και τις καρωτίδες, από το σηµείο ωστόσο που δεν έχουν κοπεί και οι δύο 
(εικ.170), θα βγάλουµε το συµπέρασµα ότι το κεφάλι πρέπει να 
στρεφόταν ελαφρά, όχι έντονα, στα δεξιά της µορφής. Η Καρδαρά 
σφάλλει, γιατί εξάγει τα συµπεράσµατά της βασιζόµενη στην αριστερή 
καρωτίδα, η οποία σώζεται σε ένα ψηλότερο σηµείο του λαιµού από ό,τι 
η δεξιά και καθορίζει την έκτασή του σε αυτή την πλευρά. Τα άλλα της 
επιχειρήµατα δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά. Υποθέτω ότι διαπιστώνει τη 
στροφή του κεφαλιού της Η στα αριστερά της γιατί ταιριάζει καλύτερα 
στην πρότασή της για την ερµηνεία του εναετίου και όχι γιατί η ίδια 
έδωσε σηµασία στις ενδείξεις.   

                                                           
233 Καρδαρά (1978), 60-68. 
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Σχετικά µε τους τρεις «στόχους» που κρίνει η Καρδαρά ότι έχει η 
σκηνή διαπιστώνω ότι συνδέει στοιχεία ανόµοια µεταξύ τους, κάνει 
γενικεύσεις και κάποιες φορές χρησιµοποιεί τις εικασίες της ως ασφαλείς 
ενδείξεις, στις οποίες βασίζει 
τη γνώµη της. Φαίνεται να 
έχει ένα συγκεκριµένο 
«σχέδιο» για την ερµηνεία 
του εναετίου και βάσει 
αυτού χειρίζεται όσα 
στοιχεία αναφέρει. 
Ακολουθεί ανορθόδοξη  
πορεία στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων αφού µετά 
τη διάταξη, αποκατάσταση 
και την ταύτιση των µορφών   
του κεντρικού συµπλέγµατος  
µάς µεταφέρει στην ερµηνεία 
της παράστασης ενώ έπειτα  
καταπιάνεται µε την ταύτιση                          Εικόνα 170 
των υπόλοιπων µορφών, και δίνει γενικά την εντύπωση ότι τα 
επιχειρήµατά της «υποτάσσονται» στο «σχέδιο» της για την ερµηνεία.                       
∆εν ελέγχει πολύ τα δεδοµένα, δε λαµβάνει υπόψη της τις θέσεις 
εύρεσης, τις τεχνικές λεπτοµέρειες, την 
εικονογραφία και ακολουθεί τον Παυσανία 
στην περίπτωση των βασικών, κεντρικών 
µορφών και των Α, Ρ, C. Προσεγγίζει το 
εναέτιο περισσότερο φιλολογικά – ιστορικά 
παρά αρχαιολογικά.       

Η αποκατάσταση του Σωσίπολη στο 
µηρό της Ο είναι µάλλον αβάσιµη. Βάσει 
της περιγραφής της µορφής από τον Treu 
(1897) πρόκειται για ένα σηµείο θραύσης 
του πέπλου πάνω στον αριστερό µηρό (βλ. 
εικ.97,144,171). Φαίνεται απίθανο να  
µπορεί να αποκατασταθεί ένα φίδι εκεί. Η 
Καρδαρά βέβαια βλέπει την Ειλείθυια µε 
το Σωσίπολη, γιατί έτσι τους συνδέει µε 
την Άλτη και το ρόλο τους εκεί και τους 
εντάσσει στην ερµηνεία της.      

Τέλος, δεν έχουµε καµία απεικόνιση                     Εικόνα 171 
του Πίσου στην τέχνη. 
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           ii)  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ,  
        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΥΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ.   
      ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ.  

 
 
Α) ∆ιάταξη του εναετίου.  
 
Για τον αριθµό των µορφών πληροφορούµαστε καταρχήν από την 

περιγραφή του Παυσανία : στο κέντρο είναι ο Ζευς και σε κάθε µία 
πλευρά, δεξιά και αριστερά του, έξι µορφές και ένα τέθριππο, δηλ. 
πρόκειται συνολικά για 13 µορφές και 2 τέθριππα.  

 
Οι θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων των µορφών επιβεβαιώνουν 

τον αριθµό των µορφών που είδε ο περιηγητής : 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 και M. Σχετικά µε τη διασπορά τους στο 
χώρο, βρίσκουµε έξι οµάδες θραυσµάτων και τέσσερα µεµονωµένα 
θραύσµατα (βλ.εικ.3), που αν µελετήσουµε προσεκτικά, θα 
διαπιστώσουµε ότι :  

Τα θραύσµατα των µορφών Ν, Ε, Ρ βρέθηκαν κοντά – κοντά, αφού 
άλλωστε έπεσαν µετά από τις άλλες µορφές, και κείντο µαζί µε 
πεσµένους κίονες και µέρη του θριγκού, δηλ. οι θέσεις εύρεσής τους 
είναι και θέσεις πτώσης τους. Πρόκειται για τις µόνες µορφές για τις 
οποίες µπορούµε να µιλήσουµε µε περισσότερη σιγουριά για τη θέση 
τους στο αέτωµα. Θα καταλάµβαναν τη Β γωνία, δηλ. τις θέσεις 13 έως 
15.  

Ως προς τις υπόλοιπες µορφές, που έπεσαν από τη θέση τους 
µάλλον µετά το 426 µ.Χ., δε γνωρίζουµε τη θέση πτώσης τους, γιατί οι  
Χριστιανοί πήραν τα θραύσµατά τους και τα µετέφεραν στα σπίτια τους 
ενσωµατώνοντάς τα σε αυτά, και ακόµη δε γνωρίζουµε πόσο µακριά τα 
µετέφεραν από αυτή την αρχική θέση πτώσης στο σηµείο εύρεσης από 
τους ανασκαφείς. Κατά συνέπεια τα όποια συµπεράσµατά µας είναι 
σχετικά.  

Επιφύλαξη διατυπώνω και όσον αφορά την αναγνώριση των 
θραυσµάτων και την απόδοσή τους σε συγκεκριµένες µορφές. 
Αναγκαζόµαστε να δεχθούµε τις αναγνωρίσεις και επικολλήσεις των 
θραυσµάτων που έκαναν οι Γερµανοί. Όµως είµαστε σίγουροι ότι π.χ. το 
θραύσµα που ονοµάζεται ‘Ga’ ανήκε πράγµατι στη µορφή G και όχι π.χ. 
στην J ή σε κάποια άλλη ανδρική ; Υπό αυτή την έννοια η θέση εύρεσης 
του ‘Ga’ µπορεί να µας παραπλανεί σε σχέση µε εκείνη του ‘Gb’. Κάτι 
παρόµοιο µπορεί να συµβαίνει και µε άλλες µορφές. Τα κριτήρια των 
Γερµανών για την επικόλληση των θραυσµάτων δεν τα γνωρίζουµε, αλλά  
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µελετάµε τις µορφές όπως τις ‘συναρµολόγησαν’ ξανά εκείνοι. Ωστόσο 
δε γνωρίζουµε αν έχουν συσχετισθεί σωστά. Συνεπώς, η λανθασµένη 
αναγνώριση των θραυσµάτων µπορεί να επηρεάσει τα συµπεράσµατα 
που εξάγουµε από τις θέσεις εύρεσης, που προσφέρουν στοιχεία για την 
αρχική διάταξη των µορφών, αλλά και την αποκατάστασή τους (βλ. 
παρακάτω).   

Από τις µορφές που αποµένουν - πέρα από τις Ν, Ε, Ρ - θα 
προσπαθήσω να βρω πρώτα εκείνες, των οποίων τα θραύσµατα είναι όλα 
ή σχεδόν όλα µαζί σε έναν τόπο. Τα δύο θραύσµατα της J βρέθηκαν στην 
ίδια οµάδα, το ένα δίπλα στο άλλο, κάτι που συνέβη και µε τα δύο της Κ, 
ενώ εκείνα των αλόγων D βρέθηκαν όλα στην τρίτη οµάδα. Ακόµη, τα 
δύο από τα τρία θραύσµατα της C ήταν στην ίδια οµάδα, ενώ το τρίτο 
λίγο βορειότερα. Τέλος, τα δύο θραύσµατα της Α βρέθηκαν στην πρώτη 
και τη δεύτερη οµάδα, οι οποίες δεν απέχουν πάρα πολύ µεταξύ τους.  

Εποµένως, είναι δυνατόν να κάνουµε υποθέσεις για την αρχική 
θέση των µορφών J, Κ, C, Α και του τεθρίππου D. Έτσι, οι J, Κ, C και Α 
πρέπει να ανήκαν στο νότιο µισό του εναετίου, µε την Α να 
καταλαµβάνει ίσως τη γωνία, αφού είναι αυτή που βρέθηκε νοτιότερα 
(κάτι που θα επιβεβαιωθεί παρακάτω όταν εξετάσουµε καλύτερα τις 
µορφές). Το τέθριππο D πρέπει να ανήκε επίσης στο νότιο µισό και να 
έστεκε λίγο πριν το κέντρο.     

Σε ό,τι αφορά τις µορφές L, B, F, G, H, O, M που αποµένουν, τα 
θραύσµατά τους βρέθηκαν σε διαφορετικές οµάδες, που βρίσκονται σε 
µεγάλη ή πολύ µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Μικρή εξαίρεση ίσως 
αποτελεί η F, της οποίας τα τρία θραύσµατα βρέθηκαν σε σχετικά µικρή 
απόσταση µεταξύ τους, µε το ένα να ανήκει στην τέταρτη οµάδα και τα 
άλλα δύο µόνα τους, ξεχωριστά, ενώ το τέταρτο, το κάτω µέρος της, 
βρέθηκε στην πέµπτη οµάδα, δηλ. ΒΑ από τη ΒΑ γωνία του ναού, καθώς 
και το τέθριππο Μ, τρία τµήµατα του οποίου βρέθηκαν στην πέµπτη 
οµάδα, ένα στην τρίτη, που είναι περίπου απέναντι από το µέσο του 
αετώµατος και ένα άλλο στη δεύτερη, δηλ. ΝΑ. Από τις θέσεις εύρεσης 
αυτών των µορφών είναι µάλλον δύσκολο να αποκτήσουµε στοιχεία 
σχετικά ασφαλή για την αρχική θέση τους. Μόνο για την F µπορούµε 
ίσως να υποθέσουµε ότι ανήκε στο βόρειο µισό του εναετίου, κοντά στο 
κέντρο, αν λάβουµε υπόψη µας τα θραύσµατά της. Πάντως, αν 
κοιτάξουµε προσεκτικά την τέταρτη και την πέµπτη οµάδα, όπου 
βρίσκουµε θέσεις εύρεσης των G, Β, Ο, µου δηµιουργείται η εντύπωση 
ότι σα να πήρε κάποιος µερικά θραύσµατά τους π.χ. από την οµάδα 
απέναντι από το µέσο του αετώµατος και τα µετέφερε ΒΑ, στην άλλη 
οµάδα. Παρόµοια εντύπωση µου προκάλεσε η περίπτωση των 
θραυσµάτων του τεθρίππου Μ σε σχέση µε την τρίτη και τέταρτη οµάδα.     
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Εποµένως, σύµφωνα µε όσα εξάγονται από τις θέσεις εύρεσης, 
κάποιες µορφές αποκτούν µία θέση στο αέτωµα :  
           
                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
                Α       C  D       K   J          (F)                    N    E     P 

 
Μία επιπλέον υπόθεση είναι ότι αν το τέθριππο D µπει στο 

αριστερό µισό, το Μ θα πρέπει κατ’ αναλογία να πάει στο άλλο.  
 
Η περιγραφή των µορφών από τον Treu (1897) δίνει πιο αξιόπιστα 

στοιχεία. Εκτός από το ότι εκεί γνωρίζουµε τις µορφές καλύτερα, 
ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι διαστάσεις τους. Βέβαια, είναι a priori 
ευνόητη η θέση τριών µορφών : πρόκειται για την Η, η οποία λόγω 
ύψους και εκτοπίσµατος καταλαµβάνει την κεντρική θέση, και τις Α, Ρ, 
οι οποίες τοποθετούνται στις γωνίες εξαιτίας της στάσης τους, οπότε 
ακολουθούν την κλίση του πλάγιου γείσου. Τα τέθριππα D και Μ είναι 
δεδοµένο ότι θα τοποθετηθούν ανάµεσα στην Η και τις Α – Ρ, ανάλογα 
µε το ύψος των κεφαλιών των αλόγων. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
µορφές, κατανοεί κάποιος µε µία πρώτη µατιά ότι οι G, F, J, Κ 
καταλαµβάνουν λόγω ύψους τις θέσεις δεξιά και αριστερά από την Η, 
ενώ οι άλλες έξι τις θέσεις που αποµένουν, µε κριτήριο το ύψος τους και 
την κλίση του γείσου.      

Ας εξετάσουµε πρώτα τις µορφές που έστεκαν δίπλα στην Η, 
δηλαδή τις τέσσερις G, F, J, Κ. Σύµφωνα µε το ύψος τους, που κατά τον 
Treu (1897) έφτανε στις ανδρικές µορφές τα 2,95 µ. και στις γυναικείες 
τα 2,60 µ., οι ανδρικές, που ήταν οι ψηλότερες, πρέπει να έστεκαν δίπλα 
στην Η. Έτσι, καταρρίπτεται η άποψη του Brunn (1888) και άλλων 
µελετητών 234, που έβαλαν δίπλα της τις γυναικείες και όχι τις ανδρικές 
µορφές. Εξάλλου ο Παυσανίας είδε ανδρικές κι όχι γυναικείες µορφές 
δεξιά και αριστερά από την κεντρική. Ακόµη κι αν σφάλλει στην ταύτιση 
µερικών µορφών ή αν η ερµηνεία του για το θέµα της παράστασης 
κρίνεται επισφαλής, είναι µάλλον απίθανο να µπέρδεψε τη θέση τους ή 
να µη µπόρεσε να τις ξεχωρίσει, όταν µάλιστα οι γυναικείες φορούν 
πέπλο.  

Ως προς τη διάταξή τους, βασικό κριτήριο είναι ότι οι δύο 
ανδρικές µορφές δε θα επιτρεπόταν να γυρίζουν τα νώτα τους στην 
κεντρική µορφή Η, αν αυτή απεικονίζει ένα θεό, όπως γράφει ο 
Παυσανίας. Στην ταύτισή της θα αναφερθώ παρακάτω, ωστόσο είναι 
πολύ πιθανό να απεικόνιζε ένα θεό, αφού στο κέντρο του εναετίου της 
πρόσοψης συναντάµε από την κλασική εποχή θεό. Έτσι, η G και η J δε 
µπορεί να γύριζαν τα νώτα τους στο θεό, δηλ. να διατάσσονταν ως εξής : 
                                                           
234 ∆ηλ. των : Six (1889), Sauer (1891), Weege (1935) και Schrader (1943).   
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G Η J. Αντίθετα, πρέπει να στρέφονταν σε αυτόν. Πρέπει δηλ. να 
επρόκειτο για τη διάταξη : J Η G. Ως προς τις συντρόφους τους, ένα 
σηµαντικό αισθητικό κριτήριο είναι το ότι το κεφάλι και το σώµα της J 
και της Κ στρέφονται στην ίδια κατεύθυνση, ενώ και οι δύο µορφές 
έχουν το δεξί σκέλος άνετο και το αριστερό φέρον. Από την άλλη, οι 
µορφές G και F πρέπει να αποτελούν το άλλο ζευγάρι, µε την ανδρική να 
κατεβάζει το κεφάλι και τη γυναικεία να µη στρέφει προς αυτήν. Έτσι, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, η διάταξη που φαίνεται να είναι η πιθανότερη 
για το κεντρικό σύµπλεγµα, είναι η εξής :  

                                Κ   J   Η   G   F    
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται ό,τι υπέθεσα µελετώντας τις θέσεις 

εύρεσης των θραυσµάτων των µορφών, δηλ. ότι οι µορφές Κ, J πρέπει να 
ανήκαν στο αριστερό, δηλ. νότιο, µισό.    

Όσον αφορά στις έξι µορφές Β, C, O, N, E και L, διαβάζουµε στον 
Treu (1897) τις διαστάσεις τους :       

Ε : αρχικό ύψος γύρω στο 1,10 µ. - όπως σώζεται έχει ύψος 0,95 
µ., πλάτος 1 µ. και βάθος 0,65 µ. 

L : αρχικό ύψος 1,30 µ. - όπως διατηρείται έχει ύψος 0,80 µ., 
πλάτος 1 µ. και βάθος 0,60 µ. 

C : αρχικό ύψος γύρω στο 1,50 µ. - όπως σώζεται έχει ύψος 1,25 
µ., πλάτος 0,78 µ., βάθος 0,65 µ. 

Β : αρχικό ύψος µαζί µε την πλίνθο 1,25 µ. - έχει ύψος 1,05 µ., 
πλάτος 0,70 µ. και βάθος 0,54 µ. 

Ο : ύψος 1,15 µ., πλάτος 0,80 µ., βάθος 0,50 µ. 
Ν : ύψος 1,38 µ., πλάτος µαζί µε το αριστερό χέρι 1,93 µ., βάθος 

0,545 µ.   
Εδώ να παρατηρήσω ότι ο υπολογισµός των κεφαλιών της Ε και 

της C γύρω στα 20-25 εκ. πρέπει να είναι σωστός, αν υπολογισθούν σε 
σχέση µε το κεφάλι της Κ, που έχει ύψος 0,445 µ., ενώ η µορφή πρέπει 
να είχε αρχικό ύψος γύρω στα 2,60 µ. (πρόκειται για 0,188 µ. και 0,2567 
µ. ύψος κεφαλιού για την Ε και τη C αντίστοιχα).  

Συνεπώς, έχουµε να κάνουµε µε έξι µορφές που έχουν διαφορετικά 
µεταξύ τους (αρχικά) ύψη : ξεκινούν από το 1,10 µ. (Ε), πάνε στο 1,15 
(Ο), 1,25 (Β), 1,30 (L), έπειτα στο 1,38 (Ν) και τέλος στο 1,50 µ. (C). 
Ένα ερώτηµα είναι αν µπορούµε µε βάση τα ύψη τους να βρούµε ποιες 
µορφές ήταν συµπληρωµατικές. Ωστόσο, µελετώντας τις καλύτερα (βλ. 
εικ.85-87, 89-90, 95-98, 101, καθώς και τις 193-194, 171, 186-187, 195-
196, 188-190 και 191-192), διαπιστώνουµε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να 
ίσχυε : η Ε µε την Ο έχουν τελείως αντίθετες στάσεις, η Β και η L δε θα 
µπορούσαν να είναι συµπληρωµατικές λόγω της στροφής του σώµατος, 
της στάσης και γιατί η Β δε θα µπορούσε να µπει στο δεξί µισό του 
εναετίου, επειδή θα ήταν άκοµψο να γυρίζει την πλάτη της στις κεντρικές 
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µορφές, ενώ τέλος, όσον αφορά τις Ν, C, είναι δύσκολο να βρούµε για 
την πρώτη ένα πάρισο λόγω του εκτοπίσµατός της.      

Αφού απέτυχε η προσπάθεια να βρεθούν συµπληρωµατικές 
µορφές, ίσως βοηθήσουν περισσότερο κριτήρια, που αφορούν τη στάση, 
τη στροφή του σώµατος κτλ. Με βάση λοιπόν τη στάση, την κίνηση και 
ίσως και την ηλικία µπορούµε να πούµε ότι η Β και η Ο είναι πάρισες. 
Είναι πιθανό να γονάτιζαν κάτω από τα άλογα D και Μ, να 
καταλάµβαναν δηλ. τις θέσεις 5 και 11 αντίστοιχα, γιατί όποιες µορφές 
έµπαιναν εκεί δε µπορεί να ήταν ιδιαίτερα ψηλές, γιατί τις περιόριζε το 
ρύγχος των αλόγων. Επίσης πρέπει να έσκυβαν λίγο προς τα µπρος, να 
µην είχαν µεγάλο εκτόπισµα ή πλατιά πλίνθο, γιατί ο χώρος που τους 
έµενε κάτω από τα κεφάλια των αλόγων και δίπλα στην όρθια γυναικεία 
µορφή ήταν περιορισµένος.  

Είναι δύσκολο να βρούµε ποιες από τις άλλες τέσσερις µορφές 
είναι συµπληρωµατικές, γιατί η στάση τους δε χαρακτηρίζεται από τέτοια 
προφανή οµοιότητα όπως αυτή της Β και της Ο. Ίσως η L είναι πάριση 
της Ε, γιατί και οι δύο κάθονται µε τρόπο περίεργο, έχοντας το ένα 
γόνατο σηκωµένο και το άλλο στο έδαφος. Η περίπτωση της Ν είναι η 
δυσκολότερη, γιατί ‘ανοίγει’, απλώνει αρκετά στο χώρο και όποια µορφή 
και αν θεωρηθεί αντίστοιχή της δε θα έχει µε αυτήν οµοιότητα στη στάση 
ή στην κίνηση. Πάντως, σηµαντικό στοιχείο για τον καθορισµό της θέσης 
των τεσσάρων µορφών θεωρώ τις θέσεις εύρεσης των Ν, Ε, Ρ. Κατά τη 
γνώµη µου η Ν και η Ε καταλαµβάνουν τις θέσεις 13 και 14 αντίστοιχα. 
Έτσι αποµένουν µόνο οι θέσεις 2 και 3 και οι µορφές L, C. Θεωρώ 
πιθανό πίσω από το τέθριππο D, δηλ. στη θέση 3, να καθόταν η C, γιατί 
είναι η δεύτερη ψηλότερη µετά τη Ν, που λαµβάνει την αντίστοιχη θέση 
στην απέναντι πλευρά, και δε θα µπορούσε να µπει στη θέση 2 λόγω της 
κλίσης του γείσου, που απαιτεί µία µορφή κοντύτερη (ας σηµειωθεί ότι η 
Α είχε αρχικό ύψος µόλις 0,85 µ.). Με βάση το ύψος της Α πρέπει να 
έµπαινε δίπλα της, στη θέση 2, µία µορφή λίγο ψηλότερή της, όπως 
δηλαδή απέναντι η Ε (µε το 1,10 µ.). Αυτή όµως µπορεί να είναι µόνο η 
Β, η δεύτερη κοντύτερη µορφή από τις έξι, η οποία έλαβε τη θέση 
µπροστά από το τέθριππο D. Η Ο δε θα µπορούσε να µπει εκεί εξαιτίας 
της µαρτυρίας του Παυσανία - υποθέτω ότι απεικονίζει τον ηνίοχο που 
αναγνωρίζει εκείνος, είτε το Μυρτίλο, είτε τον ηνίοχο του Πέλοπα, λόγω 
του πέπλου της, που θυµίζει ένδυµα ηνιόχου – αλλά και γιατί θα γύριζε 
την πλάτη στην κεντρική οµάδα. Θεωρώ πιθανότερη για αυτήν τη θέση 
που της έδωσα πριν, δηλ. την 11, µπροστά από το τέθριππο Μ. Έτσι, 
πιθανή θέση για τη Β είναι εκτός από την 5 η 2, ενώ για τη C η 3 και η 5, 
γιατί το πλάτος της είναι περίπου το ίδιο µε εκείνο της Β (έχει 0,78 µ., 
ενώ η Β 0,70 µ.), υπό την προϋπόθεση όµως ότι το κεφάλι της δεν 
ακουµπά στο ρύγχος των αλόγων – κάτι που δε µπορούµε να ελέγξουµε, 
αφού ο Treu δε δίνει το ύψος των αλόγων από τα πόδια ως το ρύγχος - 
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και το εκτόπισµά της δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο, ώστε να κάνει την όρθια 
γυναικεία µορφή δίπλα της να ασφυκτιά. Η L και η Ε έχουν το ίδιο 
πλάτος (1 µ.). Πιθανές θέσεις για την L είναι η 2, ίσως η 3 – σε µία 
διάταξη όπου στη δεύτερη θέση η Β, στην τρίτη η L και στην πέµπτη η 
C, µε τα ύψη δηλ. να αυξάνονται σταδιακά – αλλά ακόµη και η 5, αν µπει 
στη θέση 2 η Β και στην 3 η C.  

 
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω η διάταξη του εναετίου που θεωρώ 

πιθανότερη είναι η εξής : 
 
    Α   L   C   D   Β   Κ   J   Η   G   F   Ο   Μ   Ν   Ε   Ρ  
 
∆εν αποκλείεται όµως να ήταν και µία από τις ακόλουθες :  
 
   Α   Β   L   D   C   Κ   J   Η   G   F   Ο   Μ   Ν   Ε   Ρ  
ή 

             Α   Β   C   D   L   Κ   J   Η   G   F   Ο   Μ   Ν   Ε   Ρ  
 

µιας και είναι δύσκολο να είµαστε σίγουροι για τη θέση των L, C, Β.     
 
Πάντως, πιστεύω ότι µπροστά από τα άλογα D πρέπει να γονάτιζε 

ή να καθόταν µία µορφή, η οποία δε θα σήκωνε τα χέρια της προς τα 
εµπρός, γιατί δεν πρέπει να ενοχλούσε οπτικά την κεντρική οµάδα, όπου 
εστιαζόταν το ενδιαφέρον του θεατή. Για αυτό είναι πιθανότερο να 
καταλάµβανε αυτή τη θέση η Β - ή η C. 

 
Τέλος, θεωρώ ότι οι µορφές του κεντρικού συµπλέγµατος είχαν 

τεθεί κατενώπιον, µε µόνη ίσως εξαίρεση τους δύο ήρωες που µπορεί να 
γύριζαν λίγο προς την Η εξαιτίας των καρφιών στο δεξή γλουτό (G) και 
της µορφής της πλίνθου (J). Υποθέτω ότι οι υπόλοιπες µορφές 
τοποθετούνταν έτσι ώστε δε φαίνονταν οι ατέλειωτες ή πρόχειρα 
δουλεµένες πλευρές τους.  
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Β) Αποκατάσταση των µορφών  
 
Λαµβάνω υπόψη µου την περιγραφή του Treu (1897), που 

παρουσιάζει τα σωζόµενα θραύσµατα και τις τεχνικές λεπτοµέρειες, τον 
Bulle (1939), όσα σχετικά στοιχεία δίνουν άλλοι µελετητές, καθώς και 
τις παρατηρήσεις µου από την επίσκεψη µου στην Ολυµπία.  

Θα εξετάσω τις µορφές ξεκινώντας από το κέντρο και πηγαίνοντας 
προς τις γωνίες, δηλ. από τις σηµαντικότερες στις δευτερεύουσες.   

 
 
Μορφή Η (εικ.172-174,176,177):  
Τα ερωτήµατα που την αφορούν είναι τα εξής : τι κρατούσε σε 

κάθε χέρι και σε ποια κατεύθυνση στρεφόταν το κεφάλι της.   
Η αποκατάσταση των χεριών είναι αποφασιστικής σηµασίας, αφού 

χρειάζεται ένα αντικείµενο που να δηλώνει την ταυτότητά της.    
 
 
 

           
              Εικόνα 172                      Εικόνα 173                             Εικόνα 174 

             Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά τις λεπτοµέρειες από το δεξί χέρι 
(εικ.173,174) 235, διαπιστώνουµε ότι η µορφή δεν έπιανε µόνο το ιµάτιο 
της, όπως έχουν υποστηρίξει κάποιοι µελετητές, αφού τα δάχτυλα δε 
µαζεύουν πολύ, αλλά είναι πιο χαλαρά και αποµένει χώρος µέσα στην 
παλάµη για ένα αντικείµενο στρογγυλής, προφανώς, διατοµής, δηλ. τον 
κεραυνό, τον οποίο η µορφή έσφιγγε µε τον αντίχειρα και τα υπόλοιπα 
δάχτυλα. Ο κεραυνός όµως αποτελεί το σύµβολο του ∆ία. Συνεπώς, ο 

                                                           
235 Για το οποίο σηµειωτέον ο Treu (1897) και ο Bulle (1939) δε δίνουν εικόνα και στο οποίο 
οι περισσότεροι µελετητές δε δίνουν ιδιαίτερη σηµασία θεωρώντας ότι πιάνει µόνο το ιµάτιο.       
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Παυσανίας έχει δίκιο : πρόκειται πράγµατι για το ∆ία. Ένα χάλκινο 
αγαλµάτιο του ∆ία από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Φλωρεντίας (εικ.175) 236 δείχνει τον ακριβή 
τρόπο µε τον οποίο ο θεός του εναετίου κρατούσε το 
χαρακτηριστικό του.  

Τα δάχτυλα του αριστερού χεριού πρέπει να 
έπιαναν ανάποδα, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, 
ένα µάλλον µακρύ, στενό, κυκλικής διατοµής, 
αντικείµενο που ίσως άγγιζε τον πήχη λοξά, αν 
δεχθούµε ότι κάτι τέτοιο υποδεικνύεται από τη 
διακοπή της χαµηλότερης πλάγιας πτυχής του 
ιµατίου πάνω από την παλάµη (εικ.176,177). Ο 
τρόπος που το έπιαναν παραπέµπει στην αρχαϊκή 
αγγειογραφία. Η πρόταση µερικών µελετητών (Treu, 
Bulle) να αποκατασταθεί σκήπτρο στο χέρι αυτό, αν 
και ελκυστική, παρουσιάζει  σαφείς τεχνικές δυσκολίες,   Εικόνα 175 
αφού πρέπει να στρεφόταν στο εσωτερικό της παλάµης και ίχνη του δεν 
εµφανίζονται στο ανώτερο τµήµα του ιµατίου που πέφτει στον πήχη. 
Πιστεύω ότι επρόκειτο για ένα ραβδί αντίστοιχο µε εκείνο που κρατούσε 
ο βραβέας ή επιστάτης 237 στη δευτερεύουσα πλευρά των παναθηναϊκών 
αµφορέων. Εκεί, ντυµένος µε ιµάτιο, γενειοφόρος και στεφανωµένος, 
συναντάται στις παραστάσεις αγωνίσµατος (ιδίως στα βαρέα αθλήµατα, 
όπως π.χ. πάλη, πυγµαχία, παγκράτιο, κτλ.) 238 και εκτελεί καθήκοντα 
αντίστοιχα µε το σύγχρονό µας διαιτητή σε αγώνες, δηλ. 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.178) 239. Θεωρώ λοιπόν 
πιθανό η µορφή να κρατούσε το ραβδί του βραβέα λοξά, ώστε η άκρη 

                                                           
236 Το αγαλµάτιο της Φλωρεντίας αποτελεί το καλύτερο σωζόµενο αγαλµάτιο από µία 
ολόκληρη σειρά χάλκινων αγαλµατίων, τα οποία ίσως αντέγραφαν ένα φηµισµένο πρωτότυπο 
άγαλµα του 5ου αιώνα π.Χ. Απεικονίζουν το ∆ία όρθιο, µε µακριά χλαµύδα στον αριστερό 
ώµο, κεκαµµένο το αριστερό χέρι να κρατά ίσως ένα σκήπτρο και το δεξί να πιάνει τον 
κεραυνό. Βλ. σχετικά Cook (1965),745-748 και πίν. xxxi. Επίσης λήµµα „ZEUS / 
JUPPITER“ στο  LIMC VIII 1, 430 και VIII 2, 274-275, εικ.80-86 γενικά, µε την εικ.83 να 
παρουσιάζει το αγαλµάτιο της Φλωρεντίας.   
237 Με τον όρο βραβέας (πληθ. βραβεις) συναντάται στις αρχαίες πηγές : στον Ευριπίδη 
(Μήδεια, στ.274, Ελένη, στ. 703, Ορέστης, στ. 1065), στον Αισχύλο (Πέρσαι, στ. 302), στο 
Λυκόφρωνα, στον Αίλιο Αριστείδη, στο Γρηγόριο Ναζιανζηνό, στον Ευστάθιο, όπως επίσης 
και στα Σχόλια στον Αισχύλο, στην Anthologiae Graecae και στο λεξικό Σούδα. Επιστάτες 
τους ονοµάζει ο H. Schween (1911).   
238 Για το οποίο δόθηκε ως βραβείο το συγκεκριµένο αγγείο.  
239 Για τους βραβεις, 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.    
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του είτε να ακουµπούσε στον πήχη, που καλύπτεται από το ιµάτιο, είτε 
να έφτανε ως την κοιλότητα που δηµιουργεί η παλάµη της.   
            Συνεπώς, αποκαθιστώ τη µορφή Η µε κεραυνό στο δεξί χέρι, ώστε 
ταυτίζεται µε το ∆ία, και µε το ραβδί του βραβέα στο αριστερό, κάτι που 
προσδιορίζει το ρόλο της στην παράσταση. Έτσι, συµφωνώ µε τον 
Jeppesen ότι «ο Ζευς αναλαµβάνει δραστηριότητα ως διαιτητής, 
αγωνοθέτης, σε αρµατοδροµίες 240». Στην ιδιότητά του αυτή θα επανέλθω 
αργότερα όταν εξετάσω το θέµα του εναετίου.   
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Εικόνα 176                                              Εικόνα 177 

                                                                   Εικόνα 178 

Το κεφάλι της µορφής δε σώζεται. Όπως σηµείωσα στην κριτική 
µου στην Καρδαρά (1978), αν παρατηρήσουµε προσεκτικά τις καρωτίδες 
του λαιµού, από το σηµείο όπου σώζονται και οι δύο (εικ.171), εξάγεται 
το συµπέρασµα ότι το κεφάλι, που ίσως ήταν γενειοφόρο, έγερνε ελαφρά 
στα δεξιά της µορφής, δηλ. στο αριστερό µισό. Τέλος, η λέξη άγαλµα του 
Παυσανία πρέπει να αναφέρεται στο µεγάλο µέγεθός της και να µη 
σηµαίνει λατρευτικό άγαλµα.  
                                                           
240 Jeppesen (1968), 73. Την άποψη του συµµερίζεται και η Simon (1968), 157 (βλ. 
παραπάνω). 
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          Οι υπόλοιπες µορφές από το κεντρικό σύµπλεγµα : 
Όσον αφορά στη µορφή J (εικ.179), ένα ερώτηµα είναι τι 

κρατούσε στο αριστερό χέρι. Πρέπει να ήταν ένα αντικείµενο µακρύ και 
λεπτό, το οποίο θα έφτανε σχεδόν µέχρι τα πόδια της ή θα ακουµπούσε 
στο έδαφος, κατά πάσα πιθανότητα δόρυ.  

                             Εικόνα 179                                            Εικόνα 180 

Η άλλη ανδρική µορφή, η γυµνή G (εικ.180) κρατούσε στο 
αριστερό χέρι ασπίδα και στο δεξί πιθανότατα 
δόρυ. Οι παρατηρήσεις του Treu για τις τρύπες 
σύνδεσης, τα κενά στους ώµους και το 
υπογάστριο για το θώρακα είναι ενδιαφέρουσες, 
ωστόσο µία τέτοια τρύπα υπάρχει και πάνω στο 
δεξιό ταρσό της (εικ.181), καθώς και στο ιµάτιο 
που σκεπάζει τον πήχη του αριστερού χεριού της 
µορφής L (Απόλλων ;) του δυτικού εναετίου. Σε 
τι χρησίµευαν αυτές οι τρύπες ; Μήπως έχουν 
κάποια σχέση µε το ότι τα συγκεκριµένα 
θραύσµατα των µορφών βρέθηκαν ενοικοδοµηµένα 241;    Εικόνα 181 
        

 
 

                                                           
241 Θυµίζω ότι το θραύσµα Ga (κορµός) ανήκε στην τέταρτη οµάδα θραυσµάτων και βρέθηκε 
µαζί µε τα Fc, Ob, Hb, Lb σε ένα σωρό σε µία γωνία δύο τοίχων γύρω στα 27 µ. Α από το 
δεύτερο κίονα από τα Β, ενώ τα πόδια και το αριστερό χέρι της L βρέθηκαν εντοιχισµένα Α 
πριν το βόρειο µισό της Στοάς της Ηχούς. Βλ. καλύτερα την παρουσίαση των θέσεων 
εύρεσης των θραυσµάτων των µορφών στην εισαγωγή.   
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκατάσταση των χεριών της 
Κ (εικ.182), η οποία φοράει δωρικό ζωσµένο πέπλο µε 
κόλπο 242. Με βάση το θραύσµα του αριστερού χεριού 
(εικ.183,184) µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα δάχτυλα 
κάµπτονταν και ανέσυραν τον πέπλο που σκίαζε το 
πρόσωπο. ∆ε νοµίζω ότι είχε επίβληµα στο κεφάλι, 
όπως υποστήριξε ο Bulle, γιατί θα υπήρχε ίχνος του στα 
µαλλιά και οι µελετητές θα το ανέφεραν. Η 
αποκατάσταση του δεξιού χεριού είναι οµολογουµένως 
αρκετά δύσκολη διότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις 
που να επιβεβαιώνουν ότι η µορφή κρατούσε ένα 
αντικείµενο. Πάντως, µου φαίνεται υπερβολικό να 
ανασύρει µε το αριστερό της χέρι τον πέπλο, ώστε να 
δηλώνεται η κατάστασή της, και µε το δεξί να κρατάει - 
οπωσδήποτε - ένα άλλο αντικείµενο, για να συνδεθεί η 
θυσία του σχετικού µύθου µε το εναέτιο και να 
αιτιολογηθεί η ερµηνεία του θέµατός του από ορισµένους     Εικόνα 182                                    
µελετητές. Πιστεύω ότι και τα δύο χέρια ανέσυραν τον πέπλο και, αν δεν 
έφταναν τόσο ψηλά όσο στον Bulle (1939) (εικ.140), ίσως το αριστερό 
έφτανε ψηλότερα από το δεξί. Κατά συνέπεια η µορφή αποκαλύπτεται, 
πρόκειται δηλ. για µία -  µέλλουσα ή ήδη - νύφη.  

 

              
            Εικόνα 183                                                 Εικόνα 184 
 
 
 
 
 

                                                           
242 Βλ. γενικά Pekridou Gorecki (1993), 93-105 και ειδικότερα Tölle – Kastenbein (1994), 
267.    
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Είναι γενικά δύσκολο να µιλήσουµε µε σιγουριά 
για την κατεύθυνση του κεφαλιού της µορφής F, που 
φοράει πέπλο ανοιχτό στη δεξιά πλευρά 243 και 
σταυρώνει τα χέρια (εικ.185). Ο λαιµός της έχει κοπεί 
χαµηλότερα στην αριστερή πλευρά από ό,τι στη δεξιά. 
Επίσης ο αριστερός ώµος είναι χαµηλότερος από το 
δεξή. Με βάση αυτά ίσως µπορούµε να κάνουµε την 
υπόθεση ότι το κεφάλι της µορφής στρεφόταν στην 
αριστερή πλευρά της.  
    

 
 
                                                                  Εικόνα 185 
 
 
 
Οι άλλες µορφές του εναετίου και τα τέθριππα D – Μ : 
Αν για το κεντρικό σύµπλεγµα θεωρούµε τον εαυτό µας τυχερό 

που χάρις στις ενδείξεις µπορούµε να κάνουµε κάποιες σχετικά ασφαλείς 
υποθέσεις, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει για τις υπόλοιπες οχτώ 
µορφές – πλην των τεθρίππων D και Μ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες 
έχουν σπάσει σε αποφασιστικής σηµασίας σηµεία, δηλ. στην αρχή του 
βραχίονα ή του λαιµού, οπότε µπορούµε να κάνουµε µονάχα εικασίες για 
την κίνηση και δράση των χεριών τους, τα αντικείµενα που κρατούσαν 
και την κατεύθυνση του κεφαλιού. Η αποκατάστασή τους όµως 
εξαρτάται στην ουσία από την ταύτισή τους, το ρόλο που τους δίνουµε 
στην παράσταση και το πώς εµείς ερµηνεύουµε το θέµα του εναετίου.       
 

Ως προς την εξέτασή τους θα ακολουθήσω τη σειρά των µορφών στη 
διάταξη που προτείνω µελετώντας τις όµως κατά ζεύγη όπως έχουν 
διαταχθεί η µία απέναντι από την άλλη. 

 
Μορφή Ο (εικ.171): 
Επειδή αυτή η γονατιστή γυναικεία µορφή, που φοράει πέπλο µε 

κόλπο διπλά ζωσµένο 244, σκύβει, υποθέτω ότι το κεφάλι της ήταν 
σχετικά κατεβασµένο. Έχω τη γνώµη ότι γονάτιζε µε τα χέρια το ένα 
µέσα στο άλλο. Θεωρώ απίθανο να τα ‘έδενε’ γύρω από το δεξί πόδι, 
γιατί θα έπρεπε να διατηρούνταν έστω ένα ίχνος των δαχτύλων πάνω 
στον πέπλο, ή να τα τέντωνε τόσο, ώστε να έδεναν τα σανδάλια της 
διπλανής της όρθιας γυναικείας µορφής, γιατί δε µπορεί να έφταναν τόσο 
µακριά.     
                                                           
243 Tölle – Kastenbein (1994),267.  
244 Ακριβώς ό.π.  
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Μορφή Β (εικ.186,187):                                                                    
Απεικονίζει µάλλον έναν έφηβο. Σύµφωνα µε την περιγραφή του 

Treu (1897) το κεφάλι της ήταν κατεβασµένο και κοίταζε χαµηλά 
µπροστά, ο αριστερός βραχίονας ήταν παράλληλος στον κορµό. Για τον 
αριστερό πήχη δεν έχουµε στοιχεία. Ο δεξής βραχίονας όµως φαίνεται 
εξαιτίας του σηµείου θραύσης στον ώµο να είναι κάθετος στον κορµό. 
Για το δεξή πήχη δε µπορούµε πάλι να µιλήσουµε µε σιγουριά. Το 
θραύσµα του δεξιού χεριού που αναφέρει ο Bulle είναι ενδιαφέρον και, 
αν πράγµατι ανήκε στη µορφή, θα πρέπει να κρατούσε ένα κυκλικής 
διατοµής αντικείµενο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
  
 
           Εικόνα 186 
 
 
                                                                                                  
                                                                                        Εικόνα 187 
 
Τέθριππα D, Μ : 
Θέµατα που τίθενται είναι η διάταξη των αλόγων (το ένα δίπλα 

στο άλλο ή κάποια µπροστά και άλλα πίσω) και η ύπαρξη ή όχι αρµάτων. 
Τα ελεύθερα αποδοσµένα και τα ανάγλυφα άλογα πρέπει να έστεκαν το 
ένα δίπλα στο άλλο. Θεωρώ ανέφικτη τη διάταξή τους στον Six (1889), 
όπου τα τρία µπαίνουν µπροστά και το άλλο πίσω, επειδή δε θα 
χωρούσαν έτσι στο αέτωµα. Επίσης, απίθανη µου φαίνεται η άποψη του 
Bulle (1939) για το τέταρτο ζωγραφισµένο άλογο στο τύµπανο. Τέλος, 
είναι δύσκολο να απαντήσω στο σχετικό µε τα άρµατα ερώτηµα. 
Εξαρτάται από το χώρο που απέµενε, αλλά και από άλλους παράγοντες, 
όπως π.χ. την πρόθεση του γλύπτη, την οποία εµείς σήµερα δε µπορούµε 
να γνωρίζουµε.  
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Μορφή Ν (εικ.188-190): 
Απεικονίζει έναν άνδρα µεγάλης ηλικίας 

όπως υποδεικνύουν οι πτυχές του δέρµατος 
κάτω από το στήθος, στη µασχάλη και η 
µεγάλη ρυτίδα στο µέτωπο. Η αποκατάσταση 
των χεριών της είναι ασφαλής λόγω των 
σωζόµενων θραυσµάτων. Το αριστερό πρέπει 
να κρατούσε ένα αντικείµενο στρογγυλής 
διατοµής, προφανώς µακρύ, που µπορεί να 
ακουµπούσε κάτω. Κατά πάσα πιθανότητα 
ήταν ένα ραβδί, που, όπως έχει αποκατασταθεί 
η µορφή στο Μουσείο, ερχόταν πλάγια στο 
έδαφος (βλ.εικ.189,190). Όσον αφορά στο δεξί 
χέρι, δε δίνει την εντύπωση ότι κρατούσε 
κάποιο αντικείµενο – αποκλείω τελείως την 
περίπτωση να κρατούσε τα ηνία του τεθρίππου 
Μ όπως υποστηρίζει ο Six (1889) – αλλά απλά               Εικόνα 188                             
ακουµπούσε στο µάγουλο, πιθανότατα ως ένδειξη συναισθηµατικής 
αντίδρασης (έκπληξης, θλίψης ή περίσκεψης) στο γεγονός που λάµβανε 
χώρα στο κέντρο.   

 

   
             Εικόνα 189                                                        Εικόνα 190 
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Μορφή C (εικ.191,192): 
Απεικονίζει µία γονατιστή ανδρική µορφή που µε βάση τους µύες 

στο στήθος και στο στοµάχι είναι µεγαλύτερη από τη Β και µικρότερη 
από τη Ν. ∆ε σώζονται τα µέλη του σώµατος που θα έδιναν στοιχεία για 
την αποκατάσταση και θα διευκόλυναν την ταύτισή της, δηλ. το κεφάλι 
και τα χέρια από τους ώµους και κάτω. Υποθέτω ότι το κεφάλι της 
κοίταζε µπροστά λόγω της στάσης της. Ως προς τα χέρια, το ένα από τα 
δύο θραύσµατα των αγκώνων που παρουσιάζει ο Treu (1897) δηλώνει µε 
περισσότερη βεβαιότητα ότι ο αγκώνας λύγιζε.   

                                                                                               

                 
            Εικόνα 191                                               Εικόνα 192 
 
Μορφή Ε (εικ.193,194): 
Απεικονίζει ένα νέο άνδρα. Το κεφάλι δε σώζεται. Ο λαιµός έχει 

κοπεί τόσο χαµηλά, ώστε δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για την 
κατεύθυνση του κεφαλιού. Θεωρώ πιθανό αυτό να γύριζε ελαφρά στη 
µία πλευρά.     

                        
              Εικόνα 193                                              Εικόνα 194 
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Μορφή L (εικ.195,196): 
Απεικονίζει έναν άνδρα κάποιας ηλικίας µε βάση τη ρυτίδα στο 

µέτωπο. ∆ε σώζονται τα χέρια του περίπου από τους ώµους, από τους 
οποίους υπάρχουν µερικά µικρά θραύσµατα. Ο δεξιός βραχίονας δεν 
ήταν σηκωµένος. ∆ε µπορούµε να ξέρουµε αν ήταν κεκαµµένος. Ο πήχης 
δεν ακουµπούσε πάνω στο ένδυµα ή στο σώµα. Τα ίχνη από τον 
αριστερό βραχίονα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή έγκυρων 
συµπερασµάτων. Ίσως σήκωνε το αριστερό χέρι και κρατούσε ένα 
αντικείµενο, π.χ. ένα ραβδί.     

       
               Εικόνα 195                                       Εικόνα 196 
 
Μορφή Α (εικ.197): 
Λείπει το κεφάλι της, το δεξί χέρι από το βραχίονα και κάτω, ο 

αντίχειρας, ο δείκτης και το τρίτο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Το δεξί 
χέρι δεν ακουµπούσε στο σώµα αφού δεν υπάρχουν ίχνη του πάνω σε 
αυτό. ∆ε µπορούµε να γνωρίζουµε τη θέση, την κίνηση του πήχη και αν 
κρατούσε κάποιο αντικείµενο. Σχετικά µε το αριστερό χέρι, αν είναι 
έγκυρη η παρατήρηση του Treu (1897) ότι ο πήχης διατηρείται µε τα 
δάχτυλα να κρατούν ένα τµήµα του πηγουνιού της µορφής, τότε αυτή 
πρέπει να αποκατασταθεί έτσι. 

 

   
                                                Εικόνα 197 
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Μορφή Ρ (εικ.198-200):  
Ανάγκη αποκατάστασης έχουν τα χέρια της. Η 

στάση της είναι περίεργη. Η συστροφή του κάτω 
µέρους του σώµατος (γοφών και µέσης) και το 
ανασήκωµα του κεφαλιού επιβαρύνουν τον κορµό και 
πιέζουν την πλάτη. Τα χέρια είναι σε διαφορετική 
θέση. Ο αριστερός αγκώνας ακουµπά στο έδαφος 
σχεδόν κάθετα και το δεξί χέρι ως τον αγκώνα φτάνει 
µακρύτερα, η µορφή «απλώνει», επιµηκύνεται προς τα 
εµπρός, κοιτάζοντας λίγο ψηλότερα από το επίπεδο 
των µατιών. Η στάση της είναι πολύ κουραστική για 
το σώµα. Πιστεύω ότι τα χέρια δε µπορεί να 
κρατούσαν ένα αντικείµενο (π.χ. µπροστά της), γιατί 
έτσι η µορφή θα έχανε την ισορροπία της και θα έπεφτε      Εικόνα 198 
µπροστά. Αντίθετα, πρέπει να ακουµπούσαν στο 
έδαφος, το ένα µπροστά από το άλλο, για να 
στηρίξουν την πλάτη και το σηκωµένο κορµό και γιατί 
η µορφή «προχωρούσε», τραβιόταν προς τα εµπρός, 
συνεπώς τα χέρια της κρατούσαν το βάρος όλου του 
σώµατος, ιδίως του κορµού.      

         
 
                                                                                        
                                                                                     Εικόνα 199                   
 
 

          
  
                                              Εικόνα 200 
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            Γ) Ταύτιση των µορφών. Θέµα του εναετίου. 
 
Όπως διαπιστώνεται από την αποκατάσταση των µορφών δεν 

υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την ταύτιση καµίας άλλης µορφής πέρα 
από την Η, που µπορεί να ταυτιστεί µε το ∆ία, ο οποίος κρατάει στο δεξί 
χέρι τον κεραυνό και στο αριστερό το ραβδί του διαιτητή, δηλ. 
αναλαµβάνει ρόλο διαιτητή στο εναέτιο. Οι ταυτίσεις των υπόλοιπων 
µορφών γίνονται συχνά βάσει της αναγνώρισης από τους µελετητές του 
θέµατος του εναετίου και όχι βάσει των ενδείξεων που δίνει κάθε µορφή 
για την αποκατάστασή της. Έτσι οι ταυτίσεις σχετίζονται περισσότερο µε 
τη φαντασία του εκάστοτε µελετητή, την ιδέα που σχηµατίζει για το 
εναέτιο και τις αρχαίες πηγές ή άλλες ενδείξεις, στις οποίες δίνει βάση.  

Από την πλευρά µου θα µελετήσω καταρχήν το χωρίο του 
Παυσανία, θα ελέγξω τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ισχύουν οι 
ταυτίσεις του και απεικονίζεται το θέµα που βλέπει, και στη συνέχεια θα 
εξετάσω την περίπτωση να απεικονίζεται µία εκδοχή του µύθου ή ένα 
θέµα διαφορετικό από εκείνο που βλέπει, ενώ στο τέλος θα διατυπώσω 
ορισµένες επιφυλάξεις. 

Ας µελετήσουµε πρώτα τη µοναδική ένδειξη που έχουµε για το 
εναέτιο, τη µαρτυρία του Παυσανία από το 173 µ.Χ. Ο περιηγητής βλέπει 
στο εναέτιο την προετοιµασία για την αρµατοδροµία Οινόµαου – Πέλοπα 
και στα δεξιά του αγάλµατος του ∆ία τον Οινόµαο µε κράνος στο κεφάλι, 
δίπλα του τη γυναίκα του Στερόπη, έπειτα το Μυρτίλο να κάθεται πριν το 
τέθριππο, µετά από αυτόν δύο άνδρες, τους οποίους δεν ονοµάζει, αλλά 
φροντίζουν τα άλογα, και τέλος, στη γωνία του αετώµατος τον Κλάδεο. 
Από την άλλη, στα αριστερά του θεού, βλέπει κατά σειρά τον Πέλοπα 
και την Ιπποδάµεια, τον ηνίοχο του µνηστήρα, το τέθριππο, δύο άνδρες, 
που είναι ιπποκόµοι του Πέλοπα, και στο τέλος του αετώµατος τον 
Αλφειό. Αν προσπαθήσουµε να βρούµε στη διάταξη που προτείνω 245 τις 
µορφές που ταυτίζει ο Παυσανίας, πρέπει να ξεκινήσουµε πρώτα από την 
ερµηνεία των σχετικών φράσεων που δηλώνουν την κατεύθυνση που 
βρίσκονται οι µορφές. Οι φράσεις εν δεξια του ∆ιός και ες αριστερά από 
του ∆ιός δε συναντώνται σε άλλη περιγραφή εναετίου από τον περιηγητή. 
Παρόλο που οι µελετητές έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό ήδη 
αρκετά (ξεκινώντας από τον Michaelis (1876) και φτάνοντας µέχρι τη 
µελέτη της Säflund του 1970), δε νοµίζω ότι είναι εύκολο να 
διευκρινίσουµε αν λαµβάνεται υπόψη η σκοπιά του θεατή ή ο θεός, παρά 
µόνο αν κοιτάξουµε την τοπογραφία και δούµε σε ποια γωνία βλέπει ο 
Παυσανίας τον Αλφειό και σε ποια τον Κλάδεο. Ο Κλάδεος βρίσκεται 
βόρεια του ναού, ενώ ο Αλφειός νότια, οπότε είναι µάλλον απίθανο ο 
Παυσανίας να τους µπέρδεψε και να είδε στη Β γωνία τον Αλφειό και 

                                                           
245 ∆ηλ. την εξής : Α   L   C   D   Β   Κ   J   Η   G   F   Ο   Μ   Ν   Ε   Ρ. 
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στην άλλη τον Κλάδεο. Κατά συνέπεια στη διάταξη την οποία προτείνω 
(Α   L   C   D   Β   Κ   J   Η   G   F   Ο   Μ   Ν   Ε   Ρ), η µορφή Α είναι ο 
Αλφειός και η Ρ ο Κλάδεος. ∆ηλ. ο Παυσανίας έχει ως κριτήριο το 
θεατή. Έτσι, µε βάση το απόσπασµά του, η µορφή J είναι ο Πέλοψ, η Κ η 
Ιπποδάµεια, η Β ο ηνίοχος του Πέλοπα και οι C, L ιπποκόµοι. 
Αντίστοιχα, στην απέναντι πλευρά, η µορφή G είναι ο Οινόµαος, η F η 
Στερόπη, η Ο ο Μυρτίλος και οι Ν, Ε ιπποκόµοι του βασιλιά.  

Ωστόσο προκύπτουν δύο προβλήµατα στη σχέση της 
προτεινόµενης διάταξης µε τις ταυτίσεις όπως εξάγονται από το χωρίο. 
Από το µύθο γνωρίζουµε ότι ο Οινόµαος είναι ο βασιλιάς, του οποίου την 
κόρη ζητούν οι µνηστήρες, ανάµεσα στους οποίους και ο Πέλοψ. ∆ηλ. ο 
Οινόµαος πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερος από τον Πέλοπα, οπότε αν 
έπρεπε να ταυτίσουµε a priori τη µορφή G µε έναν από τους δύο ήρωες, 
θα διαλέγαµε τον Πέλοπα, επειδή απεικονίζει ένα νεαρό άνδρα, ενώ η J 
έναν άνδρα σαφώς µεγαλύτερης ηλικίας, δηλ. τον Οινόµαο. Όµως µε 
βάση τη διάταξή µου η G είναι ο βασιλιάς, ο Οινόµαος, και η J ο 
µνηστήρας, ο Πέλοψ. Στο «οξύµωρο» αυτό που δηµιουργείται είναι 
χρήσιµο να µη ξεχνάµε ότι πρόκειται για τις δικές µας προκαταλήψεις 
και τη δική µας ερµηνεία της ηλικίας και της απεικόνισης των εν λόγω 
µυθικών ηρώων : καταλήγουµε να θεωρούµε σχεδόν δεδοµένο ότι η 
µορφή, στην οποία αναγνωρίζεται ο Οινόµαος, πρέπει να απεικονίζει 
έναν άνδρα κάποιας ηλικίας, ενώ εκείνη, στην οποία αναγνωρίζεται ο 
Πέλοψ, ένα νέο. Ωστόσο, ποια µορφή απεικόνιζε τον Οινόµαο και ποια 
τον Πέλοπα για τους ανθρώπους του 5ου αιώνα π.Χ. ; ∆ε µπορούµε να 
γνωρίζουµε τα κριτήρια τους για τις ταυτίσεις των ηρώων, ούτε και θα τα 
µάθουµε ποτέ. Αλλά στο αδιέξοδο που µας οδηγούν οι ταυτίσεις των δύο 
αντιπάλων ίσως προσφέρει µία λύση η άποψη που εξέφρασε ο Weege το 
1935, ότι δηλ. το κεφάλι της J ίσως δεν ανήκει σε αυτήν αλλά σε κάποιο 
άλλο άγαλµα. Ας µη ξεχνάµε επίσης ότι οι µορφές όπως τις έχουµε 
µπροστά µας σήµερα έχουν συγκολληθεί από τους Γερµανούς 
ανασκαφείς του 19ου αιώνα, ανταποκρίνονται στα δικά τους κριτήρια, 
ίσως και στη δική τους θεώρηση για το θέµα του εναετίου.  

Το δεύτερο πρόβληµα που προκύπτει από τη σχέση της διάταξής 
µου µε τις ταυτίσεις που προκύπτουν από το απόσπασµα του Παυσανία 
έχει να κάνει µε τη µορφή Ο. Αν δεν κάνω λάθος στη διάταξή µου, 
ταυτίζεται από τον Παυσανία µε το Μυρτίλο. Αν δεν έχω ταυτίσει σωστά 
τα ζευγάρια, τότε είναι ο ηνίοχος του Πέλοπα, ενώ αν την έχω βάλει σε 
λάθος θέση, είναι, όπως και να έχει, ένας ιπποκόµος. Συνεπώς, σε καµία 
από αυτές τις περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται ως γυναικεία µορφή, όπως 
δηλ. είναι. Οι µελετητές, όπως είδαµε παραπάνω, µιλούν για λάθος του 
Παυσανία ή του οδηγού του στην ταύτισή της και υποστηρίζουν ότι ο 
περιηγητής µπέρδεψε τον πέπλο της µε το χαρακτηριστικό ένδυµα του 
ηνιόχου. Αυτό είναι πολύ πιθανό.  
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Όµως αν η µορφή Ο, «µορφή – κλειδί» για την εκδοχή του µύθου 
που παρουσιάζεται στο εναέτιο, δεν απεικονίζει τον ένα ηνίοχο ή ένα 
ιπποκόµο, αλλά µία υπηρέτρια, τότε είναι αρκετά πιθανό να µην έχουµε 
µπροστά µας την εκδοχή του µύθου Οινόµαου – Πέλοπα που απαιτεί την 
προδοσία του Μυρτίλου, αλλά εκείνη του Πίνδαρου, όπου ο Πέλοψ νικά 
µε τα άλογα του Ποσειδώνα, οπότε η Ο µπορεί να είναι πράγµατι µία 
υπηρέτρια της κυρίας της. Η συνοµωσία του Μυρτίλου εντάσσεται στην 
εικονογραφία του µύθου Οινόµαου – Πέλοπα και αποτελεί ξεχωριστό 
επεισόδιο από το 350 π.Χ. και έπειτα, οπότε συναντάται σε αγγεία της 
Ιταλίας µε κύριο χαρακτηριστικό ότι ο Μυρτίλος, που φοράει χλαµύδα ή 
χιτώνα, πέτασο και ενδροµίδες, κρατά στο ένα ή - σε ορισµένα αγγεία - 
και στα δύο χέρια τον τροχό του άρµατος του αφέντη του 
υποδηλώνοντας έτσι τη συνοµωσία 246.  

Υπάρχει όµως περίπτωση να µην απεικονίζεται καθόλου ο µύθος 
που βλέπει ο Παυσανίας, αλλά ένας άλλος ; Ποιος µπορεί να είναι αυτός ; 
Ας δούµε το εναέτιο ως σύνολο µορφών : έχουµε το ∆ία στο κέντρο µε 
δύο οµάδες δεξιά και αριστερά του που αποτελούνται από δύο όρθιες και 
τέσσερις καθισµένες ή ξαπλωµένες µορφές. Ο θεός αναλαµβάνει το ρόλο 
διαιτητή. Πρόκειται εποµένως για κάποιου είδους αναµέτρηση. Οι 
άνδρες, που µάλλον είναι οι αρχηγοί των οµάδων τους, είναι αρκετά 
διαφορετικοί µεταξύ τους : ο ένας είναι γυµνός, νέος και οπλισµένος, ενώ 
ο άλλος σαφώς µεγαλύτερης ηλικίας, φοράει ιµάτιο και κρατάει µονάχα 
ένα δόρυ. Οι άνδρες – αρχηγοί έχουν δίπλα τους τις γυναίκες – συζύγους 
τους. Ακολουθούν µορφές που γονατίζουν, τέθριππα και στο τέλος του 
αετώµατος τρεις άλλες µορφές µε διαφορετικές στάσεις. Ποιο θέµα 
µπορεί να απεικονίζεται ; Κάνω διάφορες σκέψεις. Μία από αυτές αφορά 
τους ∆ιόσκουρους, αφού έχουµε δύο ανδρικές µορφές και δύο 
γυναικείες, και µία άλλη αφορά τα αναθηµατικά ανάγλυφα του 5ου αιώνα 
π.Χ., µήπως δώσουν τυχόν στοιχεία.       

Όσον αφορά στην εικονογραφία των ∆ιόσκουρων, παρουσιάζονται 
συνήθως µε ένα άλογο ο καθένας και όχι µε τέθριππα και βρίσκονται ο 
                                                           
246 Ο µύθος Οινόµαου – Πέλοπα συναντάται στην αγγειογραφία σε διάφορα «επεισόδια», 
δηλ. σε εκείνο όπου ο Οινόµαος υποδέχεται τον Πέλοπα, στις προετοιµασίες της 
αρµατοδροµίας και τέλος στην ίδια την αρµατοδροµία και το θάνατο του βασιλιά. Από την 
προετοιµασία της αρµατοδροµίας έχουµε µία λήκυθο του 500 π.Χ. που δείχνει το γενειοφόρο 
Οινόµαο να κάνει σπονδή σε µία εστία και πίσω του τον Πέλοπα µε το τέθριππο µε τα 
φτερωτά άλογα. Έπειτα ακολουθεί ο κρατήρας της Santa Agata dei Goti του 380-370 π.Χ. µε 
τον Οινόµαο που πραγµατοποιεί θυσία σε ένα βωµό µπροστά από το άγαλµα της Αρτέµιδος, 
τον Πέλοπα και την Ιπποδάµεια που φεύγουν µε ένα άρµα, τον Ποσειδώνα και την Αθηνά, το 
∆ία και το Γανυµήδη, τον Άρη, την Αφροδίτη, καθώς και δύο υπηρέτες, µε τον ένα να οδηγεί 
ένα κριάρι για θυσία και τον άλλο να κρατάει ένα καλάθι (βλ.εικ.119). Μετά τον κρατήρα της 
Santa Agata ερυθρόµορφα αγγεία της Ιταλίας εµµένουν στη θυσία του Οινόµαου µε το 
Μυρτίλο να φέρνει, όποτε απεικονίζεται, ένα κριάρι για θυσία. Βλ. τα λήµµατα : 
„MYRTILOS“ στο LIMC VI (1992) 1, 694 και 2,411-412, „OINOMAOS“ στο LIMC VIΙ 
(1994) 1, 20-21 και 2, 17 και „PELOPS” στο LIMC VIΙ (1994) 1, 284 και 2, 220-221.    
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ένας απέναντι από τον άλλο. Υπάρχουν όµως και µερικές απεικονίσεις 
τους όπου συναντώνται µαζί µε τις Λευκιππίδες έχοντας ο καθένας µία 
πάνω στο άρµα του (µιλάµε για παραστάσεις τους από το τρίτο τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ. ως το 350 περίπου π.Χ.). Ωστόσο σε καµία 
παράσταση δεν βρίσκουµε τον ένα να στέκει π.χ. δίπλα στη Φοίβη, τον 
άλλο δίπλα στην Ιλάειρα και τα τέθριππα τους πιο πέρα όπως στο 
εναέτιο. Εκτός όµως από αυτό οι G, J δεν είναι ‘δίδυµες’, δηλ. όµοιες, 
µορφές, αφού η µία είναι πιο ντυµένη και παρουσιάζει έναν άνδρα σε 
µεγαλύτερη ηλικία από ό,τι η άλλη 247. Και τα αναθηµατικά ανάγλυφα 
του 5ου αιώνα π.Χ. δεν προσφέρουν κανένα στοιχείο 248. 

Εποµένως, πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να απεικονίζεται ο µύθος 
Οινόµαου – Πέλοπα. Σχετικά µε το ποιο επεισόδιο παρουσιάζεται, αν π.χ. 
πρόκειται για την προετοιµασία για την αρµατοδροµία που βλέπει ο 
Παυσανίας, για τη θυσία του βασιλιά πριν την αρµατοδροµία που 
βλέπουν κάποιοι µελετητές, κτλ., είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος µε 
σιγουριά. Ας µη ξεχνάµε την απόσταση των έξι αιώνων ανάµεσα στο 
εναέτιο και την αρχαία πηγή. Σε ένα τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα η 
εικονογραφία του µύθου εµπλουτίστηκε. Θεωρώ πιθανό οι άνθρωποι του 
5ο αιώνα π.Χ. να πίστευαν ότι το εναέτιο απεικόνιζε το µύθο Οινόµαου – 
Πέλοπα µε βάση την εκδοχή του Πίνδαρου, ενώ εκείνοι του 2ου αιώνα 
µ.Χ., ανάµεσα στους οποίους και ο Παυσανίας, εξαιτίας της γνώσης τους 
από άλλα έργα της εποχής τους να έβλεπαν µία µορφή που κρατούσε τον 
τροχό ενός άρµατος ή φορούσε ένδυµα ηνιόχου και να την ταύτιζαν µε το 
Μυρτίλο «χρωµατίζοντας» κατά αυτόν τον τρόπο το εναέτιο µε τη 
δηµοφιλή προδοσία. ∆υστυχώς καµία ένδειξη δε µπορεί να µας βοηθήσει 
σε περαιτέρω συµπεράσµατα. ∆εν αποκλείεται να υπήρχαν επιγραφές, 
αλλά δε διατηρήθηκε καµία. Είναι πάντως πιθανό να υπήρχαν επιγραφές 
από τον 5ο αι. π.Χ., οι οποίες 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 τους ανθρώπους του 5ου 
αιώνα π.Χ. Ένα άλλο θέµα που αφορά την περιγραφή του περιηγητή 
είναι η απόστασή του ως θεατή από το εναέτιο, που µπορεί να τον 
δυσκόλεψε να δει καθαρά τις επιγραφές και τις µορφές, καθώς και το 
ενδεχόµενο να µην άκουσε σωστά τον οδηγό του και να έσφαλλε στην 
ταύτιση κάποιων µορφών.      

Ως προς τις ταυτίσεις των µορφών στη διάταξη που προτείνω, 
όπως προείπα η µορφή Η ταυτίζεται µε το ∆ία, οι J, G µε τον Πέλοπα και 
τον Οινόµαο αντίστοιχα, η Κ µε την Ιπποδάµεια - απεικονίζοντας έτσι τη 
µέλλουσα νύφη - ενώ η F µε τη Στερόπη. Τα τέθριππα D, Μ ανήκουν 
                                                           
247 Βλ. σχετικά Kerenyi (1979), 89-94, 308, Farnell (1921), 175-228 (Dioskouroi), 229-233 
(Leukippides). Επίσης το λήµµα „DIOSKOUROI“ στο LIMC III (1986) 1, 567-593 και 
2,457-477 (βλ. ιδίως τις εικ.194,197,203).   
248 Βλ. σχετικά Hausmann (1960) και Neumann (1979). 
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στον Πέλοπα και τον Οινόµαο αντίστοιχα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
µορφές, πιστεύω ότι πρόκειται για ιπποκόµους, υπηρέτες ή πρόσωπα που 
ανήκουν στην ακολουθία των κυρίων τους και όχι για µάντεις (L,Ν), το 
Σωσίπολη ή τον Αρκάδα (Ε), την Ειλείθυια µε το Σωσίπολι (Ο), τον Πίσο 
(Β). Όλες αυτές τις ταυτίσεις, στις οποίες έχουν προχωρήσει ορισµένοι 
µελετητές, τις θεωρώ, πέρα από ανεδαφικές ελλείψει εικονογραφικών 
παραλλήλων ή λογικής, υπερβολικές και πιστεύω ότι διατυπώνονται 
προκειµένου αυτοί οι µελετητές να διαφοροποιηθούν από τους 
προηγούµενους συναδέλφους τους και να πρωτοτυπήσουν. Στην 
περίπτωση της µορφής Ν επί παραδείγµατι έχω τη γνώµη ότι πρόκειται 
απλά για ένα γέρο ακόλουθο του βασιλιά που µε τη χειρονοµία του 
δεξιού χεριού που ακουµπά στο µάγουλο τονίζει το τραγικό της σκηνής, 
αφού µέλλεται µία αναµέτρηση 249. Όσον αφορά στην Ο, κατά τη γνώµη 
µου απεικονίζει µία υπηρέτρια της Στερόπης (F) κι όχι το Μυρτίλο, τον 
οποίο ‘είδε’ ο Παυσανίας είτε λόγω των απεικονίσεων του ηνιόχου που 
γνώριζε είτε γιατί έκανε λάθος στην αναγνώριση της µορφής. Η 
διαφορετική στάση ορισµένων µορφών εξηγείται από την επιθυµία του 
καλλιτέχνη για ποικιλία. Τέλος, οι ανακεκλιµένες µορφές Α και Ρ ίσως 
δεν απεικονίζουν τον Αλφειό και τον Κλάδεο αντίστοιχα, αλλά 
αποτελούν υπηρέτες, που απλά γεµίζουν το χώρο, τις γωνίες και 
πλαισιώνουν την παράσταση. Είναι πιθανό να ταυτίζονταν µε τους 
ποταµούς – θεούς της Ολυµπίας την εποχή του Παυσανία και όχι τον 5ο 
αιώνα π.Χ. ή ο ίδιος ο περιηγητής να τις ταύτισε µε εκείνους 
προκειµένου να θυµάται τις υπόλοιπες ταυτίσεις. Όπως και να έχει 
πάντως είµαστε τυχεροί που συγκράτησε τη θέση τους.  

   
Συνεπώς, στο ανατολικό εναέτιο του ναού του ∆ία απεικονίζεται ο 

µύθος Οινόµαου – Πέλοπα µε βάση την εκδοχή του Πίνδαρου, µύθος 
ιδιαίτερα σηµαντικός για την Πελοπόννησο αφού είναι ο µύθος 
δηµιουργίας της. Το εναέτιο είναι καθαρά αυστηρορυθµικό µιας και 
έχουµε εδώ την εξεικόνιση της µετέωρης στιγµής πριν την αναµέτρηση 
βασιλιά – µνηστήρα. 
                                                           
249 Για τον Neumann (1965) η χειρονοµία της µορφής Ν, που ταυτίζει µε µάντη, δηλώνει 
εσωτερικό αγώνα. «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 γνωρίζει» Βλ. Neumann (1965), 129-130. Επίσης, 
κατατάσσει τη χειρονοµία της Κ στην κατηγορία εκείνων των χειρονοµιών που δηλώνουν 
ανήσυχη περισυλλογή. Ταυτίζει τη µορφή µε την Ιπποδάµεια, η οποία στρέφει το κεφάλι  
ελαφρά στην αριστερή της πλευρά και στον Πέλοπα, ενώ το ένα της χέρι ακουµπά µε τα δύο 
δάχτυλα στο στήθος πάνω από την άκρη του πέπλου. Η ενότητα της συνολικής στάσης 
αντανακλά µε εντυπωσιακό τρόπο την κατάσταση αγωνιώδους περίσκεψης 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 µέσω αυτού του 
χαρακτηρισµού από την περήφανη και ακίνητη µητέρα της Στερόπη. Βλ. 127-128.  
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                       ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ :  

1. Το ιερό της Ολυµπίας στα ρωµαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια – 
γεµάτο από κτίσµατα (Παπαχατζής, τ. 3ος, εικ.220, σ. 239).  

2. Ο ναός του ∆ία της Ολυµπίας (Gruben, εικ.41, σ. 53).  
3. Θέσεις εύρεσης του ανατολικού εναετίου του ναού του ∆ία 

(Olympia, Karten und Pläne, χάρτης V, a).  
4. Θέσεις εύρεσης του δυτικού εναετίου του ναού του ∆ία (Olympia, 

Karten und Pläne, χάρτης V, a).  
5. Θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων των µετοπών στο στυλοβάτη του 

ναού του ∆ία (Olympia ΙΙΙ, εικ.172, σ. 148).  
 
i) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ∆ΙΑΤΑΞΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  
ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΝΑΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΙΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.  

6. Η διάταξη του εναετίου όπως την φαντάστηκε ο Gustav Hirschfeld 
(Säflund,σ. 14). 

7. Η διάταξη του εναετίου από τον Georg Treu (1882) (AZ 40, πίν. 
12).  

Από τη διάταξη του Treu (1882) (εικ.7):  
8. µορφή Α  
9.      »     Ρ 
10.  το κεντρικό σύµπλεγµα  
11. µορφή Β 
12.      »    Ο 
13.      »    C 
14.      »    E 
15.      »    N 
16.  κάτοψη του χώρου µε τη µορφή Ε πριν το άρµα D  
17.       »        »       »      »   »      »     L    »    »     »    M 
18. µορφή L και άρµα Μ 
µορφή Β: 
19. σε κατατοµή µε το ‘κανάλι’ που κατά τον Treu υπάρχει στον 

αυχένα της  
20. σε κάτοψη (του κεφαλιού)  
21. H διάταξη του εναετίου από τον Kekulé (1884) (RhMus 49, πίν. 3).    
22. Ένα δίδραχµο από τον Τάραντα (Kekulé (1884), σ. 487). 
23. Η στήλη της Αµεινόκλειας (Diepolder (1965), πίν.41) 
24. H διάταξη του εναετίου από τους Laloux – Monceaux (1889) 2, σ. 

87.   
25. H διάταξη του εναετίου από τον Six (1889) (Säflund, σ. 14).    

Από την πρόταση του Six (1889) :  
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26. Το κεντρικό σύµπλεγµα του εναετίου και οι µορφές Β, Ο µε τα 
άρµατα D και Μ από τη διάταξη του Six (πίν.6).  

27.  Μελανόµορφη υδρία (εικ.1,σ.102).  
28. Η διάταξη του αριστερού µισού ως το τέθριππο D από τον Six 

(πίν.6).   
29. Η διάταξη του δεξιού µισού ως το τέθριππο Μ από τον Six (πίν.6). 

Από την πρόταση του Treu (1889): 
30. Η διάταξη του εναετίου από τον Treu το 1889 (Wernicke, 1897, 

εικ.8).                                                        
31. Οι θέσεις εύρεσης των θραυσµάτων του εναετίου (ξεχωριστός 

χάρτης µέσα στο άρθρο).  
32. Οι θέσεις εύρεσης των µορφών Ν, Ε, Ρ µπροστά από τη ΒΑ γωνία 

του ναού του ∆ία (εικ.2,σ. 276). 
33. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος από τον Studniczka 

(1884) (εικ.1,σ. 271).    
34. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος και των µορφών D, Ε, L 

και Μ από τον Treu το 1889 (πίν. 8.9, Ι).  
35.  Τα άλογα D (εικ.3,σ. 283).  
36. Τα άλογα Μ (εικ.4,σ. 284). 
37. Τα άλογα D (εικ.5,σ. 284). 
38. Τα άλογα Μ (εικ.6,σ. 284). 
39. Η µορφή Ν (εικ.7,σ. 285). 
40. Η διάταξη του δεξιού µισού (πίν. 8.9,Ι).      
41. Η διάταξη του αριστερού µισού (πίν. 8.9,Ι).      
42-43.Η µορφή Ε (εικ.8 – 9,σ. 287). 

     44.Η µορφή Β (εικ.14,σ. 292). 
    45-46.Η µορφή C (εικ.12-13,σ. 290).   
    47.Η µορφή L (εικ.15, σ. 294). 
    48.Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος από τον Brunn (εικ.17, σ.  
    296).  
    49.Θραύσµατα από το κάτω µέρος των ποδιών της µορφής Η (εικ.18,σ.  
    297).  
    50. Σύγκριση της διάταξης των δύο µισών των εναετίων του ναού 
(εικ.19,σ. 303).  
    51. Το αναθηµατικό ανάγλυφο µε τον ποταµό – θεό Κηφισό από το 
Φάληρο (420 π.Χ.) (Weiss, πίν.15,2).  
    52. Η αναθηµατική ερυθρόµορφη στάµνος µε τον ποταµό – θεό 
Ασωπό (460-450 π.Χ.) (Weiss, πίν.12,1).  
   53. H διάταξη του εναετίου από τον Furtwängler (1891),σ. 77. 
Από τον Curtius (1891) : 
    54. Η ΒΑ γωνία του ναού µε τις θέσεις εύρεσης των εναέτιων µορφών 
Ν, Ε, Ρ και των µετοπών του Άτλαντα, του Κέρβερου και του Αυγεία 
(πίν.9). 
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   55. Η διάταξη του εναετίου από τον Curtius (1891) (Wernicke, 1897, 
εικ.5).                                                        
Από τον Treu (1897) και την περιγραφή των εναέτιων µορφών (44-69) : 
    Μορφή Η : 
    56. Σχέδιο των κοµµατιών κάτω από το αριστερό χέρι (1:10) (εικ.51,σ. 
44).  
    57. Τελειώµατα της γωνίας του ιµατίου της (;) (1:10) (εικ.52,σ. 44). 
    58. Πρόσθια και οπίσθια όψη του κενού των κοµµατιών πάνω από τα 
κάτω πόδια (1:10) (εικ.53, σ. 45). 
    59. Κοµµάτι πτυχών από το κάτω µέρος της παρυφής του ιµατίου 
(1:10) (εικ.54, σ. 45).   
    60. Πίσω πλευρά της (1:20) (εικ.55, σ. 45).  
    Μορφή G : 
    61. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.57, σ. 46).  
    62. Η κορυφή του δόρατος και ο αντίχειρας (1:5) (εικ.59, σ. 47). 
    63. Ίχνη στερέωσης και προσπάθεια συµπλήρωσης για το θώρακα 
(1:15) (εικ.61,σ. 48).   
    Μορφή J : 
    64. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.62, σ. 49). 
    65. Η πλίνθος της µορφής (1:10) (εικ.64,σ. 50). 
Μορφή F : 
    66. Αριστερό χέρι (1:10) (εικ.65,σ. 50). 
    67. Θραύσµατα από το κεφάλι (1:10) (εικ.66,σ. 50). 
    68. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.67, σ. 51). 
Μορφή Κ : 
    69. Αριστερό χέρι (1:10) (εικ.68. σ. 51). 
    70. Σωζόµενα τµήµατα από το αριστερό χέρι (1:20) (εικ.69, σ. 51). 
    71. Αριστερός πήχης (1:10) (εικ.70,σ. 52).  
    72. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.71, σ. 52). 
Το αριστερό (νότιο) τέθριππο D :  
    73. Το στήθος του αριστερού, ξεχωριστού αλόγου µε στοιχεία από τα 
λουριά του άρµατος (1:20) (εικ.72,σ. 53). 
    74. Η πίσω πλευρά του ξεχωριστού αλόγου (1:20) (εικ.73, σ. 54). 
    75.Η πίσω πλευρά των ανάγλυφα αποδοσµένων αλόγων (1:20) (εικ.74, 
σ. 54). 
    76. Θραύσµα από την πλίνθο του άρµατος (1:10) (εικ.75,σ. 55). 
    77. Θραύσµατα από τα ανάγλυφα άλογα µε τις χαραµάδες για τα 
λουριά του στήθους (rr) και τις τρύπες για τη στερέωση των ηνίων (zz) 
(1:20) (εικ.76, σ. 55). 
    78. Το πίσω µέρος των αλόγων µε την τρύπα για το ρυµό (d) (1:20) 
(εικ.77,σ. 56). 
Το δεξί (βόρειο) τέθριππο Μ : 
    79. Κεφάλι του µπροστινού αλόγου (εικ.79, σ. 56). 
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    80. Η πίσω πλευρά του ξεχωριστού αλόγου (1:20) (εικ.80, σ. 57). 
    81. Θραύσµα από τα ανάγλυφα άλογα µε τις τρύπες για τα χαλινάρια 
και τα περιγράµµατα των λουριών του στήθους (1:20) (εικ.81, σ. 57). 
    82. Η πίσω πλευρά των αλόγων σε ανάγλυφο (1:20) (εικ.82, σ. 58). 
    83. Το πίσω µέρος των αλόγων µε στοιχεία για την τρύπα το ρυµού (d) 
(1:20) (εικ.83, σ. 58). 
    84. Η πλίνθος µε τις πίσω οπλές των αλόγων (1:10) (εικ.84, σ. 58). 
Μορφή Ε : 
    85. ∆εξιά πλευρά (1:20) (εικ.85, σ. 59). 
    86. Πίσω όψη (1:20) (εικ.86, σ. 59). 
    87. Αριστερή πλευρά (1:20) (εικ.87, σ. 59). 
    88. Σε εγκάρσια τοµή (1:20) (εικ.88, σ. 60). 
Μορφή L :  
    89. Μπροστινή πλευρά (1:20) (εικ.89,σ. 60). 
    90. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.90, σ. 60). 
    91. Αριστερός βραχίονας (1:10) (εικ.91,σ. 61). 
    92. ∆εξιά πλευρά (1:20) (εικ.92,σ. 61). 
    93. Αριστερή πλευρά (1:20) (εικ.93, σ. 61). 
Μορφή C : 
    94. ∆εξής και αριστερός αγκώνας (1:10) (εικ.95,σ. 61). 
    95. Αριστερή και πίσω πλευρά (1:20) (εικ.96,σ. 62). 
Μορφή Β :  
    96. Καρφί του λαιµού και πίσω πλευρά (1:20) (εικ.98,σ. 62).  
Μορφή Ο :  
    97. Κάτω µέρος και πίσω πλευρά (1:20) µαζί µε την ένδειξη θραύσης 
από τον αριστερό µηρό (1:10) (εικ.99,σ. 63). 
Μορφή Ν : 
    98. Σε συµπλήρωση (1:20) (εικ.100,σ. 64). 
    99. Τα πόδια της (1:20) µε τους σκαλισµένους φοίνικες στις ταινίες 
των υποδηµάτων (1:2) (εικ.101, σ. 65). 
    100. Χέρια (1:5) (εικ.102,σ. 65). 
    101. Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.103,σ. 65). 
Μορφή Α : 
    102. Κάτω µέρος της µορφής µε τις ενδείξεις θραύσης των δαχτύλων 
του δεξιού χεριού (f) στην άνω παρυφή ιµατίου (1:20) (εικ.104, σ. 66). 
   103. Αριστερό χέρι µε το ίχνος του πηγουνιού (1:10) (εικ.105,σ. 66). 
   104. Θραύσµα από το δεξί πόδι (1:10) (εικ.106, σ. 66). 
   105. Πίσω πλευρά της (1:20) (εικ.107,σ. 66). 
Μορφή Ρ : 
   106. Κάτω πόδια µε τις πτυχές του ιµατίου που προστέθηκαν 
µεταγενέστερα (1:15) (εικ.108,σ. 67). 
   107.Πίσω πλευρά (1:20) (εικ.109, σ. 67). 
Από τον Treu (1897) και την πρόταση διάταξής του (114-130) : 
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   108. Τµήµα της γωνίας από το πλάγιο γείσο του ναού του ∆ία (1:30) 
(εικ.167,σ. 116) 
   109.Η διάταξη του εναετίου από τον Treu (1897) (Pfuhl (1906), σ.154).   
Από τον Curtius (1897) :   
   110. Η διάταξη του αριστερού µισού,  
   111. Η διάταξη του δεξιού µισού και  
   112. Το κεντρικό σύµπλεγµα σύµφωνα µε τον Curtius (1897) (από την 
εικόνα της διάταξης του εναετίου κατά τον Curtius που συναντάται σε 
ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του Olympia III)     
   113. Η απεικόνιση των αλόγων ως υποδήλωση της απεικόνισης του 
άρµατος σε ένα νόµισµα (;) από το Μουσείο της Βιέννης (σ. 283). 
Από τον Pfuhl (1906): 
   114. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον Furtwängler (1903) 
(σ.154).  
   115. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον Pfuhl (1906) (σ.154).  
Από τον Studniczka (1923) : 
   116.Αγγείο από το Ruvo (εικ.1,σ. 5). 
   117.Εικόνα από µία µελανόµορφη λήκυθο στο µουσείο της Αθήνας 
(εικ.2,σ. 7). 
   118. Η διάταξη του εναετίου κατά τον Studniczka (1923) (Säflund, σ. 
15 ή σελίδα µε τη φωτογραφία της διάταξης µέσα στο άρθρο του 
µελετητή). 
   119. Από τον κρατήρα της S.Agata στο µουσείο της Νεάπολης (εικ.3, 
σ.8).     
   120. Από τον αµφορέα F 331του Βρετανικού Μουσείου (εικ.4,σ. 13).  
Από τον Weege (1935): 
   121. Κάτω τµήµα της µορφής Η (Ζευς) (εικ.34 στο Dörpfeld, Alt-
Olympia II, 1935).               
   122. Αριστερό χέρι της µορφής Η (Ζευς) (εικ.35).              
   123. Η µεσαία οµάδα και οι µορφές Β και Ο (από τον πίν.24). 
   124. Οι πέντε κεντρικές µορφές (άποψη από πάνω από τον πίν. 24). 
   125. Η µορφή J (Πέλοψ) (εικ.36).  
   126. Το κεφάλι του οπλιτοδρόµου στο Tübingen (εικ.33,e).   
   127. Η διάταξη του εναετίου από τον Weege (1935) (εικ.37). 
   128. Η Β γωνία µε τις µορφές Ν, Ε, Ρ (από τον πίν. 24). 
   129. Η Ν γωνία µε τις µορφές A, L, C (πίν. 24).  
Από τον Bulle (1939):  
   130. Σκίτσο µε την κάτοψη του εναετίου (εικ.2, σ. 140). 
   131. Οι πέντε κεντρικές µορφές µε τις Β και Ο µπροστά από τα άλογα 
(εικ.1, σ. 137). 
   132. Το αριστερό χέρι της µορφής Η (Ζευς) (εικ.3, σ. 147).  
   133. Η αποκατάσταση του αριστερού χεριού της µορφή Η µε σκήπτρο 
από τον Bulle (εικ.4,σ. 147). 
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   134. Ετρουσκικός καθρέφτης µε το ∆ία στο µέσο να κρατάει τον 
κεραυνό µε το αριστερό χέρι (εικ.6,σ. 149).  
Μορφή J (Οινόµαος) : 
   135. Κάτοψη (εικ.7,σ. 151). 
   136. Πλάγια όψη (από αριστερά) (εικ.5,σ. 147).  
Μορφή Κ (Στερόπη) : 
   137.Ο αριστερός πήχης της από µέσα (εικ.12,σ.155). 
   138. Ο αριστερός πήχης της από έξω (εικ.13,σ.155).  
   139. Η µορφή Κ (εικ.10,σ.155). 
   140.Η µορφή Κ µε νέα συµπλήρωση στον πήχη της (εικ.11,σ.155).  
   141. Αφροδίτη. Πυξίδα στο Würzburg (εικ.9,σ.154).  
   142. Η µορφή G (Πέλοψ) σε κάτοψη (εικ.8, σ.151). 
   143-145. Η αποκατάσταση των χεριών της µορφής Ο (υπηρέτρια της 
Στερόπης) από τον Bulle (εικ.15,16, σ.166 και εικ.18,σ.167). 
   146-149. Η νέα αποκατάσταση των χεριών και του λαιµού της µορφής 
Β (αγόρι του Πέλοπα) από τον Bulle (εικ.19,20,σ.168 και εικ.22,21, 
σ.169).  
   150-151. Το δεξί χέρι της µορφής Β (εικ.23,24,σ.169). 
   152. Η αποκατάσταση του κεφαλιού και των χεριών της µορφής C από 
τον Bulle (εικ.25, σ.173). 
   153. Η αριστερή γωνία µε τις µορφές Α, L, C (ένθετο 2,εικ.1).   
   154. Η µορφή L (αριστερός µάντης) κατενώπιον όπως τη συµπληρώνει 
ο Bulle (εικ.29, σ.176).  
   155. Ο δεξιός βραχίονας της µορφής L (εικ.33,σ.178).   
   156. Η δεξιά γωνία µε τις µορφές Ν, Ε, Ρ (ένθετο 2,εικ.1).   
   157-158. Η µορφή Ε (γονατιστό αγόρι) µε νέα στάση του κεφαλιού  
(εικ.38,σ.186 και εικ.39,σ.187 αντίστοιχα).  
   159. Η µορφή Α (Κλάδεος) στην άποψη από επάνω (εικ.41,σ.190). 
Από τους Ashmole – Yalouris (1967) : 
   160. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον Aschmole (εικ.14).    
   161. Η διάταξη του εναετίου σύµφωνα µε τον Γιαλούρη (εικ.15).  
   162. Η οπίσθια όψη ενός ασηµένιου νοµίσµατος του 4ου αιώνα π.Χ. από 
την Αρκαδία µε την απεικόνιση του νέου Αρκάδα (εικ.11). 
Από τη Säflund (1970) :  
   163. Ο κρατήρας του Orvieto στο Λούβρο (εικ.58, σ.99). 
   164. Ο Οιδίπους που ακούει τη Σφίγγα σε µία πελίκη του Βερολίνου 
(εικ.61,σ.101).  
   165. Ο Πρίαµος : λεπτοµέρεια από τον αµφορέα του Βατικανού (εικ.65, 
σ.102). 
   166. Ο Ορφέας και οι Θράκες από έναν κρατήρα του Βερολίνου 
(εικ.63, σ.102). 
   167-168. Θεατές σε αγώνες από τις τοιχογραφίες της Tomba 
Stackelberg ή delle Bighe από την Ταρκινία (εικ.83a-b, σ.120-121). 
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   169. Η διάταξη του κεντρικού συµπλέγµατος κατά την Καρδαρά (1978) 
(εικ.14, σ.24). 
Από το ζεύγος Γιαλούρη (1998) : 
   170. Ο κορµός της µορφής Η (εικ. της σ.108).  
   171. Η µορφή Ο (εικ. της σ.113). 
 
ii) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΥΤΙΣΗ 
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΝΑΕΤΙΟΥ.  
Μορφή Η (οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο των φωτογραφιών 
µου από την Ολυµπία): 
   172. Ολόκληρη.      
   ∆εξί χέρι : 
   173. Πλάγια όψη.   
   174. Πρόσθια όψη. 
   175. Χάλκινο αγαλµάτιο του ∆ία από το Uffizi της Φλωρεντίας (LIMC,  
VIII 2, σ. 274, εικ.83). 
   Αριστερό χέρι :   
   176. Άποψη από µπροστά.  
   177. Άποψη από το πλάι.  
   178. Παράσταση αγωνίσµατος από τη δευτερεύουσα όψη του 
παναθηναϊκού αµφορέα του άρχοντα Θεόφραστου (340/39) στο Harvard. 
∆εξιά απεικονίζεται ο βραβέας, αριστερά µία γυναικεία µορφή – σπάνιο 
γενικά κάτι τέτοιο – και στο κέντρο της παράστασης δύο παλαιστές 
(πίν.81 από τον Βαλαβάνη (1991)). 
   179. Μορφή J (οδηγός των Γιαλούρη, 106).   
   180. Μορφή G (ό.π., 107). 
   181. Ο δεξιός ταρσός της µορφής G µε µία τρύπα πάνω του (από το 
αρχείο των φωτογραφιών µου από την Ολυµπία).   
   182. Μορφή K (οδηγός των Γιαλούρη, 107) :  
   183. Πρόσθια όψη (κεφάλι και κορµός) (από το αρχείο των 
φωτογραφιών µου).   
   184. Πλάγια όψη (ό.π.). 
   185. Μορφή F (ό.π., 106).  
   Μορφή Β (από τον οδηγό των Γιαλούρη) : 
   186.Πλάγια όψη (σ.106).  
   187. Σε πιο κοντινό πλάνο (σ.112).   
   Μορφή Ν : 
   188-190. (από το αρχείο των φωτογραφιών µου). 
   Μορφή C : 
  191. (από τον οδηγό των Γιαλούρη, σ. 114).  
  192. (από τις φωτογραφίες µου). 
   Μορφή Ε :  
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   193. (από τον οδηγό των Γιαλούρη, σ. 114).  
   194. (από τις φωτογραφίες µου). 
   Μορφή L : 
   195-196. (από το αρχείο των φωτογραφιών µου). 
  Μορφή Α : 
   197. (από τον οδηγό των Γιαλούρη, σ. 116).  
 Μορφή Ρ : 
   198-199. (από τις φωτογραφίες µου).  
   200. (από τον οδηγό των Γιαλούρη, σ. 116).  

 
 

 


