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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  
Αν έπρεπε να διαλέξουµε µεταξύ των αµέτρητων ορισµών της έννοιας του µνηµείου, ο 

παρακάτω πρέπει να είναι αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στο πνεύµα του κειµένου που 
ακολουθεί και αποτελεί µια εξαιρετική εισαγωγή στο θέµα που πρόκειται να µας απασχολήσει: 
«µνηµείο θεωρείται κάθε ανθρώπινη κατασκευή ή πράξη (ατοµική ή συλλογική, σύνολο 
κατασκευών ή πράξεων) που η συστηµατική τους µελέτη, µε βάση τη διαλεκτική ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων της κατασκευής ή της συγκεκριµένης κοινωνικής λειτουργίας τους, µας 
οδηγεί στη γνώση και την ερµηνεία των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που προκάλεσαν την 
κατασκευή ή την πραγµατοποίησή τους και προσδιόρισαν τη µορφή και τη χρήση τους»1. Από τον 
ορισµό αυτό µπορούµε σ’ αυτή τη φάση να συγκρατήσουµε την κεντρική του ιδέα ότι το 
ζητούµενο της έρευνας δεν πρέπει να είναι η φορµαλιστική ανάλυση και περιγραφή του κάθε 
µνηµείου, αλλά η αναζήτηση των δεδοµένων που θα µας επιτρέπουν τη διατύπωση υποθέσεων 
και συµπερασµάτων σχετικών µε τη χρήση του µέσα στην κοινωνία. 

Η οπτική αυτή δεν είναι βέβαια κάτι καινούργιο στο χώρο της αρχαιολογίας. Ήδη από 
τη δεκαετία του ΄60, και έπειτα από µια περίοδο που κυριαρχούσαν οι µονολιθικές οπτικές και η 
«σκληρή» µορφική ανάλυση και στόχος της έρευνας ήταν η τοποθέτηση του κάθε µνηµείου 
συνολικά ή διαφόρων στοιχείων του σε αυστηρές εξελικτικές αλυσίδες ή σε οµοιογενή, 
συµπαγή πολιτισµικά ή γεωγραφικά σύνολα, η επιστηµονική κοινότητα άρχισε να δίνει 
σηµασία στα πολιτικά και ιδεολογικά µηνύµατα που µπορούσαν να εκφράζουν. ∆εν 
αντιµετωπίζονταν πια σαν απλά υλικά κατάλοιπα της αρχαιότητας, υποκείµενα σε 
υπεραπλουστευτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά σαν δυναµικές παράµετροι πολιτικών 
εξελίξεων, διεκδικήσεων, απόψεων και ανταγωνισµών.2   

Η µνηµειακή αρχιτεκτονική είναι στοιχείο όλων των σύνθετων κοινωνιών. Η εξέταση 
των κοινωνιών του παρελθόντος περιέλαβε σ’ αυτήν κατασκευές διαφόρων τύπων, από ταφικά 
κτίσµατα και δηµόσια οικοδοµήµατα µέχρι ιδιωτικές κατοικίες και κτήρια ειδικών χρήσεων. Το 
βασικό στοιχείο των κατασκευών αυτών ήταν ότι ξεπερνούσαν σε µέγεθος και ποιότητα 
κατασκευής αυτό που απαιτούσε η χρήση τους. Ταυτόχρονα, αποτελούσαν απτή απόδειξη της 
δυνατότητας κοινοτήτων ή προσώπων να χρησιµοποιούν υλικά αποθέµατα, ειδικευµένους 
τεχνίτες και µεγάλο όγκο εργατικού δυναµικού.3 Προφανώς, η πολιτική διάσταση υπάρχει σε 
κάθε µνηµειακή κατασκευή. Είναι εύκολο να το αντιληφθούµε αν αναλογιστούµε πως αυτές 
λειτουργούσαν µέσα στα πλαίσια των κοινοτήτων. Σχεδιάζονταν, δηλαδή, και ανεγείρονταν 
σαν λειτουργικά και συµβολικά στοιχεία, καθώς εµφανίζονταν να ανταποκρίνονται σε 
πρακτικές και υπερφυσικές ανάγκες, καταλάµβαναν θέση στο δηµόσιο χώρο και εξέφραζαν 
είτε την πραγµατική πολιτική και κοινωνική υπόσταση προσώπων ή οµάδων ή ολόκληρων 
κοινοτήτων είτε τουλάχιστον αυτό που οι ίδιοι, συγκυριακά ή πάγια, πίστευαν για τον εαυτό 
τους. Προβάλλοντας συγκεκριµένα µηνύµατα και επιδιώκοντας την αποδοχή τους, ουσιαστικά 
λειτουργούσαν σε δύο επίπεδα: παρουσίαζαν αλλά και διαµόρφωναν πολιτικές ταυτότητες. Γι’ 
αυτό και ήταν δυνατό να γίνουν αντικείµενα διαµάχης και ανταγωνισµού που µπορούσε να 
φτάσει µέχρι και την καταστροφή τους. Γιατί η καταστροφή αυτή ισοδυναµούσε µε καίριο 
πλήγµα ή ακόµα και αφανισµό της πολιτικής ταυτότητας του εµπνευστή και «ιδιοκτήτη».    

Βασικό αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι ένα σύνολο µνηµείων, οι «Θησαυροί» 
στο ιερό του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και ειδικότερα τα εικονογραφικά σύνολα που φέρουν 
κάποιο απ’ αυτούς στις ζώνες της γλυπτής τους διακόσµησης. Σε συνάρτηση λοιπόν µε τα 
προηγούµενα, µπορούµε να στηρίξουµε εξ’ αρχής την προβληµατική µας στην παραδοχή ότι η 
διακόσµηση ενός κτηρίου, το εικονογραφικό του δηλαδή πρόγραµµα, αποτελεί ένα σταθερό 

                                                           
1 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑ∆ΗΣ 1995, 251 
2 HÖLSCHER 1998, 156 
3 ΤRIGGER 1990, 122 
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σηµείο εκποµπής οπτικών ερεθισµάτων προς κάποιο δέκτη, το όποιο κοινό. Αν υπάρχει όµως 
δέκτης θα πρέπει να υπάρχει και ποµπός. Αν υπάρχει πρόγραµµα κάποιος ή κάποιοι θα πρέπει 
να αποφάσιζαν εκ των προτέρων τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις του, να επέλεγαν δηλαδή 
τον κώδικα επικοινωνίας. Φυσικά αυτοί οι κάποιοι δεν θα µπορούσαν να είναι οι τεχνίτες – 
κατασκευαστές. ∆εν έχουµε καµία ένδειξη ότι, την χρονική περίοδο που µας ενδιαφέρει, οι 
τελευταίοι είχαν το πολιτικό βάρος -εφόσον οι συγκεκριµένες επιλογές ήταν αποφάσεις 
κατεξοχήν πολιτικές, καθώς υπαγορεύονταν από πολιτικούς στόχους- να αποφασίζουν, να 
σχεδιάζουν και επιλέγουν οτιδήποτε άλλο πέραν των εκφραστικών µέσων και των αισθητικών 
λεπτοµερειών των παραστάσεων. Έτσι, ο ποµπός θα πρέπει να αναζητείται κατά περίπτωση 
ανάµεσα σ’ εκείνα τα πρόσωπα (µέλη των ελίτ, αξιωµατούχοι) ή οµάδες προσώπων στο 
εσωτερικό των κοινοτήτων (κοινωνικές οµάδες, συντεχνίες, αριστοκρατικές οικογένειες) ή 
ολόκληρες κοινότητες (πόλεις, οµοσπονδίες πόλεων) που διέθεταν την πολιτική και οικονοµική 
δυνατότητα να εκφράζουν τις θέσεις τους  δηµόσια, πάνω δηλαδή σε κτήρια εκτεθειµένα σε 
δηµόσια θέα. Μπορούµε, εποµένως, να προχωρήσουµε περισσότερο στηριζόµενοι σε δύο 
δεδοµένα: το πρώτο είναι ότι οι επιλογές εκφράζουν συγκεκριµένες θέσεις, αντιλήψεις, 
παραδοχές, ιδεολογήµατα του ποµπού και το δεύτερο ότι οι επιλογές των θεµάτων που 
συγκροτούν το εικονογραφικό πρόγραµµα δεν είναι σε καµία περίπτωση τυχαίες, αλλά 
συνειδητές.  

Οι επιλογές του ποµπού, ο κώδικας της επικοινωνίας του µε το κοινό θα έπρεπε κατ’ 
αρχάς να εναρµονίζεται µε τον σύγχρονό τους εικονογραφικό κώδικα έτσι ώστε να είναι 
εύκολα αναγνώσιµος και κατανοητός από το δέκτη. Ο κώδικας θα ήταν αναποτελεσµατικός αν 
ο θεατής  δεν µπορούσε να διακρίνει κρίσιµες λεπτοµέρειες της παράστασης ή δυσκολευόταν 
να αναγνωρίσει το θέµα λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών ή χρήσης άγνωστων σ’ αυτόν 
αλληγοριών και µοτίβων. Στην περίοδο που θα µας απασχολήσει (β’ µισό 6ου αι. π.Χ.- α’ µισό 5ου 
αι.π.Χ.) ως αναφορές χρησίµευαν κατά κανόνα οι µύθοι και οι παραλλαγές τους. Ειδικότερα, η 
επιλογή του θεµατολογίου έπρεπε να λαµβάνει υπόψη, ανάλογα µε τη χρονική συγκυρία, µια 
δέσµη παραµέτρων, πρώτα ιδεολογικών, όπως τις θέσεις του ποµπού και το υπόβαθρο και τη 
φύση του δέκτη-κοινού και έπειτα τεχνικών, όπως τον αρχιτεκτονικό τύπο του µνηµείου, τις 
διαστάσεις του, τη θέση του στο χώρο, το υλικό κατασκευής του και τις φυσικές δυνατότητες 
του θεατή.  

Με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας σχεδιασµού και µετά την περάτωση και της 
κατασκευής του κτηρίου ο παραγγελιοδότης-ποµπός είχε στη διάθεσή του ένα σταθερό σηµείο 
προβολής των θέσεών του, ουσιαστικά ένα µέσο πληροφόρησης και διάχυσης προπαγάνδας. Το 
πόσο αποτελεσµατικά λειτουργούσε κατά περίπτωση δεν µπορούµε να γνωρίζουµε. Ασφαλώς, 
θα υπήρχαν και περιπτώσεις που τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας δεν ήταν τα 
προσδοκώµενα και δεν ανταποκρίνονταν στις επιδιώξεις του ποµπού. 

Η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα έχει στη διάθεσή της µόνο το µέσο, το κτήριο ή 
τουλάχιστον ένα µέρος αυτού. Οι παραστάσεις δεν σώζονται πάντα στο σύνολό τους και συχνά 
είναι τόσο φθαρµένες, ώστε οι προτάσεις για την αποκατάστασή τους να είναι πολλαπλές και 
αλληλοσυγκρουόµενες. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα, ειδικά σε περιπτώσεις ανασκαφών του 19ου 
ή των αρχών του 20ου αι. όπως οι ∆ελφοί, δεν µπορούν πάντα να προσφέρουν επαρκείς 
πληροφορίες για τα ανασκαφικά συµφραζόµενα και τις συνθήκες εύρεσης. Αξιολογώντας όλα 
αυτά και εκκινώντας απ’ τα στοιχεία που εντέλει µπορεί να συγκεντρώσει από την ορθή 
αποκατάσταση και ερµηνεία της αρχικής µορφής του ο σύγχρονος ερευνητής είναι δυνατόν να 
ξετυλίξει προς τα πίσω το νήµα της αποκατάστασης όλης της διαδικασίας που περιγράφηκε 
παραπάνω. Με άλλα λόγια, ξεκινώντας από την εικόνα που έχει φτάσει σε µας στόχος είναι η 
αποκατάσταση του εκάστοτε επικοινωνιακού κώδικα και του µηνύµατος που αυτό υποβάλει 
στο θεατή, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τρεις βασικές παραµέτρους: τη συγκυρία, το χώρο και 
τα κοινωνικά συµφραζόµενα. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να αποκαλύψει πως τα 
εικονογραφικά προγράµµατα πάνω σε δηµόσια κτήρια αποτελούσαν όργανα ενός µηχανισµού 
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συνειδητού και σκόπιµου µετασχηµατισµού, χειραγώγησης ακόµα και παραποίησης στη βάση 
του οποίου οι συλλογικές αφηγήσεις και οι µύθοι κατασκευάζονταν εξ’ αρχής ή 
διαστρεβλώνονταν µε στόχο να προβάλλουν µια συνολικά θετική απόδοση της άποψης του 
εκάστοτε ποµπού.  

Σε καµία περίπτωση µε τα παραπάνω δεν υπονοείται ότι η διαδικασία αυτή λάµβανε 
χώρα σε κάποια σκοτεινά δωµάτια όπου συνωµότες αποφάσιζαν µε ποιους τρόπους θα 
εξαπατούσαν ένα απαίδευτο, µικρονοϊκό και αφελές ακροατήριο, ούτε ότι στην Αθήνα, για 
παράδειγµα, υπήρχε «Άρχων επί της Προπαγάνδας», όπως ειρωνικά έχουν σηµειώσει κατά 
καιρούς όσοι αντιµετωπίζουν τον όρο προπαγάνδα σαν ταµπού. Σε πείσµα των καιρών, στόχος 
δεν είναι η αναζήτηση κάποιας «ερµηνεύουσας κοινότητας» (interpretive community), στα πλαίσια 
της οποίας ο κάθε θεατής είναι εκτός από αναγνώστης και κατά κάποιο τρόπο  δηµιουργός των 
εικόνων, επανερµηνεύοντας και επανακαθορίζοντας εις το διηνεκές το νόηµά τους.4 Με το 
σχήµα αυτό απαξιώνεται και εξαφανίζεται από την ανάλυση αυτός που έχει πάρει τις 
αποφάσεις, ο ποµπός του µηνύµατος. Αν τα επικοινωνιακά σχήµατα λειτουργούσαν έτσι και τα 
µηνύµατα µπορούσαν να είναι άπειρα, όσα δηλαδή και οι εν δυνάµει θεατές-αναγνώστες, µόνο 
ένας ανόητος θα αποφάσιζε να ξοδέψει χρόνο και χρήµα για ένα εξ’ ορισµού άχρηστο σ’ αυτόν 
µέσο. Ο θεατής-δέκτης προφανώς δεν καλούνταν να ερµηνεύσει το µήνυµα του ποµπού, αλλά 
να το αναγνώσει και έπειτα να το απορρίψει ή να το δεχτεί και να το αφοµοιώσει. Το µήνυµα 
που εξέπεµπε ένα µνηµείο κατασκευασµένο από µια αριστοκρατική οικογένεια ήταν το ίδιο 
είτε το έβλεπε ένα µέλος της συγκεκριµένης οικογένειας, είτε ένα µέλος µιας ανταγωνιστικής 
της οικογένειας, είτε κάποιος που ανήκε σε άλλη κοινωνική τάξη. Η διαφορά ήταν ότι σε 
δεύτερο επίπεδο, κατά τη διαδικασία της εσωτερικής νοητικής επεξεργασίας του, ο πρώτος  για 
κάποιους λόγους το δεχόταν και ο δεύτερος και ο τρίτος για κάποιους άλλους λόγους το 
απέρριπταν.            

Ο σύγχρονος ερευνητής της αρχαίας εικονογραφίας έχει πάντα να αντιµετωπίσει τον 
ίδιο του τον εαυτό. Κάθε ανάγνωση φιλτράρεται µέσα από τις δικές του αξίες και 
προκαταλήψεις και στην καλύτερη περίπτωση, προσπαθεί να κατανοήσει µέσω της ιστορικής 
µεθόδου πως αντιλαµβανόταν την εικόνα το «αυθεντικό» κοινό. Η προσπάθεια του δεν είναι 
πάντα επιτυχηµένη. Η ίδια η εικόνα αντιστέκεται και πολύ συχνά προδίδει περιπτώσεις 
αναλύσεων που στηρίζονται σε ακραία ιδεαλιστικές και αλληγορικές ερµηνείες της και δεν 
λαµβάνουν υπόψη παραµέτρους όπως την αντιληπτική ικανότητα και την φύση του κοινού. 
Πολλές ερµηνείες µοιάζουν σαν προσπάθειες σε διαγωνισµό νοητικών ικανοτήτων, όπου 
νικητής αναδεικνύεται όποιος αποκρυπτογραφήσει µε τον πιο ευρηµατικό τρόπο τα θέµατα 
των παραστάσεων, χρησιµοποιώντας εξωτερικές, δευτερογενείς πηγές και προσωπικές του 
προκαταλήψεις. Κι όµως, όσοι είχαν στην αρχαιότητα πάρει τις αποφάσεις γι’ αυτές τις ίδιες 
εικόνες δεν φαίνεται ότι σκέφτονταν µε τον ίδιο τρόπο. Καθώς ο σκοπός τους ήταν να 
προβάλλουν τις απόψεις τους και όχι να δοκιµάζουν τη νοηµοσύνη του κοινού µε τεχνάσµατα, 
αυτό που επεδίωκαν ήταν να καταστήσουν το µήνυµά τους εύληπτο, και κατανοητό. Έπρεπε 
να δίνουν αναγκαστικά βάση τόσο στο ιδεολογικό υπόβαθρο του κοινού και στους 
επικοινωνιακούς µηχανισµούς που είχε καθιερώσει όσο και στις φυσικές του δυνατότητες. ∆εν 
ήταν δυνατόν να απαιτήσουν από το θεατή να διακρίνει για παράδειγµα αναγνωριστικές 
λεπτοµέρειες µιας παράστασης σε ζωφόρο ύψους µισού µέτρου από απόσταση αρκετών µέτρων 
και συχνά υπό γωνία. Σίγουρα, λοιπόν, θα προσπαθούσαν να συνδυάσουν όσα τεχνικά 
εργαλεία είχαν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν το θεατή στην ανάγνωση της εικόνας. Η 
οπτική γωνία και οι φυσικές δυνατότητες του θεατή είναι παράµετροι που συχνά διαφεύγουν 
της προσοχής πολλών σύγχρονων ερευνητών. Οι ερµηνείες τους εµφανίζονται να παίρνουν 
σαν δεδοµένο ότι όλοι οι θεατές (ανεξαρτήτως εποχής) είχαν κάτι παραπάνω από τέλεια όραση 
και µπορούσαν να διακρίνουν λεπτοµέρειες που οι ίδιοι διακρίνουν µε τη βοήθεια αναλογικών 

                                                           
4 Για την κριτική στις αναλύσεις περί προπαγάνδας βλ. BOEDEKER 1998, 194-195 
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ή ψηφιακών φακών µε µεγάλες δυνατότητες εστίασης ή χρησιµοποιώντας σκάλες, σκαλωσιές 
και άλλες κατασκευές για να φτάσουν στο ύψος της παράστασης ή ακόµα αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του τεχνητού φωτισµού και των ηλεκτρονικών σαρωτών επιφανείας σε συνθήκες 
εργαστηρίου.  

Παράλληλα, ο ερευνητής κινδυνεύει συχνά από την παγίδα του «αθηνοκεντρισµού»: να 
δεσµεύσει δηλαδή την προβληµατική και τα συµπεράσµατά του αποκλειστικά µε στοιχεία που 
µπορεί να αλιεύσει από τις αρχαίες και σύγχρονες πηγές σχετικά µε την Αθήνα, τη διακριτή 
θέση της µεταξύ των ελληνικών πόλεων και την πολυπραγµοσύνη της εξωτερικής της 
πολιτικής. Γεγονός είναι ότι η σύγχρονη οπτική της αρχαίας ελληνικής τέχνης είναι σε µεγάλο 
βαθµό επηρεασµένη από την Αθήνα, όχι µόνο λόγω της ποσότητας των γραπτών πηγών και 
του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των σύγχρονων µελετητών, αλλά και λόγω του αδιαµφισβήτητου 
δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη πόλη διέθετε µακράν µεγαλύτερη των άλλων επάρκεια πόρων 
που µπορούσε να διαθέσει στην ανέγερση µνηµείων. Αυτά όµως πρέπει να αντιµετωπίζονται 
µε τον απαραίτητο σκεπτικισµό. Αν τα σχετικά µε την Αθήνα στοιχεία είναι δίχως αµφιβολία 
κρίσιµα στην περίπτωση του Θησαυρού των Αθηναίων, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο και για 
την περίπτωση για παράδειγµα του Θησαυρού των Σιφνίων. Εκεί, δεδοµένου ότι αυτός που 
αποφάσισε για το εικονογραφικό πρόγραµµα είναι ο ∆ήµος των Σιφνίων, ο ερευνητής πρέπει 
να αποφύγει την εύκολη λύση της ανάγνωσης των εικόνων µε βάση την πολιτική κατάσταση 
στην Αθήνα και τις πληροφορίες που έχουµε γι’ αυτήν και να εστιάσει την προσοχή του στα 
δεδοµένα που σχετίζονται µε τη Σίφνο και τις σχέσεις της µε τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις 
και τα πανελλήνια ιερά. Είναι σαφές ότι οι Σίφνιοι κάτι ήθελαν να πουν στο πολυπληθές και 
ανοµοιογενές κοινό του ιερού των ∆ελφών και για το σκοπό αυτό µπήκαν στη διαδικασία να 
ξοδέψουν ένα µεγάλο πόσο για τα δεδοµένα ενός µικρού νησιού και να κατασκευάσουν ένα 
µνηµείο µε τόσο πλούσιο σε θέµατα και σύνθετο εικονογραφικό διάκοσµο.  

Παράλληλα µε τα παραπάνω αναδύεται ειδικά σε σχέση µε τους ∆ελφούς το πρόβληµα 
της επιρροής των υπευθύνων αρχών του ιερού, του «ιερατείου», όπως σπεύδουν να ορίσουν 
κάποιοι αυτές τις αρχές. Πολλές αναλύσεις στηρίζουν, όπως θα δούµε αναλυτικά στα σχετικά 
κεφάλαια, την προβληµατική τους στην παραδοχή ότι στους ∆ελφούς υπήρχε ένα 
παντοδύναµο «ιερατείο» που αποφάσιζε και επέβαλλε την άποψή του για όλες τις 
κατασκευαστικές, µορφολογικές και λειτουργικές παραµέτρους που σχετίζονταν µε 
οποιαδήποτε κατασκευή που επρόκειτο να ανεγερθεί µέσα ή στον ευρύτερο χώρο του ιερού, 
είτε αυτή ήταν κτήριο, είτε ανάθηµα οποιουδήποτε τύπου, είτε κατασκευές που προορίζονταν 
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και οι αποφάσεις αυτές παίρνονταν µε αποκλειστικό 
γνώµονα τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις του ιερού.5 Οι αναλύσεις αυτού του τύπου έχουν 
συχνά δεχθεί κριτική στη βάση του υπερβολικού ρόλου που αναγνωρίζουν στο «ιερατείο».6 
Σίγουρα, δεν είναι δυνατόν να αµφισβητηθεί το δεδοµένο ότι οι ιθύνοντες των ∆ελφών και 
κάθε πανελλήνιου ιερού είχαν λόγο σε κάποια ζητήµατα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι πρέπει οι 
ιθύνοντες αυτοί να ονοµάζονται «ιερατείο» και ότι ακολούθως µπορούµε µε πλήθος 
αναχρονισµών να τους αποδίδουµε ιδιότητες εντοπισµένες σε άλλα ιστορικά, κοινωνικά και 
ιδεολογικά συµφραζόµενα. Γνωρίζουµε σίγουρα για παράδειγµα ότι η θέση οποιουδήποτε 
κτίσµατος µέσα σε ιερά τελούσε υπό την έγκριση των αρχών τους και συχνά µπορούσε να γίνει 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα σ’ αυτές και τον αναθέτη.7 Απέχει όµως πολύ από το 
να υποστηρίζεται ότι οι αρχές αυτές µπορούσαν να αποφασίζουν µέχρι τελευταίας 
λεπτοµέρειας τα θέµατα που θα εικονίζονταν σε ένα κτήριο-ανάθηµα συγκεκριµένης πόλης 
και ακόµα περισσότερο τα µηνύµατα που εξέπεµπαν τα θέµατα αυτά να µην τόνιζαν θέσεις 
της πόλης αυτής, αλλά µικροπολιτικές θέσεις ή επιδιώξεις του ιερού στα πλαίσια διαφωνιών 

                                                           
5 Ενδεικτικά: GRUBEN 2000, 80  -  PARTIDA 2000, 284-285 
6 AMANDRY 1988, 603 
7 Για τις πρακτικές αυτές µε βάση το παράδειγµα του ιερού της ∆ήλου βλ. TARN 1924, 141-157 
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και ανταγωνισµών µε άλλους πολιτικούς φορείς.8 Στο εύλογο ερώτηµα γιατί να ξοδέψουν 
κάποιοι τόσα χρήµατα για κάτι που τελικά θα τους ήταν επικοινωνιακά άχρηστο, οι  αναλύσεις 
αυτού του τύπου απαντούν µε τα γνωστά στερεοτυπικά και απλοποιηµένα σχήµατα του τύπου: 
«για να εξασφαλίσουν την εύνοια του ιερού (ή του θεού)» κ.λ.π..  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται να εφαρµοστεί το ερµηνευτικό µοντέλο 
που περιγράφηκε παραπάνω στα εικονογραφικά προγράµµατα δύο από τους Θησαυρούς των 
∆ελφών. Η επιλογή των Θησαυρών των Σιφνίων και των Αθηναίων δεν είναι τυχαία. Από το 
σύνολο των Θησαυρών που βρίσκονταν µέσα στο ιερό του Απόλλωνα, αλλά και σ’ αυτό της 
Αθηνάς Προναίας µόνο για τις δύο αυτές περιπτώσεις διαθέτουµε την ποσότητα και ποιότητα 
των δεδοµένων που επιτρέπουν σε πρώτη φάση την αποκατάσταση τουλάχιστον ενός µέρους 
των παραστάσεων που αποτελούσαν το εικονογραφικό τους πρόγραµµα και ακολούθως την 
ερµηνεία τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τους Θησαυρούς, τις 
απόψεις σχετικά µε τους τρόπους και τις συνθήκες κατασκευής τους, τις αρχιτεκτονικές 
µορφές, τη χρήση, τις λειτουργίες που επιτελούσαν σαν κελύφη δραστηριοτήτων και κάποιες 
γενικές παρατηρήσεις σε σχέση µε χρονολογικά ζητήµατα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο η προσπάθεια επικεντρώνεται στους Θησαυρούς του Ιερού των 
∆ελφών. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις διαφόρων µελετητών, αρχαιολόγων, 
αρχιτεκτόνων και άλλων, σε σχέση µε το χώρο του ιερού και τις θέσεις των θησαυρών, την 
τυπολογία τους και κυρίως την απόδοσή των ερειπίων που αποκάλυψε η ανασκαφική 
διαδικασία σε συγκεκριµένους φορείς.. 

Τα επόµενα δύο κεφάλαια ασχολούνται µε το κύριο αντικείµενο της εργασίας: τους 
Θησαυρούς των Σιφνίων και των Αθηναίων. Παρατίθενται και εξετάζονται κριτικά οι πιο 
σηµαντικές από τις απόψεις των ερευνητών σχετικά µε τη χρονολόγηση, τις συνθήκες 
κατασκευής, την αρχιτεκτονική µορφή και το εικονογραφικό πρόγραµµα καθενός ξεχωριστά. 
Μια ευρύτατη δέσµη παραµέτρων, µε κυριότερες τη µορφή, το θεµατολόγιο και την τεχνική 
των παραστάσεων που συγκροτούσαν το τελευταίο εξετάζονται εκτενώς. Συγχρόνως, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, γίνεται προσπάθεια να διατυπωθούν νέες ερµηνευτικές προτάσεις.  

    

                                                           
8 RIDGWAY 1999, 204-205 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΘΗΣΑΥΡΟΙ 
 
1.1 Oρολογία και χρήση 

Από την πρώτη του επαφή µε τα δεδοµένα ο οποιοσδήποτε µπορεί να αντιληφθεί ότι ο 
όρος θησαυρός δεν ήταν πάντα ξεκάθαρος στην αρχαιότητα και το γεγονός αυτό έγινε αφορµή 
για διάφορες παρανοήσεις από τη σύγχρονη έρευνα. Ξεκινώντας από τις αρχαίες πηγές, ο όρος 
εντοπίζεται σε έργα πολλών συγγραφέων. Ο Ηρόδοτος στο γνωστό απόσπασµα για τη Σίφνο 
περιγράφει µε σχετική σαφήνεια τις συνθήκες κατασκευής από τους Σίφνιους ενός «θησαυρού» 
στους ∆ελφούς, ο οποίος ήταν ισότιµος µε τους πιο πλούσιους.9 Ο Ξενοφώντας αναφέρει ότι 
τοποθέτησε το ανάθηµά του προς τον Απόλλωνα εἰς τον ἐν ∆ελφοίς τῶν Ἀθηναῖων θησαυρού».10 
Ο Παυσανίας περιγράφει διεξοδικά στα αντίστοιχα κεφάλαια των Ηλιακών και των Φωκικών 
του τη θέση και σε κάποιες περιπτώσεις και λεπτοµέρειες των Θησαυρών που είχαν αφιερωθεί 
από διάφορες πόλεις στα ιερά της Ολυµπίας και των ∆ελφών. Ο Στράβωνας αναφέρει ότι στους 
∆ελφούς υπήρχαν θησαυροί κατασκευασµένοι είτε από δήµους είτε από ηγεµόνες («δυνάσται») 
στους οποίους συνήθιζαν να εναποθέτουν όχι µόνο «χρήµατα» που προσέφεραν στο θεό, αλλά 
και έργα των καλύτερων δηµιουργών, ότι αυτά προέρχονταν συχνά από την λεία των πολέµων 
και ότι έφεραν επιγραφές µε τα ονόµατα των αναθετών.11 Αντίστοιχα ο Ησύχιος προσδιορίζει 
σαν Θησαυρό τον «οἴκο» που στέγαζε αφιερώµατα («ἀγαλµάτων»), πλούτο («χρηµάτων») και 
ιερά αντικείµενα («ἱερῶν»).12 Η σαφήνεια και το εύρος των πληροφοριών που περιλαµβάνουν οι 
παραπάνω αναφορές διαµόρφωσαν την κυρίαρχη άποψη της σύγχρονης έρευνας. Ενδεικτικά, 
στο Λεξικό των Αρχαίων Αρχιτεκτονικών Όρων των Ορλάνδου και Τραυλού ο θησαυρός ορίζεται 
ως «οἴκηµα ἱδρυόµενον ὑπό πόλεων εἰς µεγάλα ἱερά (∆ελφοί, Ολυµπία, Ελευσίς), προς φύλαξιν 
πολύτιµων ἀναθηµάτων».13  

Όµως, το ζήτηµα εµφανίζεται να περιπλέκεται, καθώς µε µια προσεκτικότερη 
ανάγνωση εντοπίζονται πηγές οι οποίες αναφέρονται στα συγκεκριµένα κτίσµατα µε τους 
όρους «ναοί» ή απλά «οἴκοι». Συγκεκριµένα, πολλές από οι σχετικές µε τους Θησαυρούς 
επιγραφές, ιδρυτικές και άλλες, από τους ∆ελφούς και τη ∆ήλο χρησιµοποιούν τον όρο «οἴκοι». 
Μάλιστα, στις επιγραφές µε τα ψηφίσµατα που υπάρχουν στους τοίχους του Θησαυρού των 
Αθηναίων στους ∆ελφούς υπάρχουν και οι δύο όροι: «…ἐπί τῶν Ἀθηναῖων θησαυρόν», αλλά και 
«…ἐν τον τοίχον τοῦ οἴκου τῶν Αθηναίων» ή «…ἐς τον οἴκον τῶν Ἀθηναῖων».14 Επίσης, οι έµµεσες 
πληροφορίες που η σύγχρονη έρευνα διαθέτει για το έργο του Πολέµωνα µας δείχνουν ότι ο 
συγκεκριµένος αρχαίος συγγραφέας χρησιµοποιούσε τον όρο «θησαυρός» όταν αναφερόταν 
στα συγκεκριµένα κτήρια του ιερού των ∆ελφών (Θησαυρός της Σπίνας), ενώ όταν αναφερόταν 
στους Θησαυρούς του Μεταποντίου και του Βυζαντίου στην Ολυµπία χρησιµοποιούσε τους 
όρους ναός Μεταποντίνων και ναός Βυζαντίων.15 Αντίστοιχα, ο Παυσανίας περιγράφει τους δύο 
θησαυρούς της Μαρµαριάς των ∆ελφών σαν ναούς.16 Το ίδιο κάνει και ο ∆ιόδωρος στην 
περίπτωση του θησαυρού των Θηβαίων: «…ὁ ἀπό Φωκέων ναός, ὂν ἱδρύσαντο Θηβαίοι, 
ἡµατωµένην ἔχων την ὀροφήν ὀράται».17 Το ζήτηµα συσκοτίζει ακόµα περισσότερο µια φράση 
του Παυσανία σε σχέση µε το Θησαυρό των Σικυωνίων στους ∆ελφούς: «χρήµατα δε οὔτε 

                                                           
9 Ηρόδοτος, 3.57.1-3 και 3.58.4 
10 Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις 5,3,5 
11 Στράβων, 9.3.4 και 9.3.8 
12 Ησύχιος, λήµµα 551 θησαυρός 
13 ΟΡΛΑΝ∆ΟΣ-ΤΡΑΥΛΟΣ 1986, 128 
14 COLIN 1909 ενδεικτικά αρ. 20 1.17, 139 1.18, 89 1.15, 161 1.29 
15 Αθηναίος, ∆ειπνοσοφισταί 11, 479 F – 480 A 
16 Παυσανίας, 10, 8, 6 
17 ∆ιόδωρος, 17,10,5 
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ἐνταῦθα ἴδοις ἄν οὔτε ἐν ἄλλῷ τῶν θησαυρῶν».18 Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν κάποιους 
ερευνητές σε διαφορετικές υποθέσεις σχετικά µε τη χρήση και το περιεχόµενο των 
συγκεκριµένων οικοδοµηµάτων. Ιδιαίτερα ο όρος «ναός» θεωρήθηκε ότι υποδηλώνει λατρευτική 
χρήση.19 Μάλιστα ο Louis Dyer, ένας από τους πρώτους µελετητές των ζητηµάτων ορολογίας, 
υποστήριξε ότι ονοµάζονται «θησαυροί» ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν στο εσωτερικό τους 
θησαυροί, πολύτιµα δηλαδή αντικείµενα. Κατά την άποψή του αν συνέβαινε το αντίθετο θα 
έπρεπε να χρησιµοποιείται ο όρος «θησαυροφυλάκιο». Επίσης, ο αρχιτεκτονικός τους τύπος 
οµοιάζει περισσότερο µε ναΐσκο, παρά µε το κλειστό, ακόσµητο και ισχυρό οικοδόµηµα που 
γνωρίζουµε ότι σε άλλες θέσεις (Κόρινθο, Ωρωπό, Ελευσίνα) χρησίµευε για τη φύλαξη 
πολύτιµων αντικειµένων. Ακόµα, οι πηγές αναφέρουν ότι κάποια άλλα αντικείµενα, 
αναθήµατα στο ιερό από πόλεις που διέθεταν θησαυρούς φυλάσσονταν σε άλλα µέρη, όπως 
στα άδυτα των ναών. Η τελική πρόταση του Dyer για τη χρήση τους συνάγεται από την εξής 
συλλογιστική: είναι δεδοµένο ότι φτιάχνονταν προς τιµήν του λατρευόµενου στο αντίστοιχο 
ιερό θεού, εποµένως είχαν κάποιου είδους λατρευτικό χαρακτήρα. Όµως, από τη στιγµή που 
δεν στέγαζαν λατρευτικό άγαλµα και δεν διέθεταν βωµό δεν θα µπορούσαν να είναι ναοί, µε 
την καθιερωµένη και απόλυτη έννοια του όρου. Από τις πηγές µαθαίνουµε για πλούσια 
αναθήµατα που φυλάσσονταν σε άλλους χώρους (άδυτα, θησαυροφυλάκια κ.λ.π.) και όχι 
στους θησαυρούς. Για κάποιες περιπτώσεις θησαυρών γνωρίζουµε  ότι περιείχαν λειτουργικά 
αντικείµενα λατρείας, όπως ασηµένια σκεύη (Θησαυρός Μεταποντίων στην Ολυµπία) ή έξι 
χρυσούς κρατήρες (Θησαυρός Κορινθίων στους ∆ελφούς). Το τελευταίο, σε συνδυασµό από τη 
µια µε τις αναφορές στις επίσηµες επιγραφές της ∆ήλου σε «οἴκους» και όχι σε «θησαυρούς», 
όρος που εκεί χρησιµοποιείται κατά τον Dyer για να δηλώσει τα πραγµατικά θησαυροφυλάκια, 
και από την άλλη µε τη µόνιµη αναφορά σε όσες από τις ιδρυτικές επιγραφές τους σώζονται 
στο δήµο της αναθέτουσας πόλης («οἴκος Αθηναίων», «Κνίδιοι ἀνέθηκαν τόν θησαυρόν τόνδε και 
τ’ἀγάλµατα»), δείχνει ότι η χρήση τους ήταν µάλλον λατρευτική, σχετιζόµενη µε τους 
επισκέπτες πολίτες. Ο αρχιτεκτονικός τύπος χρησιµοποιούνταν σε κάποιες περιπτώσεις ως 
θησαυροφυλάκιο σε µια πρώιµη φάση της ιστορίας του, αλλά όταν έπαψαν πια να ανήκουν σε 
επιφανείς ιδιώτες και µε την επικράτηση στις πόλεις-κράτη του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
έγιναν δηµόσια κτήρια και έπαψαν να στεγάζουν οτιδήποτε θα µπορούσε να φυλαχτεί αλλού 
µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, χρησίµευαν σαν χώροι συνάθροισης και φύλαξης των 
απαραίτητων σκευών για την τέλεση στον περιβάλλοντα χώρο τους λατρευτικών 
δραστηριοτήτων από τους επίσηµους αντιπροσώπους και τους επισκέπτες της κάθε πόλης. Με 
άλλα λόγια πολλές πόλεις διέθεταν στα µεγάλα ιερά ένα χώρο σαν τα σηµερινά κτήρια των 
πρεσβειών -ο Dyer προτιµά τον όρο «αρχηγείο» (headquarters)- που χρησίµευε σαν σηµείο 
αναφοράς για όσους από τους πολίτες της τύχαινε για τον οποιονδήποτε λόγο να βρίσκονται 
εκεί.20 

Κάποιοι µελετητές προτίµησαν να υιοθετήσουν µια ενδιάµεση θέση: θεώρησαν τους 
θησαυρούς σαν ναούς κάποιου τύπου, οι οποίοι όµως στέγαζαν αναθήµατα. Άλλοι 
υποστήριξαν ότι εφόσον ο όρος «οἴκος» χρησιµοποιούνταν για να ονοµατίσει µια πλειάδα 
κτισµάτων µεταξύ των οποίων και τους χώρους κατοίκησης, δεν θα µπορούσε να σχετίζεται µε 
οποιαδήποτε «ιερό» µε την έννοια της προσφοράς προς τους θεούς. Το πολύ-πολύ να ονοµάτιζε 
κάποια δηµόσια κτήρια µε τελετουργική χρήση χωρίς άλλη περαιτέρω «ιερή» σηµασία. 21  

Προφανώς, το θέµα έχει να κάνει λιγότερο µε τυπολογικά ζητήµατα και περισσότερο µε 
ζητήµατα ουσίας και το πιο σοβαρό απ’ αυτά είναι το ζήτηµα της χρήσης αυτών των κτηρίων. 
Έτσι, το πραγµατικό ερώτηµα δεν πρέπει να είναι αν ονοµάζονταν «ναοί»,» οἴκοι» ή «θησαυροί» 
και αν ο καθένας απ’ αυτούς τους όρους αντιστοιχούσε σε κάποια τυπική, συγκεκριµένη 
                                                           
18 Παυσανίας, 10, 11,1 
19 ΝΕΕR 2001, 274 
20 DYER 1905, 301-319, ιδιαίτερα 313-314 
21 PARTIDA 2000, 25-28, όπου (σηµ.13) και η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία  
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αρχιτεκτονική µορφή, αλλά αν από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορεί να 
αµφισβητηθεί η κυρίαρχη άποψη για τη χρήση τους σαν χώροι στέγασης και φύλαξης κινητών 
αναθηµάτων. Η απάντηση είναι όχι. Οι τρεις υπό συζήτηση όροι δεν ήταν κλειστοί, στεγανοί 
και απόλυτοι. «Ναός» θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε, «ιερών» συµφραζοµένων, κτήριο. 
Συχνά, αλλά όχι υποχρεωτικά, ένα τέµενος.22 Αντίστοιχα, «οἴκοι» θα µπορούσαν να 
ονοµάζονται πολλοί τύποι κτηρίων, µε εντελώς διαφορετικό λειτουργικό χαρακτήρα: σπίτια, 
χώροι σπιτιών (γυναικωνίτης) και, σπανιότερα, ναοί και τεµένη.23 Οι θησαυροί δεν θα 
µπορούσαν να είναι τεµένη λατρείας γιατί κανένα στοιχείο, αρχαιολογικό ή φιλολογικό, δεν 
δείχνει είτε ότι διέθεταν λατρευτικά αγάλµατα και βωµούς είτε ότι λάµβανε χώρα εκεί 
οποιαδήποτε ιεροπραξία. Τα λειτουργικά αντικείµενα που αλιεύει ο Dyer από τις πηγές θα 
µπορούσαν κάλλιστα να είναι και αναθήµατα. Πασίγνωστο και αυτονόητο είναι ότι τα 
τελευταία δεν ήταν απαραίτητα και αναγκαστικά αγάλµατα ή πολύτιµα µέταλλα υπό µορφή 
πρώτης ύλης. Η αναφορά του Παυσανία ότι δεν υπήρχαν µέσα  «χρήµατα» δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπήρχαν ποτέ. Σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν τη στιγµή που εκείνος βρέθηκε στους ∆ελφούς και 
ουσιαστικά λειτουργεί σαν επισήµανση-συµβουλή και προς το σύγχρονό του, αλλά και προς 
τον µελλοντικό αναγνώστη, ο οποίος ενδεχοµένως να είχε ενθουσιαστεί από τις κατά 
περίπτωση περιγραφές και ιστορικές πληροφορίες που είχε περιλάβει στη διήγησή του. Με 
άλλα λόγια τον πληροφορούσε ότι ο επισκέπτης δεν µπορεί να δει τους εντυπωσιακούς 
θησαυρούς24 που αλλού ανέφερε ότι κάποτε φυλάσσονταν στα οικοδοµήµατα είτε γιατί δεν 
επιτρεπόταν η πρόσβαση στο εσωτερικό είτε γιατί αυτοί στην εποχή του δεν βρίσκονταν πια 
στη συγκεκριµένη θέση.25 

Άλλωστε, οι πηγές δεν διαφωνούν ως προς την ουσία, τον τρόπο χρήσης των κτηρίων, 
αλλά ως προς την ορολογία. Και δεν µπορούµε να πιστέψουµε ότι όλοι οι συγγραφείς είχαν 
παρερµηνεύσει ή παραπληροφορηθεί. Ακόµα και ο Πολέµων, που χρησιµοποιεί όπως είδαµε 
τον όρο ναός δεν µας δίνει κανένα στοιχείο για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός απ’ αυτήν της 
φύλαξης των αναθηµάτων. Μια προσεκτικότερη µατιά στα στοιχεία του έργου του, που µας 
µεταφέρει ο Αθηναίος, δείχνει ότι η οι θέσεις του Dyer δεν έχουν στηριχθεί µόνο σε 
εξεζητηµένες ερµηνείες, αλλά και σε επιλεκτική χρήση των πηγών: το περιεχόµενο των 
θησαυρών των Μεταποντίων και των Βυζαντίων ήταν µια ασηµένια σειρήνα, ένας ξύλινος 
Τρίτωνας που κρατούσε ασηµένιο κύπελλο, µια ασηµένια κύλικα, µια χρυσή οινοχόη, τρεις 
επίχρυσες φιάλες και διάφορα άλλα αντικείµενα.26 Ακόµα και αν θεωρήσει κάποιος ότι τα 
σκεύη που βρίσκουµε µεταξύ των παραπάνω θα µπορούσαν να είναι χρηστικά αντικείµενα 
που χρησιµοποιούσαν οι αντιπρόσωποι των πόλεων, σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να 
θεωρήσει το ίδιο και για την ασηµένια σειρήνα.  

Κάποιοι άλλοι µελετητές προσπάθησαν να υπερβούν τη διαφωνία απορρίπτοντας και 
τη θέση του Dyer, αλλά και την κυρίαρχη άποψη. Οι «θησαυροί», σύµφωνα µε την οπτική αυτή, 
δεν είχαν κατασκευαστεί µε αποκλειστικό σκοπό να είναι ούτε αποθήκες χρηστικών ιερατικών 
αντικειµένων ούτε χώροι φύλαξης κινητών αναθηµάτων. Οι απόψεις αυτές υποτιµούν διάφορα 
στοιχεία που δηλώνουν µε σαφήνεια την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα των µνηµείων. Έτσι, 
υποστηρίζεται ότι δεν φαίνεται να είχαν κτιστεί για χάρη του περιεχοµένου τους, το οποίο ήταν 
δευτερεύουσας σηµασίας. Αυτό διακρίνεται καθαρά από το γεγονός ότι δεν ήταν επισκέψιµοι 
                                                           
22 ΝΕΕR 2001, 274 
23 ΟΡΛΑΝ∆ΟΣ-ΤΡΑΥΛΟΣ 1986, 190 
24 Αν δεχθούµε την ερµηνεία του DYER (1905, 304 σηµ.22) ότι η λέξη «χρήµατα» χρησιµοποιείται από τον 
Παυσανία όταν αναφέρεται σε θησαυρούς µε τη σηµερινή έννοια της λέξης, σε συσσωρευµένα δηλαδή πολύτιµα 
αντικείµενα. Στο Στράβωνα, όµως, και τον Ησύχιο, όπως είδαµε, τα «χρήµατα» διακρίνονται από τα γενικώς 
πολύτιµα αντικείµενα (αγάλµατα κ.λ.π.) και από τα ιερά αντικείµενα. Εποµένως, «χρήµατα» δεν θα µπορούσαν να 
είναι όλα τα πολύτιµα αναθήµατα, αλλά µια συγκεκριµένη κατηγορία τους, πιθανότατα πολύτιµοι λίθοι και µέταλλα 
σε κατεργασµένη ή ακατέργαστη µορφή. 
25 Το τελευταίο δέχεται η PARTIDA (2000, 28) 
26 Αθηναίος, ∆ειπνοσοφισταί 11, 479 F – 480 A 
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και ότι τα όποια αντικείµενα φυλάγονταν στο απρόσιτο εσωτερικό, ο επισκέπτης τα έβλεπε 
από µακριά, ενώ συχνά παρεµβάλλονταν και διάφορα εµπόδια όπως τα µεταλλικά 
κιγκλιδώµατα ανάµεσα στους κίονες της πρόσοψης. Άλλωστε, δεν θα µπορούσαν τέτοια 
µνηµειώδη οικοδοµήµατα να κατασκευαστούν για να στεγάσουν το όποιο, ευτελέστερο 
περιεχόµενό τους. Αντίθετα, όντας εντυπωσιακά, αυτόνοµα αναθήµατα σε τρεις διαστάσεις, ο 
στόχος ήταν να γίνουν τα ίδια αντικείµενο της προσοχής και του θαυµασµού του επισκέπτη. 
Ταυτόχρονα, σαν προσφορές προς τους θεούς, ήταν καθαγιασµένα οικοδοµήµατα και 
θρησκευτικά στοιχεία, όσο ήταν και άλλοι τύποι αναθηµάτων (τρίποδες, γλυπτά κ.λ.π.).27 Το 
πρόβληµα µε την άποψη αυτή είναι ότι εκτός από τις υπόλοιπες σύγχρονες ερµηνευτικές 
θέσεις υπερβαίνει µε µέθοδο παρόµοια µε αυτή του Dyer και τα στοιχεία των πηγών. 
Προφανώς, η αρχιτεκτονική µορφή των Θησαυρών των Κορινθίων και Κλαζοµενίων έπαιξε 
ρόλο στο να επιλεγούν σαν προσωρινοί χώροι φύλαξης των αναθηµάτων που προηγούµενα 
φυλάσσονταν στον κατεστραµµένο από  την πυρκαγιά του 548 π.Χ. ναό του Απόλλωνα. 
Προφανώς, επιλέχθηκαν και γιατί έµοιαζαν µε ναούς. Αλλά, όπως φαίνεται τόσο από τις πηγές 
όσο και από τα αρχαιολογικά δεδοµένα, οι διαστάσεις και οι δύσκολη πρόσβαση σ’ αυτά δεν 
ήταν συµπτωµατικές παράµετροι που είχαν δευτερεύουσα σηµασία στην επιλογή των δύο 
αυτών κτηρίων για τη συγκεκριµένη χρήση. Είχαν αυτές τις διαστάσεις και δεν ήταν εύκολα 
προσβάσιµα γιατί προορίζονταν από τις πόλεις που τα κατασκεύασαν ακριβώς γι’ αυτή τη 
χρήση: τη στέγαση και φύλαξη πολύτιµων αντικειµένων. Έτσι, αν οι απόψεις αυτές 
εµφανίζονται να αντιλαµβάνονται την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα των συγκεκριµένων 
µνηµείων, αφενός δεν την περιγράφουν επαρκώς και αφετέρου απορρίπτουν την καθαρά 
λειτουργική παράµετρό τους και επικεντρώνονται σε ένα στοιχείο της αντίστοιχης συµβολικής, 
χωρίς να αποφεύγουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων. Η έννοια της προσφοράς προς τον θεό 
δεν είναι πανάκεια. ∆εν είναι δυνατόν να εξηγηθούν τα πάντα τεκµηριώνοντας, ουσιαστικά το 
αυτονόητο, ότι δηλαδή τα κτήρια αυτά είχαν κάποιας µορφής θρησκευτική σηµασία. Βεβαίως 
ήταν «πλούσιο δείγµα ευχαριστίας και επιδεικτικής ευλάβειας», αλλά ήταν «και παράλληλα 
χώρος που φυλάγονταν πολύτιµες προσφορές».28 Αν και δηλώνεται ότι «οι θησαυροί των ∆ελφών 
συνδύαζαν την κοσµική, την κοινωνική, την καλλιτεχνική και την θρησκευτική όψη του αρχαίου 
ελληνικού τρόπου ζωής»29 οι δύο πρώτες εξοβελίζονται και η προβληµατική και τα 
συµπεράσµατα περιστρέφονται γύρω από τις δύο τελευταίες.   

Βάσει λοιπόν των πηγών, µπορούµε κατ’ αρχήν να περιγράψουµε αδρά τους θησαυρούς 
σαν µικρά, ναόσχηµα οικοδοµήµατα κτισµένα από τις ελληνικές πόλεις σε ιερά πανελλήνιας 
εµβέλειας για να στεγάζουν αναθήµατα διαφορετικών τύπων και ποικίλης καλλιτεχνικής και 
αντικειµενικής αξίας. Αναφέρθηκε παραπάνω η πληροφορία που µας µεταφέρει ο Στράβωνας 
ότι τα αναθήµατα αυτά µπορούσαν να είναι είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά. Χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις τέτοιων δηµόσιων αναθηµάτων ήταν το χρηµατικό ποσό που οι Σίφνιοι έβαζαν 
κάθε χρόνο στο θησαυρό τους προς τιµήν του θεού και οι χάλκινοι «θάλαµοι» που είχαν 
αφιερώσει οι Σικυώνιοι στο ιερό της Ολυµπίας και στεγάζονταν στον αντίστοιχο θησαυρό 
τους.30 Στο Στράβωνα αναφέρονται ανάλογες περιπτώσεις, όπως των κατοίκων της Σύβαρης 
και της Σπίνας, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς είχαν αναθέσει.31 Οι πληροφορίες για τα 
αναθήµατα των ιδιωτών είναι πιο λίγες και αυτό αποδίδεται συνήθως στο ότι τα αντικείµενα 
από τη φύση τους δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των 
αρχαίων συγγραφέων.32 Αναφέρονται, ωστόσο, οι περιπτώσεις του αναθήµατος του Ξενοφώντα 
και κάποιας ποιήτριας Ανδροµάχης από τις Ερυθρές, η οποία αφιέρωσε στο ιερό των ∆ελφών, 

                                                           
27 PARTIDA 2000, 29, 279, 290-292 
28 BOARDMAN 1982, 188 
29 PARTIDA 2000, 292 
30 Αντίστοιχα, Παυσανίας 10.11.2 και 6.19.2-3 
31 Στράβων, 9.3.8 
32 ΝEER 2001, 275 
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µετά από τη νίκη της στους µουσικούς αγώνες των Πυθίων, ένα χρυσό βιβλίο που 
τοποθετήθηκε για φύλαξη στο θησαυρό των Σικυωνίων.33  

Για ποιους λόγους, όµως, αποφάσιζε µια πόλη να κατασκευάσει έναν θησαυρό; Ο 
Παυσανίας δεν παραλείπει στην περιγραφή πολλών από τους θησαυρούς να αναφερθεί στα 
κατά περίπτωση κίνητρα των αναθετών. Αυτά µπορούσαν να είναι: στρατιωτικές (Θησαυρός 
των Αθηναίων στους ∆ελφούς34) ή αθλητικές νίκες (Θησαυροί των Σικυωνίων στην Ολυµπία 
και των Κορινθίων στους ∆ελφούς35), επίδειξη πλούτου (Θησαυρός των Κνιδίων στους 
∆ελφούς36), έκφραση ευλάβειας προς το θεό του ιερού (Θησαυρός Ποτίδαιας στους ∆ελφούς37), 
υπακοή σε µια άµεση εντολή του θεού (Θησαυρός των Σιφνίων στους ∆ελφούς38). Σε κάποιες 
περιπτώσεις µπορούµε να διαπιστώσουµε και συνύπαρξη περισσότερων του ενός κινήτρων: 
στην περίπτωση, για παράδειγµα, των Αθηναίων η συγκυρία κατασκευής του θησαυρού τους 
(µετά τη µάχη του Μαραθώνα) αποκαλύπτει και δικαιολογεί σαν κίνητρα τόσο την επίδειξη της 
νίκης και της ευηµερίας της πόλης, όσο και την δήλωση της πίστης τους προς το θεό. Το 
πρόβληµα είναι ότι η ανάλυση του Παυσανία παρότι χρήσιµη ρέπει προς την 
υπεραπλούστευση. Παρότι µας διαφωτίζει σε σχέση µε τα κίνητρα των αναθετουσών πόλεων, 
αν δοκιµάσουµε να τοποθετήσουµε το ζήτηµα σε ευρύτερα πλαίσια, διαπιστώνουµε ότι εν τέλει 
οι πόλεις που γνωρίζουµε από τον ίδιο ότι είχαν κατασκευάσει θησαυρούς ήταν σχετικά λίγες 
σε σχέση µε το σύνολο των ελληνικών πόλεων. Και βέβαια δεν µπορούµε να µιλάµε για «ένα 
αντίγραφο όλης της Ελλάδας σε έναν τόσο µικρό χώρο».39 Προφανώς, πολλές πόλεις είχαν να 
επιδείξουν νίκες ή ευηµερούσαν. Πολλές, επίσης, θα επεδείκνυαν ευλάβεια προς τους θεούς ή 
θα είχαν πάρει απαντήσεις σε ερωτήµατά τους προς το µαντείο των ∆ελφών ή ακόµα θα ήταν 
ικανοποιηµένες από την επιβεβαίωση κάποιου χρησµού. Γιατί όµως δεν έκτισαν θησαυρούς; Ή 
αλλιώς, ποιο περισσότερο συγκεκριµένο κίνητρο καθόρισε τη διαφοροποίηση της πρακτικής 
των µεν από τις δε; 

Πολλές από τις πρόσφατες έρευνες αντιµετώπισαν το ζήτηµα ως κατεξοχήν πολιτικό. 
Σύµφωνα µε τον Richard Neer η απόφαση κατασκευής ενός θησαυρού είναι µια καθαρά 
πολιτική απόφαση.40 Άρα, το κίνητρο που οδηγούσε σ’ αυτήν δεν µπορεί να βρίσκεται σε 
απλοϊκές γενικεύσεις και στερεότυπα, όπως η «τάση επίδειξης» των πόλεων που εµφανίζεται, 
πολλές φορές, χωρίς αιτιολόγηση, ως πανάκεια και προβάλλεται ως το µεθοδολογικό εργαλείο 
που µπορεί να εξηγεί τα πάντα. Το πραγµατικό και ουσιαστικό κίνητρο πρέπει να αναζητηθεί 
εντός των πλαισίων της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των ελληνικών πόλεων και µεταξύ των 
εσωτερικών αντιφάσεων και ανταγωνισµών που διαµόρφωναν το πλέγµα των σχέσεων 
ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες, τις πόλεις, τους συνασπισµούς πόλεων και τα πανελλήνιας 
εµβέλειας ιερά.  

Οι πηγές αναδεικνύουν τρία βασικά χαρακτηριστικά των θησαυρών που µπορούν να 
φανούν χρήσιµα. Το πρώτο είναι ότι είναι οικοδοµήµατα εκτός των ορίων των πόλεων-κρατών, 
κτισµένα στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ µακριά από τις πόλεις που τα ανέθεταν. Το 
στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό δεδοµένου ότι γνωρίζουµε πολύ λίγες περιπτώσεις πόλεων που 
αποφάσιζαν να κατασκευάσουν κτήρια σε σηµεία εκτός των συνόρων τους. Το δεύτερο είναι 
ότι, ακόµα και µετά την κατασκευή τους, διατηρούσαν έναν ειδικό δεσµό µε την πόλη στην 
οποία ανήκαν, καθώς στέγαζαν τα κινητά αναθήµατα των πολιτών της. Το τρίτο είναι ότι 
                                                           
33 Πλούταρχος, Moralia 675B 
34 Παυσανίας, 10.11 
35 Παυσανίας, 6.19.1 και 10.13.5. Οι νίκες ήταν στην πραγµατικότητα νίκες των τυράννων των πόλεων σε 
αρµατοδροµίες. 
36 Παυσανίας, 10.11.4. Αν και επισηµαίνει ότι δεν είναι σίγουρος αν το κίνητρο ήταν αυτό ή κάποια νίκη. 
37 Παυσανίας, 10.11.4 
38 Παυσανίας, 10.11.2. Αναφέρει ότι η Πυθία απαίτησε να κτίσουν θησαυρό. Ο Ηρόδοτος (3.57) όµως δεν αναφέρει 
το περιστατικό 
39 GRUBEN 2000, 94 
40 ΝΕΕR, 2001, 282 
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κτίζονταν από πόλεις-κράτη και όχι από οµάδες ανθρώπων ή µεµονωµένα άτοµα. Σε 
τουλάχιστον τρεις από τους θησαυρούς του καθενός από τα  δύο µεγάλα ιερά βρίσκουµε 
επιγραφές που τονίζουν τον δηµόσιο χαρακτήρα τους, αναφέροντας όχι το όνοµα της πόλης, 
αλλά των πολιτών, εµφανίζοντας µε τον τρόπο αυτό το κτήριο σαν συλλογικό ανάθηµα. 
Άλλωστε, τα µόνα µεµονωµένα άτοµα που είχαν χτίσει θησαυρούς ήταν τύραννοι: ο πρώτος 
θησαυρός των Σικυωνίων ήταν αφιέρωµα του τυράννου Μύρωνα και του δήµου και ο θησαυρός 
των Κορινθίων είχε κτιστεί από τον Κύψελο.41  

Η περίπτωση του Θησαυρού του Βρασίδα και των κατοίκων της Ακάνθου είναι 
διαφορετική: έχοντας κτιστεί µε αφορµή την απελευθέρωση της πόλης από τους Αθηναίους το 
423 π.Χ. δεν σχετίζεται άµεσα µε τον Σπαρτιάτη βασιλιά που πρωτοστάτησε σ’ αυτή την 
απελευθέρωση. Ο Βρασίδας πέθανε ένα χρόνο µετά και έτσι δεν θα µπορούσε να έχει 
συναποφασίσει την κατασκευή του θησαυρού. Το όνοµα του, µαζί µ’ αυτό των κατοίκων της 
Ακάνθου, αναφέρει ο Πλούταρχος όταν κάνει µνεία στην αφιερωµατική επιγραφή του 
θησαυρού περισσότερες από µια φορά,42 αν και είναι αµφίβολο ότι είχε τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσει το θησαυρό. Αν δεν πρόκειται για µια ακόµα από τις προσθήκες του Πλουτάρχου, 
η συγκεκριµένη παρέκκλιση από τον κανόνα των θησαυρών µπορεί να αναχθεί σε µια σκόπιµη 
απόφαση των κατοίκων της Ακάνθου να τιµήσουν µετά θάνατον µ’ αυτό τον τρόπο το Βρασίδα 
για τη βοήθειά του, ανάλογη µ’ αυτήν των κατοίκων της Αµφίπολης που τον είχαν 
αναγορεύσει νέο ιδρυτή της πόλης τους και είχε ταφεί στην αγορά της.43 Και οι δύο περιπτώσεις 
βέβαια δεν µπορεί να είναι άσχετες µε την επιρροή των Σπαρτιατών µετά την εκδίωξη των 
Αθηναίων από την περιοχή. 

 Ο Neer αναζήτησε το κίνητρο σ’ αυτούς τους µηχανισµούς επικεντρώνοντας την 
προσοχή σ’ αυτό που σύγχρονες έρευνες ανέδειξαν και µπορεί να ονοµαστεί «ανταγωνισµός 
παραδειγµάτων» (contest of paradigms) και ήταν κατ’ ουσίαv ένα βαθύ ιδεολογικό χάσµα 
ανάµεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους θεώρησης του κόσµου.44 Ο Robin Osborne όρισε 
ακριβώς αυτόν τον ανταγωνισµό σαν «την ένταση µεταξύ του τοπικισµού της πόλεως, δηλαδή 
της συνείδησης ότι ανήκει κανείς σε µια συγκεκριµένη κοινότητα και όχι σε άλλη και του 
πανελληνισµού, δηλαδή της συνείδησης ότι αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου ελληνικού κόσµου».45 
O Neer στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στην δουλειά του Ian Morris και κυρίως στην προσπάθειά 
του να εντοπίσει ακριβώς τους κοινωνικούς φορείς των δύο αυτών ιδεολογιών: από τη µία 
πλευρά θεώρησε ότι βρίσκονταν οι λεγόµενοι «µέσοι» ή «µέτριοι» και από την άλλη οι 
αριστοκράτες, τα µέλη των ελίτ. Οι πηγές είναι ξεκάθαρες ως προς το ότι η διάκριση δεν ήταν 
απόλυτα ταξική. Άλλωστε πολλοί από τους επιφανείς ρήτορες της Αθήνας χαρακτήριζαν 
µέσους κάποιους από τους πλουσιότερους πολίτες. Οι δύο πλευρές διακρίνονταν βασικά από 
την ιδεολογία και την κοινωνική στάση τους, που εντέλει προσδιόριζε τον τρόπο που 
χρησιµοποιούσαν τον πλούτο τους. Οι περισσότεροι Αθηναίοι έβλεπαν τον εαυτό τους σαν µέσο 
πολίτη. Η κοινότητα των «µέσων» χαρακτηριζόταν από την «ὁµόνοια», την «αἰσχύνη» και τη 
«φιλία». Ο κάθε µέσος που διέθετε αρκετούς πόρους για να εξασφαλίζει την επιβίωσή του, 
θεωρούνταν ότι δεν είχε λόγο να επιδιώκει περισσότερα αγαθά. Κατά τον Αριστοτέλη µια 
κοινότητα όπου κυριαρχούν οι «µέσοι» ήταν µια «πολιτεία», ένα συντεταγµένο κράτος.46 Οι ίδιοι 
θεωρούσαν ότι ζούσαν σε µια εξισωτική, οµοιογενή κοινωνία που όλοι σκέφτονταν µε τον ίδιο 
τρόπο και έτσι εξασφαλιζόταν συναίνεση και κοινωνική ειρήνη. Γι’ αυτούς η «πόλις» τους ήταν 
το κέντρο του κόσµου. Από την άλλη πλευρά, όµως, θεωρούσαν ότι η κοινότητα τους 

                                                           
41 ΝEER, 2001, 277-278. Για το θησαυρό των Σικυωνίων: Παυσανίας 6.19.2. Για το θησαυρό των Κορινθίων: 
Παυσανίας 10.13.5 
42 Πλούταρχος, Moralia 400F, 401C και Βίος του Λύσανδρου 1,18 
43 ΒΟMMELAER-LAROCHE 1991, 61-63  -  NEER, 2001 278 
44 ΝEER, 2001, 282 
45 OSBORNE 2000, 356 
46 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1293-4 
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απειλούνταν συνεχώς από κάποιες άλλες οµάδες που δεν διέθεταν τα δικά τους ιδανικά. 
Σίγουρα, η ηγεµονική κουλτούρα των «µέσων» δεχόταν κριτική και πίεση από µειοψηφικές 
οµάδες πολιτών που διαφοροποιούνταν σε µεγάλο βαθµό, θεωρώντας περίπου γελοίο το να µη 
λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές νοηµοσύνης, πλούτου ή µόρφωσης και να θεωρούνται όλοι οι 
κάτοικοι µιας πόλης ίσοι. Οι πολίτες αυτοί αποτελούσαν τη δεύτερη οµάδα. Σε αντίθεση µε τις 
παραπάνω ιδεολογικές αναφορές των µέσων που προέρχονταν κυρίως από τον Ησίοδο και το 
Σόλωνα, τα µέλη των ελίτ αντλούσαν παραδείγµατα από τις περιγραφές της ηρωικής εποχής 
του Οµήρου και των λυρικών ποιητών.  Στηριζόµενοι σ’ αυτές τις ιδεολογικές αναφορές και 
κυρίως στην υλική τους βάση υιοθέτησαν έναν τρόπο ζωής που, σύµφωνα µε τον Morris, 
κινούνταν γύρω από «τις σχέσεις µε την ανατολή, την πολυτέλεια, το ιδεώδες του κάλλους και 
την προνοµιακή σχέση µε τους θεούς» και προσπάθησαν να δηµιουργήσουν τον δικό τους ζωτικό 
χώρο αξιοποιώντας τα κενά των θεσµών της πόλης και την ανοχή που η δηµοκρατία έδειχνε 
προς ό,τι θεωρούσε απλά εκκεντρικό και όχι επικίνδυνο για τη λειτουργία της. Για να 
δικαιολογήσουν την ύπαρξη και τον κοινωνικό τους ρόλο προέβαλλαν παραδοσιακές αξίες 
απέναντι στη συλλογικότητα της πόλης. Η δική τους φαντασιακή ιδανική κοινότητα δεν ήταν η 
«πόλις», αλλά µια κοινότητα αριστοκρατών από όλο τον ελληνικό κόσµο, αλλά και εκτός 
αυτού, της οποίας η δραστηριότητα εντοπιζόταν κυρίως στις παρυφές της πόλης και εκεί που το 
ιδιωτικό στοιχείο µπορούσε να προβληθεί χωρίς να κινδυνεύει να αφανιστεί από τους 
εξισωτικούς θεσµούς: στα κλειστά συµπόσια, στους διακοινοτικούς αθλητικούς αγώνες και στα 
πανελλήνια ιερά.47  

 Ήδη από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. στην Ολυµπία και από τον πρώίµο 6ο αι. π.Χ. στα 
υπόλοιπα πανελλήνια ιερά (∆ελφοί, Ίσθµια, Νεµέα) πολίτες από διάφορες ελληνικές πόλεις 
συγκεντρώνονταν περιοδικά (ανά τέσσερα χρόνια) για να συµµετάσχουν σε εορταστικές 
εκδηλώσεις και αγώνες. Αυτός ο πολλαπλασιασµός των θέσεων και των ευκαιριών απόκτησης 
δόξας σε ένα στίβο που ενδιέφερε τους πάντες πρέπει, κατά τον Osborne, να θεωρηθεί όχι µόνο 
από τη σκοπιά των ιερών, ως απόρροια της προσπάθειας να διακριθούν, αλλά και ως απάντηση 
στην αυξανόµενη ζήτηση. Ο ανταγωνισµός και οι ιδεολογικές αντιθέσεις µέσα στις πόλεις 
δηµιουργούσαν µεγαλύτερη ανάγκη ευκαιριών απόκτησης συµβολικού κεφαλαίου.48 

Υπό το πρίσµα αυτό, οι ∆ελφοί και η Ολυµπία, χώροι όπου εντοπίζουµε τους 
θησαυρούς, ήταν σηµαντικοί για τα µέλη των ελίτ. Κυρίως γιατί δεν ανήκαν σε καµία 
συγκεκριµένη πόλη: καθώς βρίσκονταν κατ’ ουσία στο περιθώριο της ζωής των κοινοτήτων των 
πόλεων, ήταν κατά µια έννοια το αντίθετο των πόλεων. Κατά τον Francois de Polignac το 
στοιχείο της απόστασης ήταν αποφασιστικός παράγοντας καθώς αυτή έδινε µεγαλύτερη αξία 
και κύρος στην πρακτική της συγκέντρωσης σε συγκεκριµένους χώρους.49 Αυτό γιατί δεν είχαν 
όλοι την οικονοµική δυνατότητα όχι µόνο να µετακινούνται σε µακρινές αποστάσεις, αλλά και 
να υιοθετούν έναν τρόπο ζωής που αναγκαστικά τους τοποθετούσε εκτός της παραγωγικής 
διαδικασίας. Για τους λόγους αυτούς τα ιερά αποτελούσαν µέρος του ζωτικού χώρου των ελίτ, 
ουσιαστικά ένα προνοµιακό πεδίο διεκδίκησης µιας προνοµιακής σχέσης µε τους θεούς και 
ταυτόχρονα ανεµπόδιστου επιδεικτικού ανταγωνισµού µέσω της δυνατότητας συµµετοχής 
στους αγώνες (αθλητικούς και µη) και της αφιέρωσης αναθηµάτων µεγάλης κλίµακας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ένα ανάθηµα («ἄγαλµα») που αφιέρωσε στο ιερό του 
Απόλλωνα στο Πτώο λίγο µετά το 550 π.Χ. ο Αθηναίος αριστοκράτης Αλκµεωνίδης. Το 
συγκεκριµένο ιερό εµφανίζεται να ακµάζει τα χρόνια που ακολουθούν µετά το 548 π.Χ., χρονιά 
που το ιερό των ∆ελφών παθαίνει σοβαρές ζηµιές από εκτεταµένη πυρκαγιά. Προφανώς, το 
διάστηµα που στους ∆ελφούς γίνονταν εργασίες ανακατασκευής των κτηρίων και 
επανασχεδιασµού του ευρύτερου χώρου, οι αριστοκρατικές οικογένειες στράφηκαν στο ιερό της 

                                                           
47 MORRIS 2000, για την ιδεολογία των µέσων 109-154, για τον ανταγωνισµό µε τα µέλη των ελίτ 155-195 
48 OSBORNE 2000, 357-358 
49 DE POLIGNAC 1994, 11 
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Βοιωτίας. Από το ανάθηµα του Αλκµαιωνίδη σώζεται µόνο ο ενεπίγραφος κίονας που 
αποτελούσε τη βάση του.50 Εκεί αναφέρεται ότι αφορµή για την ανάθεση αποτέλεσε η νίκη των 
αλόγων του στους αγώνες των Παναθηναίων. Το στοιχείο που ο Neer ξεχωρίζει, µέσα σε µια 
κατά τ’ άλλα τυπική αφιερωµατική επιγραφή, είναι ότι ο Αλκµαιωνίδης θεώρησε σωστό να 
δηλώσει την ταυτότητά του ως αναθέτη, αναφέροντας δίπλα στο όνοµά του µόνο το όνοµα του 
πατέρα του και όχι την εθνικότητά του. Αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος είχε 
επιλέξει να αυτοπροσδιορίζεται ως Αλκµαιωνίδης και όχι ως Αθηναίος, ως µέλος 
συγκεκριµένης οικογένειας και όχι ως πολίτης. Η αναφορά στην πόλη καταγωγής του ήταν 
περιττή δεδοµένου του ακροατηρίου. Ο Αλκµεωνίδης στο Πτώο επικοινωνούσε µε τα µέλη της 
κοινότητας στην οποία εκείνος θεωρούσε ότι ανήκε µε εχέγγυα την οικογενειακή του 
καταγωγή και τα κατορθώµατά του και όχι µε την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη. Και αυτή η 
κοινότητα δεν ήταν ο αθηναϊκός ∆ήµος.51  

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί στο σηµείο αυτό είναι ο κίνδυνος να θεωρήσουµε τις 
παραπάνω πρακτικές των  µελών  της ελίτ σαν εκδήλωση αποστασιοποίησης από την 
κοινωνική ζωή της πόλης. Οι κοινωνικές διαµάχες λάµβαναν χώρα κυρίως εκεί, απλώς η οµάδα 
αυτή αναζητούσε συµβολικό κεφάλαιο (άυλη δόξα, κύρος και γόητρο) τόσο εντός (ο 
Αλκµεωνίδης του Πτώου συµµετέχει στα Παναθήναια), όσο και εκτός των πόλεων (ο ίδιος 
αφιερώνει σε ανάµνηση της νίκης του σε διακοινοτικό ιερό). Αυτό το συµβολικό κεφάλαιο 
µπορούσαν να το εξαργυρώσουν σχεδόν αποκλειστικά στον τόπο καταγωγής τους µε πολιτική 
ισχύ. Μπορούµε σαν χαρακτηριστικά παραδείγµατα να θυµηθούµε δύο περιπτώσεις, του 
Κύλωνα και του Αλκιβιάδη, οι οποίες αν και έχουν µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους και 
διαφέρουν κυρίως ως προς τις πρακτικές που χρησιµοποίησαν, εντούτοις  δείχνουν µε ποιόν 
τρόπο κάποιος φιλόδοξος γόνος αριστοκρατικής αθηναϊκής οικογένειας έχτιζε το κοινωνικό 
προφίλ του µε τελικό στόχο την απόκτηση πολιτικής δύναµης και την προνοµιακή συµµετοχή 
στην άσκηση της εξουσίας.   

Ένας θησαυρός ήταν η απάντηση των τοπικών κοινοτήτων στις παραπάνω πρακτικές. 
Μπορούσε από τη φύση του να εθνικοποιήσει όλα τα αναθήµατα και µέσω αυτών και την 
υποτιθέµενη προνοµιακή σχέση του αναθέτη µε τους θεούς. Όταν µια ιδιωτική αφιέρωση 
έµπαινε µέσα σε θησαυρό άλλαζε συµφραζόµενα. Από την πανελλήνια κοινότητα των 
αριστοκρατών εντασσόταν στο σύνολο των αντικειµένων που ανήκαν στην πόλη. Φυσικά 
εξακολουθούσε να αντανακλά τον αναθέτη του, αλλά µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν του 
αναθήµατος του Αλµεωνίδη. Τοποθετηµένο µέσα σε ένα δηµόσιο κτήριο εµφανιζόταν σαν 
ανάθηµα ενός ακόµα πολίτη της συγκεκριµένης πόλης. Ακόµα και η χρήση σε πολλές 
περιπτώσεις πρώτης ύλης (κυρίως µάρµαρο) από την µητρόπολη σαν υλικό κατασκευής 
εκµηδένιζε συµβολικά την απόσταση ανάµεσα σ’ αυτήν και το πανελλήνιο ιερό. Έτσι, τα 
αναθήµατα αποκτούσαν µια ιδιόµορφη υπόσταση: δεν βρίσκονταν στην ακρόπολη της 
µητρόπολης, αλλά ούτε και κάπου εκτός της πόλης. Βρίσκονταν κάπου στη µέση, σε απόσταση 
βέβαια απ’ αυτήν, αλλά ωστόσο µέσα σε κάτι που ανήκε σ’ εκείνη. Το τελικό συµπέρασµα του 
Neer είναι ότι η επιλογή κατασκευής ενός θησαυρού δεν ήταν απλά πρακτική. Υπαγορευόταν 
από την πιεστική πολιτική αναγκαιότητα της διείσδυσης της πόλης σε ένα σηµαντικό πεδίο 
επίδειξης των αριστοκρατών. Ο θησαυρός εντέλει δεν ήταν ένα απλό θησαυροφυλάκιο. Ήταν 
ένα κέλυφος αναθηµάτων µεγάλης αξίας και ένα εργαλείο που βοηθούσε την πόλη να 
χρησιµοποιεί την αριστοκρατική επίδειξη προς όφελος των συµφερόντων της.52    

 

                                                           
50 ΙG I,3 1469 
51 ΝΕΕR 2001, 283 
52 ΝΕΕR 2001, 284 
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1.2 Αρχιτεκτονική µορφή και αναγνώριση  
Η χρήση των θησαυρών καθόρισε τις βασικές παραµέτρους της αρχιτεκτονικής τους 

µορφής. Ανεξάρτητα από τις διάφορες παραλλαγές επιµέρους διακοσµητικών και 
λειτουργικών τους στοιχείων, όσα παραδείγµατα θησαυρών από τα ιερά των ∆ελφών και της 
Ολυµπίας έχουν ταυτιστεί µε σχετική σιγουριά παρουσιάζουν κοινά γενικά χαρακτηριστικά: 
είναι µικρά ναόσχηµα οικοδοµήµατα, συνήθως µε πρόσοψη αποτελούµενη από δύο κίονες «ἐν 
παραστάσει».53 Από τους έντεκα θησαυρούς της Ολυµπίας, οι οκτώ είχαν πρόσοψη µε 
πρόσταση αποτελούµενη από δύο κίονες «ἐν παραστάσει», οι δύο µε συµπαγή τοίχο και σε έναν 
τοποθετήθηκε αργότερα πρόσταση. Στους ∆ελφούς συναντάµε παρόµοια στοιχεία στα τριάντα 
σχετικά µικρά κτήρια που έχουν βρεθεί εκεί. Τα περισσότερα είχαν σχετικά ισχυρή τοιχοδοµία, 
στέκονταν σε ψηλά πόδια και δεν διέθεταν κλίµακα ανόδου.54 Πρόσοψη µε πρόσταση ανάλογη 
του παραδείγµατος από την Ολυµπία δεν υπάρχει, εκτός αν αναπαρασταθεί έτσι ο θησαυρός 
των Θηβαίων, στον οποίο συναντάµε αµφισβητούµενα στοιχεία.55 Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι 
και τα τριάντα ήταν θησαυροί. Από τη στιγµή που σε καµία από τις πηγές δεν υπάρχει 
αναφορά ή περιγραφή συγκεκριµένου γενικού αρχιτεκτονικού προτύπου για τους θησαυρούς, 
σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιεσδήποτε γενικές αρχές και να 
µπούµε στη διαδικασία να ταυτίζουµε µε θησαυρό όποιο µικρό ναόσχηµο κτήριο υπάρχει µέσα 
ή σε κοντινή απόσταση από κάποιο ιερό. Ή να χρησιµοποιήσουµε το θησαυρό των Αθηναίων 
σαν πρότυπο και έτσι να αποκλείσουµε όλες τις άλλες γνωστές παραλλαγές (ιωνικός ρυθµός, 
χρήση Καρυάτιδων ή ηµικιόνων στην πρόσοψη και ηµικυκλική, αψιδωτή ή µονόπτερη 
κάτοψη).56 Σωστά επισηµαίνει ο Νeer ότι το γεγονός ότι όλοι οι θησαυροί που µπορούµε να 
ταυτίσουµε µε τη βοήθεια του Παυσανία έχουν κάποια συγκεκριµένη, σε γενικές γραµµές, 
µορφή δεν σηµαίνει ότι ισχύει και το αντίστροφο. Προφανώς αυτός ο τύπος κτηρίου θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την κατασκευή ενός µικρού ιερού ή ενός βοηθητικού 
προσκτίσµατος.57  

Από τις ενδελεχείς αναλύσεις αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων και τις αποδόσεις των 
αρχιτεκτονικών µελών σε συγκεκριµένα θεµέλια γνωρίζουµε ότι για την κατασκευή των 
θησαυρών είχαν χρησιµοποιηθεί και οι δύο βασικοί αρχιτεκτονικοί ρυθµοί (δωρικός και 
ιωνικός) και οι παραλλαγές τους (αιολικός). Πιο αναλυτικά, οι θησαυροί της Ολυµπίας είναι 
όλοι δωρικοί,58 ενώ σ’ αυτούς των ∆ελφών η σύγχρονη έρευνα αναγνωρίζει µε σιγουριά 
τέσσερα ιωνικά και αιολικά κτήρια και µε επιφυλάξεις άλλα δύο, τα οποία χρονολογούνται όλα 
στον 6ο π.Χ. αι..59 Μάλιστα, σε κάποιους απ’ αυτούς αποδίδονται αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες 
χαρακτηριστικές των σταδίων εξέλιξης των δύο ρυθµών όπως τα πρώιµα στοιχεία των 
τεσσάρων ιωνικών θησαυρών των ∆ελφών (φοινικόσχηµα κιονόκρανα, κυµάτιο στον 
τοιχοβάτη, Καρυάτιδες αντί κιόνων στην πρόσοψη) και η εµφάνιση του αφηγηµατικού 
στοιχείου στην ιωνική ζωφόρο.60  

Η αρχιτεκτονική µορφή που εµφανίζεται συχνότερα, αυτή που περιλαµβάνει πρόσοψη 
µε δύο κίονες εν παραστάσει, χρησιµοποιούνταν  και για την κατασκευή ταφικών µνηµείων, 

                                                           
53 ΒΟARDMAN 1982, 188. O NEER (2001, 276) ονοµάζει την πρόσταση πρόναο και έτσι µιλάει για δίχωρα 
οικοδοµήµατα µε σηκό και πρόναο. 
54 ΝΕΕR 2001, 276 
55 PARTIDA 2000, 289 
56 Ο οποίος κατέχει το προνόµιο να έχει αναστηλωθεί και έτσι ορισµένες φορές χρησιµοποιείται τελείως αυθαίρετα 
σαν πρότυπο, όπως σωστά επισηµαίνει η PARTIDA (2000, 28) 
57 ΝΕΕR 2001, 277 
58 ΒΟARDMAN 1982, 192 
59 ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 59  -  Για τους τέσσερις ιωνικούς και αιολικούς (Κνιδίων, Κλαζοµενίων, 
Μασσαλιωτών και Σιφνίων) θεµελιώδης παραµένει η µελέτη του DINSMOOR (1913) 
60 ΜΠΟΥΡΑΣ 1991, 170  –  RIDGWAY 1966, 195-198  - Tα πιο πρόσφατα στοιχεία για το θέµα παραθέτουν στα 
πλαίσια της µελέτης τους για έναν απ’ αυτούς, το θησαυρό των Σιφνίων, οι DAUX-HANSEN (1987)  -  Για τους 
δωρικούς θησαυρούς των ∆ελφών στα πλαίσια της εξέλιξης του δωρικού ρυθµού βλ. OSTBY 2000, 239-262  
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προπύλων και ηρώων. Είναι επίσης γνωστή από τα κεντρικά «µέγαρα» των λεγόµενων 
ανακτόρων της προϊστορικής περιόδου. Εκεί µια στοά µε δύο κίονες εν παραστάσει οδηγούσε 
στον κεντρικό θάλαµο. Βασιζόµενοι σ’ αυτό το στοιχείο κάποιο ερευνητές προσπάθησαν να 
συνδέσουν το προϊστορικό µέγαρο µε κάποια προσκτίσµατα που είδε ο Παυσανίας σε διάφορα 
ιερά (Λυκόσουρα, Ελευσίνα) και αναφέρει ο Ηρόδοτος ότι υπήρχαν αλλού (∆ελφοί, Πάρος, 
ακρόπολη της Αθήνας) και τα ονόµασε έτσι και επίσης µε τους θησαυρούς. Η συλλογιστική 
είναι σαφής: εφόσον το προϊστορικό µέγαρο ενσωµάτωνε το στοιχείο της πρόσοψης µε στοά και 
εφόσον οι Παυσανίας και Ηρόδοτος ονόµαζαν «µέγαρα» κάποιους χώρους που είχαν 
θρησκευτικό χαρακτήρα και στέγαζαν λειτουργίες λατρείας σε ιερά της ρωµαϊκής περιόδου, 
εποµένως οι θησαυροί που από τη µια έχουν είσοδο όµοια µε του «µεγάρου» και από την άλλη 
βρίσκονται σε ιερά, θα πρέπει να είχαν λάβει τη συγκεκριµένη µορφή εξαιτίας αυτής της 
παράδοσης.61 Όµως, η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική µορφή, στην περίπτωση του προϊστορικού 
«µεγάρου» δεν ήταν αυτοτελής. Ονοµαζόταν «αἴθουσα», σχηµάτιζε τη πρόσοψη του κτηρίου και 
αποτελούσε απλώς την πρόσοψη και την είσοδο του.62 Αντίθετα, τα κτήρια που ονοµάζουν ο 
Παυσανίας και ο Ηρόδοτος «µέγαρα», ακόµα και αν ήταν δοµικά ενσωµατωµένα σε ένα 
ευρύτερο συγκρότηµα λατρείας, αποτελούσαν, ως προς τη χρήση τους, αυτοτελή 
οικοδοµήµατα, κελύφη συγκεκριµένων λατρευτικών δραστηριοτήτων. Εποµένως, κανένα 
στοιχείο από τις περιγραφές του Παυσανία και του Ηροδότου δεν µπορεί να συνδέσει  τους δύο 
τύπους κτηρίων είτε λειτουργικά είτε µορφολογικά. Και βέβαια, ούτε οι θησαυροί έχουν την 
οποιαδήποτε λειτουργική σχέση µε κάποιο από τα δύο, εκτός αν επικαλεστεί κάποιος το 
απλοϊκό στερεότυπο ότι από τη στιγµή που έχουν σχέση µε το ιερό θα έχουν και θρησκευτικό-
λατρευτικό χαρακτήρα. Αν οι θησαυροί είχαν χαρακτήρα ανάλογο των µεγάρων του 
Παυσανία, γιατί ο ίδιος δεν τους ονόµαζε µέγαρα αλλά θησαυρούς; Και γιατί δεν µπήκε στον 
κόπο να περιγράψει τις λατρευτικές δραστηριότητες που υποτίθεται ότι συνέβαιναν εκεί, όπως 
στην περίπτωση, για παράδειγµα, του ιερού της Λυκόσουρας ; Άλλωστε, αυτή η έννοια της 
αρχιτεκτονικής συνέχειας µπορεί να αµφισβητηθεί και µε τη βοήθεια ενός πρόσθετου και 
σηµαντικού στοιχείου: ο πρωϊµότερος από τους θησαυρούς των ∆ελφών, αυτός των Κορινθίων, 
δεν διέθετε πρόσοψη µε κίονες εν παραστάσει. Αυτό σηµαίνει ότι, σε πείσµα των απόψεων περί 
παράδοσης και συνέχειας, τα δεδοµένα δείχνουν σαφέστατα ότι η µορφή του κτηρίου µε 
παραστάδες υιοθετήθηκε αργότερα από τους Θησαυρούς, πιθανότατα κατά το α’ µισό του 6ου 
αι. π.Χ..63 

Εκτός της βοήθειας του Παυσανία και των άλλων πηγών, διάφορα άλλα στοιχεία 
µπορούν να βοηθήσουν όχι µόνο στην αναγνώριση κάποιου κτηρίου σαν θησαυρός, αλλά και 
στην ταύτισή του µε συγκεκριµένη πόλη. Τέτοια θα µπορούσαν να είναι: η αφιερωµατική 
επιγραφή (όταν υπάρχει), διάφορες άλλες, συνήθως µεταγενέστερες της περιόδου κατασκευής 
επιγραφές, οι οποίες αναφέρουν είτε το όνοµα της πόλης, είτε ονόµατα πολιτών γνωστά από 
άλλες πηγές, το υλικό κατασκευής (όπως είδαµε µπορούσε να προέρχεται από πηγές που 
ανήκαν στην επικράτεια της πόλης), καθώς και διάφορες λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής που 
δεν σχετίζονται µε την τοπική παράδοση και µπορούν να ενταχθούν στην παράδοση κάποιας 
άλλης συγκεκριµένης πόλης. Βέβαια, το τελευταίο στοιχείο θα πρέπει να εξετάζεται µε σχετικό 
σκεπτικισµό, καθώς υπάρχει η πιθανότητα κάποια τυποποιηµένα αρχιτεκτονικά µέλη 
(κεράµωση κ.λ.π.) να εισάγονταν από περιοχές που δεν είχαν καµία σχέση µε την αναθέτουσα 
πόλη.64   

Οι πληροφορίες των πηγών, ιδιαίτερα των περιηγητών και όσων συγγραφέων µπορούµε 
να υποθέσουµε ότι είχαν επισκεφθεί αυτοπροσώπως το χώρο, πρέπει να εξετάζονται µε 
ανάλογο σκεπτικισµό. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψής τους στους χώρους των ιερών έχει 
                                                           
61 PARTIDA 2000, 289-290 
62 ΜΠΟΥΡΑΣ 1991, 114 
63 GRUBEN 2000, 100 
64 PARTIDA 2000, 280-281 



 17

µεγάλη σηµασία, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα των περιηγητών των ρωµαϊκών 
χρόνων, η κατάσταση των µνηµείων και οι ανακατατάξεις και ανακατασκευές που είχαν λάβει 
χώρα στους αιώνες που µεσολάβησαν από την κατασκευή του κάθε µνηµείου µπορούσαν να 
είναι παραπλανητικές. Κάποιοι από τους θησαυρούς θα πρέπει να βρίσκονταν σε κατάσταση 
ερειπίων όταν επισκέφθηκε ο Παυσανίας τους ∆ελφούς και την Ολυµπία και έτσι η ταυτότητα 
και η περιγραφή τους να του µεταφέρθηκε προφορικά. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα κάποιες 
από τις αφιερωµατικές επιγραφές τους να είχαν αποµακρυνθεί από την αρχική τους θέση και 
να είχαν χρησιµοποιηθεί σαν οικοδοµικό υλικό σε άλλες, µεταγενέστερες κατασκευές, γεγονός 
που καθιστούσε προβληµατική την αναγνώριση του µνηµείου και µπορούσε να οδηγήσει σε 
σοβαρές παρανοήσεις και εντέλει να αποπροσανατολίσει τη σύγχρονη έρευνα. ∆εν είναι τυχαίο 
ότι κάποια από τα µνηµεία που αναγνωρίζονται σήµερα σαν θησαυροί δεν αναφέρονται στις 
αρχαίες πηγές, αλλά και ότι, αντίστροφα, θησαυροί που αναφέρονται στις πηγές δεν έχει 
καταστεί µέχρι σήµερα δυνατό να ταυτιστούν µε κάποια από τα θεµέλια που υπάρχουν στο 
χώρο.65     

Αναφέρθηκε ήδη η ειδική σχέση των θησαυρών µε τα µεγάλα ιερά. Από τον Παυσανία 
γνωρίζουµε µόνο τους θησαυρούς της Ολυµπίας και των ∆ελφών. Μάλιστα, περιγράφοντας το 
άνδηρο µε τους θησαυρούς στην Άλτη της Ολυµπίας, δηλώνει ξεκάθαρα ότι εκεί βρίσκονται οι 
θησαυροί που είναι κτισµένοι µε τον ίδιο τρόπο µε αυτόν που κάποιοι από τους Έλληνες είχαν 
κτίσει θησαυρούς προς τιµήν του Απόλλωνα στους ∆ελφούς.66 Ουσιαστικά αυτό που δηλώνει 
είναι ότι το συγκεκριµένο κτήριο δεν υπήρχε σε όλα τα µεγάλα ιερά, αλλά µόνο στους ∆ελφούς 
και την Ολυµπία. 

Παραβλέποντας τη συγκεκριµένη αναφορά πολλοί ερευνητές έσπευσαν να 
αναγνωρίσουν σαν θησαυρούς διάφορα µικρών διαστάσεων ναόσχηµα οικοδοµήµατα από 
διάφορα ιερά (Ακρόπολη Αθήνας, Καλυδώνα, Νεµέα, Ίσθµια, Σάµος). Κάποια από αυτά 
(Νεµέα) είναι αρκετά µεγαλύτερα από τα πρότυπα των ∆ελφών και της Ολυµπίας, δεν έχουν 
πρόναο και λόγω της λεπτής τοιχοδοµίας τους µοιάζουν ακατάλληλα για φύλαξη 
οποιουδήποτε πολύτιµου αντικειµένου. Στην περίπτωση των Ισθµίων βρέθηκαν πήλινα 
αρχιτεκτονικά µέλη που φαίνονται να ανήκουν σε κτήρια παραπλήσιου µεγέθους µε τους 
θησαυρούς, αλλά η ακριβής θέση τους στο ιερό του Ποσειδώνα είναι αµφίβολη και τα 
ανασκαφικά τους συµφραζόµενα χρονολογούνται στη ρωµαϊκή περίοδο. Σε άλλες περιπτώσεις 
(Αθήνα, Καλυδώνα, Σάµος) η αρχιτεκτονική µορφή φαίνεται να ταιριάζει µε αυτήν που 
γνωρίζουµε από τους ∆ελφούς και την Ολυµπία, αλλά – και αυτό ισχύει και για τις 
προηγούµενες περιπτώσεις – διαφέρουν από τους εκεί θησαυρούς σε δύο πολύ κρίσιµα σηµεία. 
Πρώτον, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι ήταν αναθήµατα διαφορετικών πόλεων, αλλά αντίθετα 
δείχνουν να σχετίζονται µε την εκάστοτε τοπική κοινωνία, µε την πόλη στην οποία ανήκε το 
ιερό. ∆εύτερον, κάποια από αυτά (Αθήνα) κάλλιστα θα µπορούσαν να ήταν αναθήµατα 
ιδιωτών ή οικογενειών. Άλλωστε, είναι απίθανο να επέτρεπαν οι Αθηναίοι σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη να κτίσει στην Ακρόπολη ή να κτίζονταν µε την άδεια των Κορινθίων και των 
Αργείων  ξένοι θησαυροί αντίστοιχα στα Ίσθµια και τη Νεµέα. Η κατάσταση είναι πιο 
περίπλοκη σε σχέση µε τη ∆ήλο. Εκεί αναφέρονται, όπως είδαµε, στις επιγραφές κάποιοι 
«οἴκοι» µε αποθηκευτική χρήση, αφιερώµατα των πολιτών της Άνδρου, της ∆ήλου, της 
Καρύστου, της Κέας και της Νάξου. Με αυτούς τους «οἴκους» σχετίζονται έξι θεµέλια που 
βρέθηκαν δυτικά του ναού του Απόλλωνα. Τα τρία απ’ αυτά (δύο αρχαϊκά, ένα κλασικό) είναι 
σχετικά µεγάλα, µε αξονική κιονοστοιχία και πρόσοψη µε τουλάχιστον τέσσερις κίονες εν 
παραστάσει. Τα υπόλοιπα τρία θεµέλια είναι µικρότερα, χρονολογούνται στο β’ τέταρτο του 5ου 
π.Χ. αι. και έχουν πρόσοψη µε δύο κίονες εν παραστάσει. Κάποιοι τα έχουν θεωρήσει 
«ἑστιατόρια», κυρίως γιατί όλα τα ενδεικτικά της αποθηκευτικής χρήσης στοιχεία είναι ύστερα 

                                                           
65 PARTIDA 2000, 280 
66 Παυσανίας, 6.19.1 
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και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν ότι κατά την ελληνιστική περίοδο 
συνδέονταν µε τις πόλεις που τα είχαν αναθέσει. Από την άλλη όµως, το γεγονός ότι σώζονται 
από τη µια θεµέλια που µοιάζουν µε τους θησαυρούς και από την άλλη γραπτές µαρτυρίες που 
αναφέρουν κτήρια µε παρόµοια χρήση µ’ αυτούς επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι τα θεµέλια αυτά 
αντιστοιχούν στους «οἴκους» των επιγραφών και ότι αυτοί οι «οἴκοι» ήταν πιθανότατα θησαυροί 
σαν κι αυτούς των ∆ελφών και της Ολυµπίας. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την 
παραπάνω εξέταση των δεδοµένων είναι ότι αν και σε πολλά ιερά υπήρχαν επιµεληµένοι, 
αυτόνοµοι αποθηκευτικοί χώροι, µόνο στα πανελλήνια, διακοινοτικά ιερά των ∆ελφών, της 
Ολυµπίας και της ∆ήλου αυτοί αποτελούσαν µέρος οικοδοµικών προγραµµάτων µακρινών 
πόλεων.67         

  
1.3 Χρονολόγηση  

Για τον προσδιορισµό της χρονολόγησης των θησαυρών ο ερευνητής µπορεί να βασιστεί 
σε πέντε βασικά µεθοδολογικά εργαλεία: (1) στην αξιοποίηση των έµµεσων πληροφοριών που 
παρέχονται από τον Παυσανία ή άλλες πηγές, (2) στα πορίσµατα της εξειδικευµένης µελέτης 
πάνω στη χρονολόγηση επιµέρους αρχιτεκτονικών ή άλλων λεπτοµερειών, (3) στην εκτίµηση 
των στρωµατογραφικών διαφοροποιήσεων που προέκυψαν από την ανασκαφή των διαφόρων 
θεµελιώσεων, (4) στη γενική εκτίµηση των οµοιοτήτων και διαφορών ανάµεσα στα λείψανα 
που έχει στη διάθεσή του και (5) αν είναι κτισµένοι σε κοντινή απόσταση ή σε παράταξη όπως 
στο ιερό της Ολυµπίας, στον συνυπολογισµό των µεσοδιαστηµάτων έτσι ώστε να µπορέσει να 
ελέγξει την πιθανότητα κάποιο κτήριο απ’ όλα, όντας υστερότερο, να ξεφεύγει από κάποιον 
ενδεχόµενο κανόνα που ήθελε τα κτήρια διατεταγµένα σε ίσες µεταξύ τους αποστάσεις.68  

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των στοιχείων που διαθέτουµε κυρίως από τους 
∆ελφούς και την Ολυµπία, η κατασκευή των θησαυρών ξεκίνησε στον 7ο π.Χ. αι.. Οι 
πρωϊµότεροι απ’ αυτούς χρονολογούνται στα τέλη του 7ου αι., ενώ οι τελευταίοι στον 4ο αι..69  

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι ο πρωιµότερος θησαυρός που γνωρίζουµε αφιερώθηκε 
στους ∆ελφούς από την Κόρινθο κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Κύψελου (πιθανότατα 
614-585 π.Χ.).70 Ωστόσο, όρος «θησαυρός» εµφανίζεται για πρώτη φορά το β’ τέταρτο του 6ου αι. 
π.Χ. στο ιερό των ∆ελφών και συγκεκριµένα στην αφιερωµατική επιγραφή του Θησαυρού των 
Κνιδίων.71  

H περίοδος που ορίζεται από τα συγκεκριµένα χρονολογικά όρια συµπίπτει απόλυτα µε 
την ακµή των ελληνικών πόλεων-κρατών. Αν και τα πανελλήνια ιερά φαίνεται ότι συνέχισαν 
να ακµάζουν και κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου, ο θησαυρός που θεωρείται ότι 
κατασκευάστηκε τελευταίος, αυτός της Κυρηναϊκής, χρονολογείται στα 334-322 π.Χ..72 

                                                           
67 ΝΕΕR 2001, 279-280 
68 DYER 1905, 296-297 
69 ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 59 
70 ∆εν έχει ξεκαθαρίσει το ζήτηµα της χρονικής τοποθέτησης της τυραννίας του. Τοποθετείται είτε στα 657-628 
π.Χ., είτε στα 614-585 π.Χ. Ο Gruben πιστεύει ότι η δεύτερη εκδοχή είναι πιο πιθανή. (GRUBEN 2000, 100  - 
LEZINE-ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 53-54, 183 παράρτηµα 3).  
71 PARTIDA 2000, 279 
72 ΝΕΕR 2001, 273 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ 

 
2.1 Αναγνώριση 

Στην περιγραφή του ιερού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς, ο Παυσανίας αναφέρει τα 
ονόµατα οκτώ θησαυρών που είχαν ανεγείρει ελληνικές πόλεις προς τιµήν του Απόλλωνα: των 
Σικυωνίων, των Σιφνίων, των Θηβαίων, των Αθηναίων, των Κνιδίων, των Ποτιδαιατών, των 
Συρακουσίων και των Κορινθίων. Τα ονόµατα άλλων πέντε Θησαυρών παραδίδονται από 
άλλες πηγές. Αυτό του Θησαυρού του Βρασίδα και των κατοίκων της Ακάνθου αναφέρθηκε ήδη 
ότι απαντάται τρεις φορές στα έργα του Πλουτάρχου. Ο Ηρόδοτος (Ι,51) αναφέρει τον Θησαυρό 
των Κλαζοµενίων, ενώ αυτός των Μασσαλιωτών και των Ρωµαίων αναφέρεται τόσο από τον 
Αππιανό (ΙΙ,8), όσο και από τον ∆ιόδωρο, (XIV, 93). Επίσης, από τον Στράβωνα 
πληροφορούµαστε την ύπαρξη δύο θησαυρών που είχαν χτιστεί από ιταλικές πόλεις: τηv  
Καιρέα (V,220) και τη Σπίνα (V,214). Αυτός της Σπίνας αναφέρεται όπως είδαµε και από τον 
Πολέµωνα (στον Αθηναίο, ΧΙΙΙ,606), αλλά και από τον Πλίνιο (III, 129). Στο σύνολο αυτό των 13 
θησαυρών που παραδίδονται αντιπαρατίθεται ένας µεγαλύτερος αριθµός λειψάνων κτηρίων 
που µοιάζουν µε το µοντέλο που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο και θα µπορούσαν 
να είναι θησαυροί. Οι σύγχρονοι µελετητές δεν έχουν καταφέρει να συµφωνήσουν στον αριθµό 
αυτό. Ανάλογα µε το πόσο εξειδικεύει καθένας την ανάλυσή του, καταλήγει σε κάποιον 
αριθµό. Ο Dinsmoor κάνει λόγο για 23 θησαυρούς µέσα στα όρια του ιερού του Απόλλωνα και 
για άλλους δύο στο ιερό της Αθηνάς Προναίας, συνολικά 25.73 O Gruben µιλά για 34 συνολικά 
ανασκαµµένους θησαυρούς, 74 ενώ άλλοι κάνουν λόγο για «περίπου 30 µικρά κτήρια µε πρόναο» 
τα οποία όµως δεν πιστεύουν ότι ήταν όλα θησαυροί.75  

∆εδοµένου ότι οι ∆ελφοί είναι ένας χώρος που έχει σε µεγάλο βαθµό σήµερα 
εξαντληθεί ανασκαφικά, ακόµα και η µελλοντική εύρεση έστω και µιας αφιερωµατικής 
επιγραφής κάποιου θησαυρού θα ήταν εξαιρετικά ανέλπιστο εύρηµα, σηµαντικό βεβαίως, 
αλλά και ταυτόχρονα προβληµατικό καθώς η ταύτισή του µε συγκεκριµένο θεµέλιο θα ήταν 
πολύ δύσκολη. Συνεπώς, πιο σκόπιµο είναι να επικεντρωθούµε στην ταύτιση των 13 θησαυρών 
που γνωρίζουµε από τις διάφορες πηγές, µε κύριο βοήθηµα την περιγραφή του ιερού από τον 
Παυσανία.  

Αντίθετα µε το ιερό της Ολυµπίας που οι θησαυροί βρίσκονταν σε ένα περίπου κατά 3µ. 
υπερυψωµένο άνδηρο, παραταγµένοι στη σειρά και στραµµένοι προς τα νότια,76 στους ∆ελφούς 
οι περισσότεροι εµφανίζονται να πλαισιώνουν την Ιερά Οδό προς το ναό του Απόλλωνα. (EIK 1) 
Η περιγραφή του Παυσανία έχει επί µακρόν γίνει αντικείµενο διεξοδικών αναλύσεων και 
συχνών διαφωνιών. Λίγα χρόνια µετά τη Μεγάλη Γαλλική Ανασκαφή δηµοσιεύτηκε από τον 
W.B.Dinsmoor µια από τις πρώτες και σαφώς από τις πληρέστερες µελέτες µε αντικείµενο 
ακριβώς την τοπογραφία του ιερού, όπως παραδίδεται από τον Παυσανία. Είναι χρήσιµο στη 
συνέχεια να αναφερθούµε σε γενικές γραµµές σ’ αυτήν, προσθέτοντας όπου χρειάζεται 
στοιχεία από τη νεότερη βιβλιογραφία και παραθέτοντας βεβαίως τις τυχόν αντίθετες απόψεις. 

Η µέθοδος που ακολούθησε ο Παυσανίας, όπως επιβεβαιώνεται και από την ανασκαφή, 
ήταν αυστηρά τοπογραφική. Εισερχόµενος στο ιερό από την κύρια Ν∆ είσοδο, ακολουθεί την 
Ιερά Οδό και αναφέρει µια σειρά αναθηµάτων που ήταν στηµένα εκατέρωθεν του πλάτους της 
(Ταύρος των Κερκυραίων, Ανάθηµα των Αρκάδων, των Λακεδαιµονίων, του Κίµωνα, Επίγονοι, 
Βασιλείς του Άργους κ.λ.π.). Φτάνοντας στην πρώτη στροφή κατονοµάζει στη σειρά από την 
αριστερή πλευρά τρία αναθήµατα και τρεις θησαυρούς. Πρώτος, αµέσως µετά τη βάση του 
                                                           
73 DINSMOOR 1912, 440 
74 GRUBEN 2000, 94 
75 ΝΕΕR 2001, 276  -  PARTIDA 2000, 28 
76 GRUBEN 2000, 73 
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αναθήµατος των Ταραντίνων αναφέρεται ο Θησαυρός των Σικυωνίων που κατά κοινή 
πεποίθηση πρέπει να ταυτιστεί µε το πώρινο δωρικό θεµέλιο αρ.121(ΙΙΙ77) τα θεµέλια του οποίου 
περιλαµβάνουν τµήµατα από δύο πρωϊµότερα κτήρια, τη Θόλο και τον Μονόπτερο.78  

Μετά το ανάθηµα των Κνιδίων, που παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο, ο Παυσανίας 
αναφέρει τον δεύτερο θησαυρό, αυτόν των Σιφνίων. Η ταύτιση του θεµελίου αρ.122 (ΙV) µ’ 
αυτόν είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς αφενός δεν υπάρχει άλλο κοντινό κτήριο στην αριστερή 
πλευρά της Ιεράς Οδού και αφετέρου αντιστοιχεί απόλυτα στην χρονολόγηση γύρω στο 525 
π.Χ. που προκύπτει από τις πηγές σαν χρονολογία κατασκευής του θησαυρού.79 

Το τελευταίο κτήριο που ο Παυσανίας αναφέρει στην ίδια ενότητα µε τα προηγούµενα 
είναι ο Θησαυρός των Θηβαίων, για τον οποίο προσθέτει ότι είχε κτιστεί µετά τη µάχη στα 
Λεύκτρα (371 π.Χ.). Τοπογραφικά µόνο δύο από τα ανασκαµµένα θεµέλια θα µπορούσαν να 
σχετιστούν µαζί του, τo 124 (VI) και το 226 (VII). To 226 δείχνει πολύ αρχαιότερο του 4ου αι. π.Χ. 
και είναι πιθανότατα αρχαϊκό, οπότε σαν Θησαυρό των Θηβαίων πρέπει να αναγνωρίσουµε το 
124.80 To πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι το αρχαϊκό θεµέλιο 226 φέρει βοιωτικές επιγραφές 
και ελλείψει πληροφοριών από τις πηγές, ονοµάστηκε συµβατικά Θησαυρός των Βοιωτών.81 
Παράλληλα, η πληροφορία που παραδίδεται από το ∆ιόδωρο ότι οι Θηβαίοι οικοδόµησαν ένα 
ναό µετά τον Τρίτο Ιερό Πόλεµο (346 π.Χ.) περιέπλεξε περισσότερο τα πράγµατα και οδήγησε 
κατά τον Dinsmoor κάποια στιγµή στο παράδοξο ο Παυσανίας να αναφέρει ένα κτήριο και η 
έρευνα να εξετάζει την ύπαρξη τριών: ενός αρχαϊκού βοιωτικού ή θηβαϊκού, ενός διαδόχου του 
κτισµένου το 371 π.Χ. και ενός κτισµένου το 346 π.Χ.. Οι ίδιοι δηλαδή αναθέτες είχαν κτίσει 
µέσα σε µια 25ετία δύο θησαυρούς.82  

Η νεότερη έρευνα των αρχιτεκτονικών µελών συγκριτικά µε αυτά από άλλα κτήρια του 
ιερού επιβεβαίωσε τη χρονολόγηση του 124 στον 4ο αι. π.Χ. και την ταύτισή του µε το Θησαυρό 
των Θηβαίων. Η χρησιµοποίηση στην κατασκευή της θεµελίωσής του πώρινων αρχιτεκτονικού 
υλικού που προερχόταν από τον κατεστραµµένο το 373 π.Χ. ναό των Αλκµεωνιδών θέτει ένα 
σαφές terminus post quem για την κατασκευή του. Επίσης, επιγραφές λαξευµένες σε 
αρχιτεκτονικά µέλη που σαφέστατα ανήκουν στις παραστάδες του 124 αναφέρονται στους 
Θηβαίους και χρονολογούνται γύρω στα 360 π.Χ. απορρίπτοντας την πιθανότητα να είναι το 
κτήριο που αναφέρει ο ∆ιόδωρος. Άλλωστε, ο συγκεκριµένος συγγραφέας αναφέρεται σε ναό 
και είναι πιθανό είτε λανθασµένα να θεώρησε το κτήριο ναό παραπλανώµενος από τις 
διαστάσεις του83 είτε να αναφερόταν στο ναό της Αθηνάς Προναίας που είναι σύγχρονος και 
κάποια στοιχεία υποδεικνύουν θηβαϊκή ανάµειξη στην κατασκευή του. Παρόλα αυτά, κάποιοι 
ερευνητές µεταξύ των οποίων και ο Dinsmoor  υιοθέτησαν τη συγκεκριµένη χρονολογία (346 
π.Χ.) θεωρώντας ότι ο Παυσανίας παραπλανήθηκε από κάποια επιγραφή που βρισκόταν δίπλα 
στο θησαυρό και αναφερόταν σε κάποιο ανάθηµα που σχετιζόταν µε τη µάχη στα Λεύκτρα.84 
Αντίθετα, η Partida, παραβλέποντας (αν και αναφέρεται αναλυτικά) τη µαρτυρία του 
Παυσανία και το terminus post quem από το υλικό του ναού των Αλκµαιωνιδών, πιστεύει ότι ο 
θησαυρός κτίστηκε το 379 π.Χ. µε αφορµή την επιστροφή της Θήβας στο δηµοκρατικό 
πολίτευµα και τις συνέπειες που ακολούθησαν το γεγονός αυτό (αναβίωση του Κοινού των 

                                                           
77 Με το λατινικό αριθµό στην παρένθεση δηλώνεται η παλαιότερη αρίθµηση, την οποία χρησιµοποίησε και ο 
Dinsmoor  
78 DINSMOOR 1912, 443-447  -  Για την ακριβή διάκριση των τριών κτηρίων βλ. ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 
1991, 118-123  -  PARTIDA 2000, 71-93 
79 DINSMOOR 1912, 449-450 
80 στο ίδιο, 451-452 
81 ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 128 
82 DINSMOOR 1912, 452-453 
83 Καθώς είναι ο µεγαλύτερος από τους θησαυρούς του ιερού µε διαστάσεις στον τοιχοβάτη 12.20µ. Χ 7.20µ. και 
ύψος 5.17µ. (PARTIDA 2000, 192)   
84 DINSMOOR 1912, 456  -  GRUBEN 2000, 84 
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Βοιωτών κ.λ.π.).85 Ωστόσο, οι περισσότεροι καταλήγουν στη χρονολόγηση που παραδίδει ο 
Παυσανίας.86 ∆εν προκύπτει κανένας πειστικός λόγος αµφισβήτησής της, αλλά αντίθετα όλα 
τα στοιχεία δείχνουν να ταιριάζουν µε την ηµεροµηνία αυτή.  

Αν λοιπόν το 124 είναι κατά κοινή παραδοχή ο Θησαυρός των Θηβαίων, το 226 ποιος 
είναι; Ο Dinsmoor προτιµά να απαντήσει στην πορεία, προσαρµόζοντας τη συλλογιστική του 
στη διαδοχή της διήγησης του Παυσανία. 

Έτσι, µετά το Θησαυρό των Θηβαίων, ο Παυσανίας ανέφερε στην ίδια πρόταση άλλους 
δύο: το Θησαυρό των Αθηναίων και το Θησαυρό των Κνιδίων. Ο λόγος της συγκεκριµένης 
οµαδοποίησης είχε να κάνει µε τις επιγραφές που διάβασε δίπλα ή πάνω και στους τρεις και 
σχετίζονταν µε αφιερώµατα µετά από µάχες.87 O Dinsmoor θεώρησε ότι η σκόπιµη αυτή 
οµαδοποίηση από τον Παυσανία πήρε στο συγκεκριµένο σηµείο τη θέση της αυστηρής 
τοπογραφικής αναφοράς των µνηµείων. Καθώς ο ασφαλέστατα ταυτισµένος µε τη βοήθεια και 
πολλών άλλων στοιχείων Θησαυρός των Αθηναίων 223 (XI) απέχει περίπου 30µ. από αυτόν των 
Θηβαίων και ανάµεσά τους υπάρχει το θεµέλιο 226 (VII), το οποίο ο Παυσανίας δεν αναφέρει, 
είναι δικαιολογηµένη η αναζήτηση του Θησαυρού των Κνιδίων σε ανάλογη απόσταση από 
αυτόν των Αθηναίων. Η παρανόηση από πολλούς ερευνητές της µεθόδου του Παυσανία είχε 
οδηγήσει σε ένα πολύ πρώιµο στάδιο της έρευνας στην αναζήτηση του Θησαυρού των Κνιδίων 
στα θεµέλια 122 (IV) και 216 (V). Το πρώτο είδαµε ότι πρέπει να ταυτιστεί µε το Θησαυρό των 
Σιφνίων.88 Το δεύτερο διαθέτει πολύ λεπτούς τοίχους (µόλις 0,55µ.), οι οποίοι ήταν κατά τον 
Dinsmoor αδύνατο να στηρίξουν το βάρος ενός µαρµάρινου θριγκού, όπως αυτόν που 
γνωρίζουµε ότι έφερε ο Θησαυρός των Κνιδίων. Το ίδιο ισχύει και για τους τέσσερις θησαυρούς 
που στέκονται στη σειρά Β του Θησαυρού των Θηβαίων, 226, 227, 228 και 342 (VII, VIII, IX και Χ). 
Το θεµέλιο που µπορούσε να σηκώσει ένα µαρµάρινο ιωνικό θριγκό είναι το 209 (ΧΙΙ), το οποίο 
διαθέτει τοίχους πάχους 1,35µ. και οµοιάζει µ΄ αυτό του επίσης ιωνικού και µαρµάρινου 
Θησαυρού των Σιφνίων. Αυτό θα πρέπει να ταυτίσουµε µε το Θησαυρό των Κνιδίων. Έτσι, 
µπορούµε να αποκαταστήσουµε την πορεία που ακολούθησε ο Παυσανίας: περνώντας Ν του 
Θησαυρού των Αθηναίων, όπου και διάβασε την επιγραφή, θα πρέπει να βγήκε από την Ιερά 
Οδό για να κατέβει στο άνδηρο που βρισκόταν ο Θησαυρός των Κνιδίων. Έπειτα, ανέβηκε και 
πάλι στην Ιερά Οδό από ένα µικρό κλιµακοστάσιο που υπήρχε λίγο ανατολικότερα και 
επισκέφθηκε κατά σειρά τη Στοά των Αθηναίων και την Πέτρα της Σίβυλλας. Αν είχε συνεχίσει 
στην Ιερά Οδό χωρίς να κατέβει στο κατώτερο άνδηρο θα είχε καταγράψει πρώτα την Πέτρα 
και µετά τη Στοά των Αθηναίων.89 

Οι περισσότερες από τις δηµοσιεύσεις των Γάλλων ανασκαφέων και µελετητών του 
χώρου δεν συµφωνούν µε την παραπάνω συλλογιστική του Dinsmoor. Μολονότι δεν µπορούν 
να καταλήξουν στην ακριβή πορεία του Παυσανία και προτείνουν τρεις εναλλακτικές πορείες, 
εκ των οποίων η µια είναι αυτή που προτείνει και ο Dinsmoor, τοποθετούν το Θησαυρό των 
Κνιδίων στο θεµέλιο 219 (XXV µε το οποίο ο Dinsmoor δεν ασχολείται καν) και αφήνουν 
αταύτιστο το 219 (ΧΙΙ).90 Kάποιοι άλλοι αναγνωρίζουν στο θεµέλιο 219 (XII) κάποιο δωρικό 

                                                           
85 PARTIDA 2000, 192-198 
86 ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 130 
87 Στην περίπτωση του Θησαυρού των Αθηναίων διάβασε µάλλον την επιγραφή: «Ἀθεναῖοι τόι Ἀπολλόνι ἀπό 
Μέδον ἀκροθίνια τες Μαραθ(όνι) µάχες)», η οποία κατά τον Dinsmoor ανήκε σε παρακείµενο ανάθηµα (στο θέµα 
της χρονολόγησης του συγκεκριµένου θησαυρού θα επανέλθουµε αναλυτικά). Στην περίπτωση του Θησαυρού των 
Κνιδίων διάβασε την επιγραφή: «Κνίδιοι τόν θησαυρόν τόνδε και τ’ ἀγάλµατα Ἀπολλώνι Πυθίωι ἀνέθεν δεκάταν 
ἀπό τωµ πολεµίων» (DINSMOOR 1912, 456) Ειδικά για τiς δύο επιγραφές βλ. αντίστοιχα AUDIAT 1930, 296-321 
και SALVIAT 1977, 23-36 
88 Η σύγχυση των δύο συγκεκριµένων θησαυρών ήταν, τουλάχιστον για τις πρώτες δεκαετίες µετά την ανασκαφή, 
κυρίαρχη στις επιστηµονικές συζητήσεις. 
89 DINSMOOR 1912, 457-459 
90 ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 141-144 
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θησαυρό, αυτόν των Συρακουσίων ή των Ποτιδαιατών, θεωρώντας, αντίθετα από τον 
Dinsmoor, ότι και αυτό είχε αρκετά στενούς τοίχους και δεν µπορούσε να φέρει ιωνικό 
διακοσµηµένο τοιχοβάτη.91 Άλλοι, διακρίνουν στο 219 (XII) και στα αρχιτεκτονικά µέρη που 
βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση απ’ αυτό αρχαϊκά ιωνικά στοιχεία από τη Μικρά Ασία και 
προτιµούν να αναγνωρίζουν το Θησαυρό των Κλαζοµενίων.92 

Oι επόµενοι θησαυροί που αναφέρονται από τον Παυσανία είναι αυτοί των 
Συρακουσίων και των Ποτιδαιατών. Για τον πρώτο µας πληροφορεί ότι κτίστηκε µε αφορµή τη 
νίκη της πόλης επί των Αθηναίων το 413 π.Χ.. Για το δεύτερο δεν δίνει καµία πληροφορία, αλλά 
κατά τον Dinsmoor το µοναδικό γεγονός στην ιστορία της πόλης που θα δικαιολογούσε την 
ανέγερση ενός θησαυρού σαν προσφορά προς τους θεούς είναι η νίκη επί των Περσών του 
Αρτάβαζου το 479 π.Χ.. Από την άλλη µεριά, η ανασκαφή αποκάλυψε κοντά στο Θησαυρό των 
Αθηναίων ένα πώρινο δόµο µε την επιγραφή [ΣΥ]ΡΑΚΩΣΙΩ[Ν], που υποδεικνύει την ύπαρξη 
ενός πώρινου θησαυρού της πόλης αυτής αρκετά παλιότερου απ’ αυτόν που παραδίδει ο 
Παυσανίας. Ο Dinsmoor θεωρεί ότι οι δύο αυτοί θησαυροί πρέπει να ταυτιστούν µε τα θεµέλια 
226 και 216 (VII και V), Ν του Θησαυρού των Αθηναίων εκατέρωθεν του πλάτους της Ιεράς 
Οδού, ακριβώς πάνω στην ανηφορική δεξιά στροφή που οδηγεί στο αµέσως ανώτερο άνδηρο 
του ιερού. Από τους τύπους των συνδέσµων, την αρχιτεκτονική µορφή και τη θέση στο χώρο (σε 
σηµείο που πριν το 510-500 π.Χ. υπήρχε τµήµα του νότιου περιβόλου του ιερού) του δυτικότερου 
από τα δύο, του 226 (VII), είναι δυνατός ο προσδιορισµός µιας χρονολόγησής του µέσα στο α’ 
µισό του 5ου αι. π.Χ. και ειδικότερα γύρω στο 475 π.Χ.. Η χρονολόγηση αυτή µπορεί να 
δικαιολογηθεί µόνο στην περίπτωση του Θησαυρού των Ποτιδαιατών. Από την άλλη µεριά, στο 
θεµέλιο 216 (V) διακρίνονται καθαρά δύο κατασκευαστικές φάσεις: µια πρώτη, αρχαϊκή, από 
πωρόλιθο και µε λεπτούς τοίχους που µοιάζουν µ’ αυτούς των πρωίµων δωρικών θησαυρών, η 
οποία µπορεί να θεωρηθεί σύγχρονη µε την επιγραφή [ΣΥ]ΡΑΚΩΣΙΩ[Ν] και µια δεύτερη, 
επισκευή της πρώτης, η οποία µοιάζει περισσότερο µε κατασκευή των τελών του 5ου και των 
αρχών του 4ου αι. π.Χ. και εποµένως µπορεί να ταιριάξει µε τη περίοδο κατασκευής του 
Θησαυρού των Συρακουσίων που παραδίδεται από τον Παυσανία.93     

Η απόψεις του Dinsmoor σε σχέση µε τους δύο συγκεκριµένους θησαυρούς δεν 
επικράτησαν ποτέ στη βιβλιογραφία. Έτσι, σε όλα τα σύγχρονα εγχειρίδια ο Θησαυρός των 
Ποτιδαιατών ταυτίζεται µε  το θεµέλιο που βρίσκεται ∆ του Θησαυρού των Αθηναίων (227 ή 
VIII). Σαν επιχείρηµα προβάλλεται το γεγονός ότι αναφέρεται από τον Παυσανία στην ίδια 
πρόταση µε τον παρακείµενο Θησαυρό των Αθηναίων.94 

Αντίστοιχα, ο Θησαυρός των Συρακουσίων αναγνωρίζεται είτε στο θεµέλιο 209 (XII) 
(αναφέρθηκε ήδη) είτε στο 221 (ΧΧVI), είτε στο 218 (XIA) είτε στο 203 (XIII), το οποίο έχει 
αποκαλυφθεί στο Α όριο του ιερού, σε επαφή µε τον περίβολο και την Πύλη 201 (Β). Η 
περίπτωση του 221 έχει εδώ και πολλές δεκαετίες απορριφθεί και η σύγχρονη βιβλιογραφία 
προτιµά να αναγνωρίζει στο συγκεκριµένο κτήριο το Βουλευτήριο που αναφέρεται στις πηγές, 
κυρίως λόγω των διαστάσεων του και της πιθανότητας να διέθετε µεγάλο αριθµό παραθύρων, 
λεπτοµέρεια που το καθιστούσε ακατάλληλο για τη φύλαξη αναθηµάτων. Όµως στο 
συγκεκριµένο κτήριο είχε βρεθεί εντοιχισµένη η αποσπασµατικά σωζόµενη επιγραφή 
[ΣΥ]ΡΑΚΩΣΙΩ[Ν], δύο ακόµα στήλες που χρονολογούνται στον 3ο αι. και αναφέρουν τις 
Συρακούσες και κάποια τµήµατα ανωδοµής δωρικού οικοδοµήµατος που θεωρήθηκε ότι 
ανήκαν στον υπό αναζήτηση θησαυρό.95 Έχοντας απορρίψει για τους παραπάνω λόγους τη 
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λύση του 221 έπρεπε να αποδοθούν σε κάποιο κοντινό σ’ αυτό κτήριο. Το µοναδικό διαθέσιµο 
ήταν το 218. Το πρόβληµα όµως είναι ότι είναι εξαιρετικά αµφίβολο ότι τα πενιχρά λείψανα 
που έχουν αποκαλυφθεί στο σηµείο αυτό ανήκουν σε κτήριο. Πρόκειται µάλλον για πώρινη 
βάση κάποιου αναθήµατος.96  

Για το θεµέλιο 203 (ΧΙΙΙ) δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο. Η θέση, ο προσανατολισµός και 
η αρχιτεκτονική δείχνουν ότι πρόκειται για θησαυρό. Η αναγνώριση του Θησαυρού των 
Συρακουσίων στο 203 (XIII) βασίζεται σε µια εναλλακτική ανάγνωση του κειµένου του 
Παυσανία από την οποία προκύπτουν τελείως διαφορετικά συµπεράσµατα σε σχέση µε την 
πορεία που ακολούθησε αυτός κατά τη διάρκεια την περιήγησής του στο χώρο. Έτσι, θεωρείται 
ότι αφού ο Παυσανίας είδε τους Θησαυρούς των Αθηναίων και των Κνιδίων διέσχισε το ιερό 
από τα ∆ προς τα Α χωρίς να κατέβει στο κατώτερο άνδηρο, κατηφόρισε προς την Πύλη 201 (Β), 
ανέβηκε το µικρό κλιµακοστάσιο και έφτασε πρώτα στη Στοά των Αθηναίων και έπειτα στην 
Πέτρα της Σίβυλλας. Στην πορεία προς την Πύλη είδε, περίπου 10 µέτρα πριν απ’ αυτήν το 
Θησαυρό των Συρακουσίων (203 ή ΧΙΙI). Επιπρόσθετο στοιχείο που θεωρείται ότι δικαιολογεί 
την παραπάνω ταύτιση είναι ότι το συγκεκριµένο θεµέλιο µπορεί να χρονολογηθεί από 
διάφορες αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., χρονολογία που ταιριάζει µ’ 
αυτήν που παραδίδει ο Παυσανίας για την κατασκευή του Θησαυρού των Συρακουσίων.97 To 
πρόβληµα όµως είναι ότι το συγκεκριµένο κτήριο βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τις 
θέσεις των θησαυρών που προαναφέρθηκαν. Βρίσκεται επίσης σε µεγάλη απόσταση από το 
σηµείο που ανακαλύφθηκαν οι επιγραφές και τα αρχιτεκτονικά µέλη που αποδίδονται στο 
Θησαυρό των Συρακουσίων. Κι αν αυτή η ιδιοµορφία µπορεί να δικαιολογηθεί αν αποδοθεί στις 
διαδικασίες σταδιακής αποδόµησης µετά από την καταστροφή ή την απλή εγκατάλειψη του 
κτηρίου και τη διασπορά του οικοδοµικού υλικού σε µεγάλες αποστάσεις, πως µπορεί να 
δικαιολογηθεί η µεγάλη απόσταση από τους θησαυρούς που ο Παυσανίας αναφέρει στην ίδια 
παράγραφο προφανώς λόγω της άµεσης γειτνίασής τους µε το Θησαυρό των Συρακουσίων; 

Mετά τη Στοά των Αθηναίων, την Πέτρα της Σίβυλλας και κάποια ακόµα αναθήµατα, ο 
Παυσανίας αναφέρει τον τελευταίο θησαυρό που είδε, αυτόν των Κορινθίων. Τα στοιχεία που 
διέθετε ο Dinsmoor την εποχή που ασχολήθηκε µε το θέµα δεν του επέτρεπαν τη διατύπωση 
κάποιας άποψης για τη θέση του θησαυρού και αρκέστηκε στην απλή αναφορά των απόψεων 
άλλων ερευνητών για το θέµα.98 

Σήµερα, µε απόλυτη οµοφωνία, ο Θησαυρός των Κορινθίων ταυτίζεται µε το θεµέλιο 
308 (ΧΧΙV) που βρίσκεται κοντά στον Α περίβολο του ιερού, αµέσως νοτιότερα της Στοάς των 
Αθηναίων (χωρίζονται µεταξύ τους από την Ιερά Οδό) και Β του µικρού κλιµακοστασίου που 
υποτίθεται ότι χρησιµοποίησε ο Παυσανίας για να ανέβει στο αµέσως κατώτερο αυτού του 
Ναού του Απόλλωνα άνδηρου.99 Ας δούµε τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η ταύτιση:  

 Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Κύψελος κατασκεύασε στους ∆ελφούς οίκον, τον οποίο, 
αµέσως µετά την πτώση της τυραννίδας των Κυψελίδων, ο ∆ήµος των Κορινθίων µετά από 
άδεια που πήρε από τις αρχές του ιερού, µετονόµασε στο όνοµα της πόλης («επιγράψαι της 
πόλεως»).100 O Ηρόδοτος περιγράφει µια σειρά πλούσιων αναθηµάτων που είδε µέσα στο 
θησαυρό, αφού είχαν µεταφερθεί και φυλάσσονταν εκεί µετά την καταστροφή του ναού του 
Απόλλωνα από την πυρκαγιά του 548 π.Χ..101  

Κρίσιµη για την χρονολόγηση και την ταύτιση του πώρινου θεµελίου 308 (XXIV) µε το 
Θησαυρό των Κορινθίων θεωρήθηκε µια αρχιτεκτονική λεπτοµέρεια: κάποιοι από τους 
πλίνθους µε τους οποίους είναι κατασκευασµένο το σωζόµενο τµήµα του 308 (XXIV) φέρουν 
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αύλακες πρόσδεσης σχήµατος U. Οι ίδιοι αύλακες εµφανίζονται και αλλού: σε θραύσµα 
αρχιτεκτονικού µέλους που φέρει την επιγραφή ΚΟΡΙΝ και βρέθηκε ∆ του ιερού, κοντά στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, σε θραύσµα επιστυλίου που 
βρέθηκε κοντά στη Ν∆ γωνία του µεγάλου πολυγωνικού τοίχου που συγκρατεί το άνδηρο του 
ναού και σε διάφορα αποσπασµατικά σωζόµενα αρχιτεκτονικά µέλη δωρικού ρυθµού 
εντοιχισµένα στον πολυγωνικό τοίχο και τον ίδιο το ναό του Απόλλωνα.102 Ο Courby θεώρησε 
ότι τα τελευταία, λόγω του µεγάλου µεγέθους τους, δεν θα µπορούσαν να ανήκουν σε ένα 
συµβατικών διαστάσεων θησαυρό και τα απέδωσε στον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα. Αντίθετα, 
θεώρησε ότι το θραύσµα µε την επιγραφή προέρχεται σίγουρα από το Θησαυρό των Κορινθίων, 
τον οποίο αποκαθιστούσε υπολογίζοντας το µήκος της επιγραφής σαν δωρικό, µε πρόσοψη 
δίστυλη εν παραστάσει και επιστύλιο στην πλευρά της πρόσοψης (µήκους 5,86µ.) που έφερε 7 
τρίγλυφα και 6 µετόπες.103  

Άλλοι µελετητές προέβαλλαν τη λύση ενός κλειστού σηκού, κατ’ αναλογία µε το 221 
(«Βουλευτήριο»), χωρίς πτερό ή δίστυλη πρόσοψη, ο οποίος είχε είσοδο προς Ν.104 Oι Bommelaer-
Laroche θεωρούν ότι η είσοδος βρισκόταν στη Β πλευρά απέναντι από τον πολυγωνικό τοίχο, 105 
ενώ ο De La Coste Messelière πιστεύει ότι τα λείψανα στο σηµείο αυτό ανήκαν στο 
Βουλευτήριο.106  

Το ζήτηµα της χρονολόγησης αναδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικό: γνωρίζουµε ότι ο 
θησαυρός κατασκευάστηκε από τον Κύψελο κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ. Τα λείψανα του 
308 (XXIV) που υπάρχουν in situ µας δείχνουν ότι το υλικό, η τεχνοτροπία και η αρχιτεκτονική 
µορφή δικαιολογούν µια χρονολόγησή του σε τόσο πρώιµη περίοδο.107 Η επιγραφή KOΡΙΝ 
χρονολογείται στο α’ µισό του 5ου αι. και αναφέρεται σε προµαντεία που έδωσε το ιερό στην 
πόλη της Κορίνθου.108 Χρησιµοποιείται το όνοµα της πόλης και όχι κάποιου τυράννου καθώς η 
αλλαγή του πολιτεύµατος θεωρείται ότι είχε συµβεί αρκετές δεκαετίες πριν, περίπου στα 550-
540 π.Χ..109 

Αν είναι σωστή η εκτίµηση περί επαναχρησιµοποίησης υλικού σε κτίρια των τελών του 
6ου αι. π.Χ. (ναός Αλκµεωνιδών κ.λ.π) έχουµε να κάνουµε µε ένα χρονολογικό παράδοξο: 
ξέρουµε ότι το κτήριο κατασκευάστηκε στο β’ µισό του 7ου ή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ., 
διαθέτουµε υλικό απ’ αυτό επαναχρησιµοποιηµένο σε κατασκευές των τελών του 6ου αι. (άρα 
είχε καταστραφεί νωρίτερα), αλλά από την άλλη έχουµε απ’ αυτό µια επιγραφή του α’ µισού 
του 5ου αι. π.Χ. και τις µαρτυρίες του περίπου σύγχρονου µε την επιγραφή Ηροδότου και των 
πολύ µεταγενέστερων Παυσανία και Πλουτάρχου.  Το παράδοξο αυτό οδήγησε στη διατύπωση 
της υπόθεσης ότι ο θησαυρός που είδε ο Ηρόδοτος δεν ήταν αυτός που είχε κατασκευαστεί από 
τον Κύψελο, αλλά κάποιος νεότερος, που τον αντικατέστησε µετά την αλλαγή του 
πολιτεύµατος και στον οποίο είχαν µεταφερθεί τα αναθήµατα που πριν φυλάσσονταν στον 
πρώιµο θησαυρό. Ο νέος θησαυρός ταυτίστηκε µε το θεωρούµενο από άλλους ως 
«Βουλευτήριο» (221), καθώς η αρχιτεκτονική του µορφή προσοµοίαζει µε αυτή του 308 (XXIV) , 
είναι περίπου σύγχρονο της επιγραφής µε την προµαντεία και είχε τη δυνατότητα, λόγω των 
διαστάσεων του, να στεγάσει πολλά και ογκώδη αναθήµατα όπως αυτά που αναφέρει ο 
Ηρόδοτος. Πάντως, είναι δύσκολο να επιχειρηθεί η διατύπωση οποιασδήποτε υπόθεσης 
σχετικά µε ποιο από τα δύο κτήρια είδε ο Ηρόδοτος και µε το αν σωζόταν στην εποχή του ο 
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θησαυρός του Κύψελου. Αυτό που είναι πιθανό είναι ότι ο Παυσανίας και ο Πλούταρχος είδαν 
τα λείψανα του νεότερου θησαυρού και λόγω παρανόησης πίστεψαν ότι επρόκειτο για τον 
παλαιότερο, ο οποίος είχε απλώς µετονοµαστεί.110 Η υπόθεση αυτή µπορεί να στηριχθεί 
περαιτέρω αν υιοθετήσουµε τη θέση του Dinsmoor για την πορεία του Παυσανία στο χώρο. Αν 
και το 221 (XXVI) βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση Β του Θησαυρού των Αθηναίων, ο 
Θησαυρός των Κορινθίων δεν αναφέρεται µετά απ’ αυτόν στο κείµενο. Αυτό συνέβη γιατί ο 
περιηγητής προτίµησε να κινηθεί προς το Θησαυρό των Κνιδίων τον οποίο είχε σκοπό να 
εντάξει στην ίδια ενότητα µε τους θησαυρούς των Θηβαίων και Αθηναίων (µε βάση την 
αφορµή ανέγερσης τους). Αφού κινήθηκε στο χώρο και κατέγραψε άλλους θησαυρούς και 
αναθήµατα, τη Στοά των Αθηναίων και την Πέτρα της Σίβυλλας κατέγραψε το Θησαυρό των 
Κορινθίων. Είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι ο τελευταίος πρέπει να ταυτιστεί µε το 221 που 
βρίσκεται αµέσως δυτικότερα της Πέτρας της Σίβυλλας.  

Η αντίθετη υπόθεση, ο θησαυρός, δηλαδή, να ήταν το κτίσµα 308 (XXIV),111 θα είχε 
λογική αν ο Παυσανίας είχε ακολουθήσει διαφορετική διαδροµή: αν είχε ακολουθήσει 
απαρέγκλιτα τη διαδροµή της Ιεράς Οδού προς το ναό του Απόλλωνα και είχε καταγράψει τον 
θησαυρό αµέσως µετά τη Στοά των Αθηναίων. Στην περίπτωση αυτή, όµως θα πρέπει να 
αναζητήσουµε σε διαφορετικά σηµεία τους θησαυρούς που ο Dinsmoor αναγνωρίζει σε θεµέλια 
του κατώτερου ανδήρου.  

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τα αναθήµατα από τον κατεστραµµένο από τη φωτιά του 548 
ναό του Απόλλωνα δεν φυλάσσονταν µόνο στο Θησαυρό των Κορινθίων, αλλά και σ’ αυτόν 
των Κλαζοµενίων.112  Η αναφορά αυτή επιτρέπει κατά τον  Dinsmoor τη διατύπωση δύο 
προκαταρκτικών υποθέσεων: ότι οι δύο θησαυροί θα πρέπει να βρίσκονταν σε κοντινή 
απόσταση και ότι ο Θησαυρός των Κλαζοµενίων είχε πιθανότατα χτιστεί πριν την καταστροφή 
του 548 π.Χ..  Eιδικότερα, η κατασκευή του πρέπει να τοποθετηθεί πριν το 545 π.Χ., χρονολογία 
της κατάκτησης της πόλης από τους Πέρσες. Επίσης, εφόσον ο αναθέτης ήταν µια πόλη της 
Μ.Ασίας, ο θησαυρός δεν θα µπορούσε να έχει κατασκευαστεί µε τη δωρική τεχνοτροπία. Θα 
ήταν ιωνικού ή αιολικού ρυθµού και εξαιτίας των διακοσµητικών ιδιαιτεροτήτων των ρυθµών 
αυτών, θα χρειαζόταν ισχυρή θεµελίωση. Βάσει κατασκευαστικών λεπτοµερειών, τοποθεσίας, 
αρχιτεκτονικής µορφής και χρονολόγησης ο Dinsmoor θεωρεί ότι ο θησαυρός πρέπει να 
ταυτιστεί µε τα λείψανα του κτηρίου 303 (XVI). Η σχέση του συγκεκριµένου κτηρίου µε τον 
περίβολο που χρονολογείται στην περίοδο των Αλµεωνιδών (513-506 π.Χ.) θέτει ένα terminus 
ante quem για την κατασκευή του.113 Από όλες τις ενδείξεις, η κατασκευή του 303 (ΧVI) θα 
πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στα 550 π.Χ. και η καταστροφή και οριστική εγκατάλειψη του 
κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ.. Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι για το Θησαυρό των 
Κλαζοµενίων δεν υπάρχει καµία αναφορά σε συγγραφέα µεταγενέστερο του Ηροδότου. Είχε 
καταστραφεί από πολύ νωρίς και σε τέτοιο βαθµό ώστε τόσο ο Παυσανίας όσο και ο 
Πλούταρχος δεν θεώρησαν αυτό που είδαν άξιο αναφοράς.114 

Αναφέρθηκε ήδη η σύγχρονη άποψη που ταυτίζει το Θησαυρό των Κλαζοµενίων µε το 
θεµέλιο 209 (ΧΙΙ, το θεωρούµενο από τον Dinsmoor Θησαυρός των Κνιδίων). Το στοιχείο που 
γίνεται δεκτό µε απόλυτη οµοφωνία (και που οδηγεί ακολούθως στη διαφωνία σε σχέση µε την 
απόδοση) είναι ότι το συγκεκριµένο οικοδόµηµα εντάσσεται πλήρως στην αρχιτεκτονική 

                                                           
110 PARTIDA 2000, 178-184 
111 Να µην υπήρχε δηλαδή νεότερος, και ο αρχικός, αυτός του Κύψελου (308) να είχε µετασκευαστεί και 
µετονοµαστεί. 
112 Ηρόδοτος 1, 50-51 
113 Ο περίβολος ακουµπά στη θεµελίωση και στην ευθυντηρία του θησαυρού. Κάποιες περίεργες εγκοπές στον 
περίβολο στο σηµείο που έρχεται σε επαφή µε την ΒΑ γωνία του θησαυρού ερµηνεύονται σαν αποτέλεσµα των 
δυσκολιών που αντιµετώπιζαν οι κατασκευαστές του λόγω της στενότητας χώρου από την παρουσία του θησαυρού 
σε τόσο κοντινή απόσταση   
114 DINSMOOR 1912, 475-477 
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παράδοση της Μ.Ασίας, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικές οµοιότητες µε το ναό στις Σάρδεις 
(αν και µεταξύ τους υπάρχει χρονική απόσταση).115 Έτσι, κάποιοι από τους οπαδούς αυτής της 
άποψης προχώρησαν την προβληµατική τους πολύ περισσότερο από την απλή απόδοση του 
κτηρίου σε συγκεκριµένο φορέα: κατά τον E.Langlotz τόσο ο αρχιτέκτονας όσο και ο γλύπτης 
που εργάστηκαν εκεί προέρχονταν από τις Κλαζοµενές. Επίσης, διαφορές στιλιστικές και 
τεχνικές λεπτοµέρειες116 δείχνουν ότι από αυτήν την πόλη προέρχονται και οι Καρυάτιδες που 
αποδίδονται στο Θησαυρό των Κνιδίων και κανονικά θα πρέπει να θεωρηθούν τµήµατα του 
Θησαυρού των Κλαζοµενίων.117 Το πρόβληµα µε την άποψη του Langlotz είναι ότι, αντίθετα µε 
τα κρατούντα, υποστηρίζει ότι τα αγάλµατα χρονολογούνται κοντά στο 535 π.Χ., µια 
χρονολογία που συµπίπτει µε την περίοδο της περσικής κατάκτησης της πόλης. Αν η 
χρονολόγηση αυτή ισχύει θα πρέπει να δεχθούµε το εξεζητηµένο και µάλλον απίθανο σενάριο 
ότι ο θησαυρός κατασκευάστηκε από τις Κλαζοµενές υπό περσική διοίκηση. 

Μια διαφορετική εκδοχή έχουν υιοθετήσει οι Γάλλοι ανασκαφείς. Γι’ αυτούς τα στοιχεία 
δεν επιτρέπουν την ταύτιση του Θησαυρού των Κλαζοµενίων µε συγκεκριµένο θεµέλιο. Αν και 
αποδίδουν, κυρίως λόγω τεχνοτροπίας και χρονολόγησης, διάφορα αρχιτεκτονικά µέλη στο 
συγκεκριµένο θησαυρό υποστηρίζουν ότι δεν µπορούν να προσδιορίσουν την τοποθεσία του.118 
Όσο για το θεµέλιο 303 (ΧVI) προτείνουν, βάσει της περιγραφής του Πλουτάρχου και της 
χρονολόγησής του, την απόδοσή του στο Θησαυρό του Βρασίδα και των κατοίκων της 
Ακάνθου.119  

O τελευταίος αναφέρεται από τον Πλούταρχο σε σχέση µε το Θησαυρό των Κορινθίων. 
Αφού στάθηκε για λίγο σ’ αυτόν, πέρασε από το Θησαυρό του Βρασίδα και των Ακανθίων και 
αµέσως µετά αναφέρει τους Οβολούς της Ροδόπης, οι οποίοι τοποθετούνται από τον Ηρόδοτο 
πίσω από το µεγάλο βωµό και απέναντι από το ναό του Απόλλωνα.120 Θα πρέπει εποµένως να 
αναζητήσουµε το Θησαυρό του Βρασίδα και των Ακανθίων, αν όχι ανάµεσα σ’ αυτόν των 
Κορινθίων και το µεγάλο βωµό, τουλάχιστον σε κάποιο σηµείο της διαδροµής του Πλουτάρχου 
µεταξύ αυτών των δύο σηµείων. Κατά τον Dinsmoor το σηµείο αυτό δεν θα µπορούσε να είναι η 
θέση του θεµελίου 303 (XVI), καθώς µετά την Ελληνιστική περίοδο δεν υπήρχε περίπτωση να 
στέκεται εκεί θησαυρός για να τον δει και να τον αναφέρει ο Πλούταρχος το 100 µ.Χ.. Η 
περίπτωση ο θησαυρός να ήταν το θεµέλιο 506 (XVII) πρέπει επίσης να απορριφθεί καθώς όλα 
τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία παραπέµπουν σε µια χρονολόγησή του στις αρχές του 6ου αι. 
π.Χ., ασύµβατη µε την αφιερωµατική επιγραφή που αναφέρει ο Πλούταρχος: ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΝΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, η οποία προφανώς αναφέρεται στην νίκη επί των Αθηναίων το 
424 π.Χ..  

Το θεµέλιο 302 (XIV) έχει χτιστεί πάνω, και εποµένως σε µεταγενέστερο χρόνο από το 
ανατολικό τµήµα του περιβόλου. Το τµήµα αυτό προστέθηκε στον περίβολο µετά το 480 π.Χ. 
και ο τοίχος της πίσω όψης του θησαυρού στηριζόταν πάνω του. Επίσης, ο τύπος των 
συνδέσµων που έχουν χρησιµοποιηθεί στη θεµελίωση είναι πολύ µεταγενέστερος του 424 π.Χ. 
και συνολικά η θεµελίωση είναι τόσο ισχυρή ώστε δικαιολογεί την υπόθεση ότι στήριζε πώρινη 
ανωδοµή.  

Η πρόταση του Dinsmoor για το θησαυρό του Βρασίδα και των Ακανθίων είναι το 
θεµέλιο 203 (ΧΙΙΙ). ∆ιάφορες λεπτοµέρειες (σύνδεσµοι, τεχνική κατασκευής της ευθυντηρίας) 
παραπέµπουν σε µια χρονολόγηση της κατασκευής του στον ύστερο 5ο αι. π.Χ.. Τα διάφορα 
µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη (επιστύλιο) που είχαν κατά καιρούς αποδοθεί σ’ αυτό φέρουν 
                                                           
115 PARTIDA 2000, 224-229 
116 Σύγκριση µε θραύσµατα κυµατίου που αποκαλύφθηκαν στον ευρύτερο χώρο 
117 LANGLOTZ 1975, 59-72 
118 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 273, 480-481  -  ΒΟΜΜΕLAER -LAROCHE 1991, 159-160 
119 POUILLOUX-ROUX 1963, 69-77  -  DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 481-483  -  ΒΟΜΜΕLAER-
LAROCHE 1991, 160-162 
120 Ηρόδοτος, 2, 135 
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συνδέσµους διαφορετικού τύπου από αυτούς της θεµελίωσης. Για την ακρίβεια ο τύπος τους 
είναι ο ίδιος µε αυτόν που υπάρχει στο 302 (XIV) και επιπρόσθετα ταιριάζουν και σε διαστάσεις. 
Στο 203 (ΧΙΙΙ) µπορούν να αποδοθούν αρκετά πώρινα µέλη (τρίγλυφα και µετόπες) που 
βρέθηκαν  τον περιβάλλοντα χώρο και φέρουν συνδέσµους όµοιους µ’ αυτή τη θεµελίωση. Όσο 
για το 302 (XIV) o Dinsmoor πρότεινε την ταύτισή του µε το Θησαυρό των Κυρηναίων, τον 
οψιµότερο απ’ όλους του γνωστούς θησαυρούς.121 

Περίπου 40 χρόνια µετά, οι απόψεις του Dinsmoor αµφισβητήθηκαν έντονα από τον 
Bousquet, o οποίος, παραβλέποντας τις ασυµβατότητες µεταξύ ανωδοµής και θεµελίου και 
αποδίδοντάς τες σε τεχνικούς και ιστορικούς παράγοντες, υποστήριξε ότι στο θεµέλιο 203 (ΧΙΙΙ) 
έπρεπε να αναγνωριστεί ο Θησαυρός των Κυρηναίων.122 Μάλιστα και ο Dinsmoor αναγνώρισε 
ότι ο ίδιος είχε κάνει λάθος.123 Aλλά το πρόβληµα δεν απαντήθηκε τότε οριστικά. Μετά την πιο 
πρόσφατη επανεξέταση του υλικού από τον Laroche ο οποίος εστίασε στη συµβατότητα των 
µαρµάρινων στοιχείων της ανωδοµής µε το θεµέλιο  203 (XIII)124, οι αρχικές απόψεις του 
Dinsmoor και η αποκατάσταση  επαναξιολογήθηκαν και σήµερα γίνονται δεκτές από την 
συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών, τουλάχιστον στο τµήµα τους που αφορά στο Θησαυρό 
των Κυρηναίων.125 Αυτό γιατί ο Θησαυρός του Βρασίδα και των Ακανθίων ταυτίζεται άλλοτε µε 
το 303 (XVI) και άλλοτε µε το 506 (ΧVII), ενώ το 302 (XIV) από κάποιους ονοµάζεται 
«Πρυτανείο».126  

Ανηφορίζοντας την Ιερά Οδό Α του ανδήρου του ναού του Απόλλωνα βρίσκουµε ένα 
ακόµα θεµέλιο που θα µπορούσε να ανήκει σε θησαυρό (506 ή ΧVII). ∆ιάφορες 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες προσδιορίζουν µια χρονολόγηση πριν το 548 π.Χ.. Ο Dinsmoor 
διατύπωσε µε επιφυλάξεις την υπόθεση ότι ίσως λόγω της ιδιαίτερης θέσης του πρόκειται για 
το θησαυρό που γνωρίζουµε από τις πηγές ότι ήταν από τους πλουσιότερους των ∆ελφών, 
αυτόν που είχε αφιερωθεί από την ιταλική πόλη Σπίνα.127  

Άλλοι ερευνητές στηριζόµενοι σε διαφορετική απ’ αυτή του Dinsmoor ανάγνωση των 
στοιχείων που αναφέρει ο Πλούταρχος ταυτίζουν το θεµέλιο µε το Θησαυρό του Βρασίδα και 
των Ακανθίων.128 Τη θέση αυτή υποστήριξε µε στοιχεία  που προέκυψαν από την πιο πρόσφατη 
δική της έρευνα η Partida. Σύµφωνα µ’ αυτήν στο κτήριο διακρίνονται δύο κατασκευαστικές 
φάσεις: η αρχαϊκή που καταγράφει ο Dinsmoor και µια των τελών του 5ου αι. π.Χ.. Η δεύτερη 
συµπίπτει χρονολογικά µε τα γεγονότα που σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Πλουτάρχου 
αποτέλεσαν αφορµή για την κατασκευή του θησαυρού από τους Ακανθίους. Λόγω της 
χρονικής πίεσης να γιορτάσουν αµέσως τη νίκη τους επί των Αθηναίων και ταυτόχρονα να 
τιµήσουν το Βρασίδα αναγορεύοντάς τον συν-αναθέτη δεν µπήκαν στη διαδικασία ανέγερσης 
ενός νέου θησαυρού, αλλά απλώς επισκεύασαν τον υφιστάµενο αρχαϊκό. Αυτό συνέβη επίσης 
και γιατί τον ευρύτερο χώρο γύρω από το θησαυρό καταλάµβαναν οικοδοµήµατα ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας µεταξύ των οποίων και ένα ηρώο-τέµενος προς τιµή του µυθικού ήρωα 
Νεοπτόλεµου,129 τα οποία δεν ήταν δυνατό να µετακινηθούν για να δηµιουργηθεί χώρος για 
την ανέγερση νέου θησαυρού.130 

                                                           
121 DINSMOOR 1912, 477-480. To terminus ante quem για την κατασκευή του προσδιορίζεται από επιγραφή πάνω 
σε µια από τις παραστάδες του, η οποία αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο που κατείχε το αξίωµα 
του άρχοντα στην πόλη ο Μεγακλής (322/321 π.Χ.) (PARTIDA 2000, 150, 159-160) 
122 ΒΟUSQUET 1952 
123 DINSMOOR 1957, 402-411 
124 LAROCHE 1988, 291-305  -  PARTIDA 2000, 153-155 
125 Εξαίρεση οι BOMMELAER-LAROCHE (1991, 155-162) που συντάσσονται µε την άποψη του Bousquet 
126 GRUBEN 2000, 84  - BOMMELAER-LAROCHE 1991, 160-162 
127 DINSMOOR 1912, 480-481 
128 COURBY 1927, 269  -  DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 482 
129 Ο Παυσανίας (10.24.6) αναφέρει ότι το είδε κατά την έξοδό του από το ναό και αµέσως µόλις έστριψε αριστερά. 
Τοποθετείται από την Partida στο θεµέλιο 507.  Άλλοι (BOMMELAER-LAROCHE 1991, 195, 200) αναγνωρίζουν 
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Tα δύο θεµέλια ∆ του θεάτρου (532 και 531 ή ΧΙΧ και ΧVIII) ταυτίζονται από τον  
Dinsmoor µε θησαυρούς που λόγω της θέσης τους χρονολογούνται µετά την κατασκευή του 
ναού των Αλκµεωνιδών (513-506 π.Χ.). Οι απόψεις ότι ο ένας πρέπει να αποδοθεί στην Κρήτη 
και ο άλλος στη Σπίνα ή ότι και οι δύο ανήκαν σε ιταλικές πόλεις δεν µπορούν να αποδειχθούν 
και πρέπει να θεωρούνται καθαρά υποθετικές.131  

Κάποιοι άλλοι ερευνητές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση των συγκεκριµένων 
θησαυρών µε το γειτονικό θέατρο. Ο De La Coste Messelière θεώρησε σηµαντικό το γεγονός ότι 
η ανακατασκευή του θεάτρου τον 4ο αι. π.Χ. δεν έγινε αιτία αποµάκρυνσης των θησαυρών. 
Αυτό, κατά τη γνώµη του, δείχνει ότι τουλάχιστον ο ένας απ’ αυτούς ήταν ιερό, στο οποίο ίσως 
(λόγω της σχέσης µε το θέατρο) λατρευόταν ο ∆ιόνυσος.132 Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει 
ούτε στις πηγές , ούτε στα αρχαιολογικά δεδοµένα καµία ένδειξη ότι στους ∆ελφούς υπήρχε 
λατρεία του ∆ιονύσου.133 

Η Partida θεωρεί το δυτικότερο από τα δύο, το κτήριο 532 (ΧΙΧ), αρχαϊκό θησαυρό που 
φθείρεται µετά την ανακατασκευή του θεάτρου λόγω της έκθεσής του από Β σε κατολισθήσεις 
από τα ανώτερα επίπεδα και τελικά εγκαταλείπεται στις διαδικασίες σταδιακής αποδόµησης. 
Κατά την ίδια το ανατολικότερο (531 ή ΧVIII) ήταν πιθανότατα, λόγω της πιθανής παρουσίας 
κατασκευών που σχετίζονται µε τη µεταφορά και διανοµή νερού, µια σχετικά µεγάλων 
διαστάσεων κρήνη, σύγχρονη µε την ανακατασκευή του θεάτρου.134  

Οι Βommelaer-Laroche θεωρούν και τα δύο κτήρια θησαυρούς, κατασκευασµένους στο α’ 
µισό του 5ου αι. π.Χ., τους οποίους µε τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας δεν µπορούµε να 
αποδώσουµε σε συγκεκριµένη πόλη.135 

Aπό τα ονόµατα των θησαυρών που σώζουν οι πηγές και αναφέρθηκαν στην αρχή του 
παρόντος κεφαλαίου δεν έχει αναφερθεί καθόλου αυτό του θησαυρού των Μασσαλιωτών και 
των Ρωµαίων. Αυτό γιατί ο συγκεκριµένος θησαυρός αναζητήθηκε ευθύς εξ’ αρχής από τους 
ερευνητές στο ιερό της Αθηνάς  Προναίας και όχι στο ιερό του Απόλλωνα. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, ο θησαυρός αναφέρεται από τους Αππιανό και ∆ιόδωρο. Ο Παυσανίας δεν 
αναφέρει τίποτα γι’ αυτόν µολονότι περιγράφει µε λεπτοµέρειες το ιερό της Αθηνάς και 
αναφέρει ένα άλλο ανάθηµα των Μασσαλιωτών, ένα χάλκινο άγαλµα της Αθηνάς που είδε 
στον πρόναο του ναού. Στη συνέχεια περιγράφει τις συνθήκες άφιξης στη Μασσαλία των 
αποίκων από τη Φώκαια, τη νίκη τους επί του Καρχηδονιακού στόλου, την εγκατάστασή τους 
στην περιοχή και την ευηµερία τους.136 Αν και δεν συσχετίζει τη νίκη επί των Καρχηδονίων µε 
την ανάθεση του αγάλµατος, οι µελετητές του θέµατος θεώρησαν αυτονόητη τη σύνδεση και 
τη συγχρονία όχι µόνο µεταξύ των δύο αυτών γεγονότων αλλά και ενός τρίτου, της 
κατασκευής του θησαυρού. Με αφετηρία αυτή τη σύνδεση ο Dinsmoor θεώρησε ότι ο 
δυτικότερος (33 ή ΙΙ) από τους δύο µαρµάρινους θησαυρούς του ιερού της Αθηνάς Προναίας 
ταιριάζει απόλυτα µε τα παραπάνω δεδοµένα, τόσο χρονολογικά (στα πλαίσια της στυλιστικής 
εξέλιξης δείχνει να έχει µια θέση ανάµεσα στο Θησαυρό των Κνιδίων και των Σιφνίων, αλλά 
έχει περισσότερες οµοιότητες µε το δεύτερο), όσο και τυπολογικά (είναι αιολικός, τυπικό δείγµα 
κτηρίου ιωνικής αποικίας).137 Οι απόψεις που στηρίζονται στο στοιχείο ότι ο Παυσανίας 
ονοµάζει τα κτήρια ναούς και τα θεωρεί σύγχρονες µεταξύ τους κατασκευές, είτε αναθήµατα 
                                                                                                                                                                                           
στα λείψανα αυτά απλώς ένα βάθρο αναθήµατος, το οποίο περικλείεται από αναληµµατικό τοίχο, κατ’ αναλογία µε 
το παρακείµενο Ανάθηµα του ∆αόχου και τοποθετούν το ηρώο στο θεµέλιο 503. 
130 PARTIDA 2000, 103-121 
131 DINSMOOR 1912, 481 
132 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 484 
133 PARTIDA 2000, 97 σηµ.17 
134 στο ίδιο, 94-102 
135 BOMMELAER-LAROCHE 1991, 206-207 
136 Παυσανίας 10.8.6 
137 DINSMOOR 1913, όπου και επιχειρείται η αποκατάσταση της αρχικής µορφής. Η «επίσηµη» δηµοσίευση των 
Γάλλων ανασκαφέων (DEMANGEL- DAUX 1923) ουσιαστικά στηρίχθηκε στις θέσεις του Dinsmoor  
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πλούσιων οικογενειών της ∆ελφικής Αµφικτυωνίας, είτε ναΐσκους της Υγείας και της 
Ειλείθυιας138 θεωρούνται από τον Dinsmoor λανθασµένες γιατί τα δύο κτήρια δεν µπορούν σε 
καµία περίπτωση να συσχετιστούν χρονολογικά. Το ιωνικού ρυθµού κτήριο 33 (ΙΙ) 
χρονολογείται, όπως είδαµε, γύρω στο 535 π.Χ. και το δωρικού 32 (Ι) περίπου 25 χρόνια µετά, 
γύρω στο 510 π.Χ., καθώς εµφανίζει χαρακτηριστικές οµοιότητες µε το Θησαυρό των 
Αθηναίων.139 Mε τη χρονολόγηση του 32 (Ι) διαφωνούν οι Bommelaer-Laroche, καθώς αυτoί 
χρονολογούν τις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες στα 475 π.Χ. και τη γλυπτή διακόσµηση στα 470 
π.Χ..140  

Το όνοµα των Ρωµαίων περιλαµβάνεται στην ονοµασία του θησαυρού και από τον 
Αππιανό και από το ∆ιόδωρο. Και οι δύο αναφέρουν ότι µετά από νίκη τους το 395 π.Χ., οι 
Ρωµαίοι ανέθεσαν το ένα δέκατο από τα λάφυρα στον Πύθιο Απόλλωνα υπό µορφή χρυσού 
κρατήρα, τον οποίο τοποθέτησαν στον «Θησαυρό των Μασσαλιωτών και των Ρωµαίων». Η 
σχέση των δύο πόλεων ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια έχει επιβεβαιωθεί. Και βέβαια δεν είναι 
περίεργη η ανάθεση κάποιου αντικειµένου από κάποια πόλη σε θησαυρό που ανήκε σε άλλη, 
εφόσον η πρώτη δεν διέθετε δικό της. Το πρόβληµα προκύπτει στην περίπτωση αυτή από τη 
στιγµή που ο θησαυρός εµφανίζεται στις πηγές µε τα ονόµατα και των δύο πόλεων. Με άλλα 
λόγια, πως η τοποθέτηση του ρωµαϊκού αναθήµατος στο Θησαυρό των Μασσαλιωτών 
κατέστησε το θησαυρό κοινόχρηστο;  Και γιατί οι Ρωµαίοι δεν έφτιαξαν δικό τους ; Ή γιατί δεν 
τοποθέτησαν το συγκεκριµένο ή όλα τα αναθήµατά τους σε άλλο θησαυρό, όπως π.χ. τον 
παρακείµενο δωρικό θησαυρό που η Partida υποστηρίζει ότι είχε αφιερωθεί στο ιερό από την 
πόλη της Σύβαρης; Προφανώς οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δεν είναι δυνατόν να 
αναζητούνται σε επιµέρους ζητήµατα µε την κατασκευή απλοϊκών σχηµάτων όπως ότι οι 
Ρωµαίοι προτίµησαν το Θησαυρό των Μασσαλιωτών από αυτόν της Σύβαρης γιατί τους 
γοήτευε ο ιωνικός ρυθµός της διακόσµησής του ή γιατί διέθετε καλύτερο κεκλιµένο επίπεδο για 
την πρόσβαση στην είσοδό του.141 Αναλυτικά µε το Θησαυρό των Μασσαλιωτών θα 
ασχοληθούµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο που ακολουθεί, καθώς τα λείψανα του εικονογραφικού 
του προγράµµατος αποτελούν µέρος του κυρίως αντικειµένου της παρούσας έρευνας. 

 
2.2 Χρονολόγηση 

Σύµφωνα µε τον Dinsmoor οι θησαυροί των ∆ελφών µπορούν, σχετιζόµενοι µε τις 
γενικότερες εξελίξεις στο ιερό, να τοποθετηθούν χρονικά σε τέσσερις περιόδους. 

Κατά την πρώτη περίοδο, η οποία µπορεί να τοποθετηθεί χρονικά µεταξύ των ετών 650 
και 548 π.Χ., γύρω από τον πρώιµο ναό του Απόλλωνα (τον τέταρτο κατά σειρά) κτίστηκαν 
τουλάχιστον δέκα θησαυροί (XVI, XV, XXII, XΙa, XVII, XX, XXI, V, XXIII). Απ’ αυτούς οι αρ. Vα, 
XV, XX και ΧΧΙ κτίστηκαν σε επαφή µε τον περίβολο του ιερού. Κάτω από τον υφιστάµενο 
Θησαυρό των Αθηναίων έχουν αποκαλυφθεί τα θεµέλια ενός αρκετά πρωιµότερου κτηρίου, το 
οποίο ήταν πιθανότατα επίσης αθηναϊκό και χρονολογείται περίπου στα 580 π.Χ.. Λίγο 
υστερότερο είναι το λεγόµενο Bουλευτήριο, η τεχνική της κατασκευής του οποίου οµοιάζει µ’ 
αυτήν του σύγχρονού του Θησαυρού των Κνιδίων (ΧΙΙ). Από τη θεµελίωσή τους φαίνεται ότι οι 
εννέα από τους θησαυρούς ήταν δωρικοί, µε ανωδοµή από πωρόλιθο. Μόνο ο ΧII διαθέτει 
ισχυρή θεµελίωση ικανή να φέρει µαρµάρινη, ιωνική ανωδοµή. 

Αµέσως µετά την καταστροφή του πρώιµου ναού από την πυρκαγιά του 548 π.Χ το ιερό 
µπήκε σε µια δεύτερη, µεταβατική περίοδο που κράτησε µέχρι την ολοκλήρωση του νέου ναού 
του Απόλλωνα (513-506 π.Χ.). Από τους τέσσερις θησαυρούς που χρονολογούνται σ΄ αυτήν την 

                                                           
138 Για τις απόψεις αυτές βλ. ενδεικτικά ΚΑRO 1910, 215 
139 DINSMOOR 1912, 482-487 
140 BOMMELAER-LAROCHE 1991, 61. ∆εδοµένης της συνάφειας του 32 µε το Θησαυρό των Αθηναίων η 
διαφωνία αυτή απηχεί τη διαφωνία πάνω σε ευρύτερα ζητήµατα χρονολόγησης (αναφέρονται µε λεπτοµέρειες στη 
συνέχεια) 
141 PARTIDA 2000, 244 
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περίοδο (XVI, X, II, IV), µόνο ένας φαίνεται ότι ήταν δωρικός (ο Χ, αυτός που ο Dinsmoor 
ταυτίζει µε το Θησαυρό της Καιρέας). Οι υπόλοιποι τρεις ήταν ιωνικοί και µαρµάρινοι. Επίσης, 
µόνο ο Χ είχε κτιστεί µέσα από τα όρια του υφιστάµενου εκείνη την περίοδο περιβόλου του 
ιερού. Οι Σίφνιοι και οι Κλαζοµένιοι επέλεξαν να κτίσουν τους θησαυρούς τους εκτός του 
περιβόλου έχοντας προφανώς λάβει διαβεβαιώσεις ότι σε κάποια µελλοντική επέκταση θα 
περιλαµβάνονταν στον ιερό χώρο (όπως και τελικά έγινε). Οι Μασσαλιώτες, αντίθετα, 
επέλεξαν να κτίσουν το θησαυρό τους δίπλα από τον αρχαϊκό ναό της Αθηνάς Προναίας. 

Κατά την τρίτη περίοδο, γύρω από το ναό των Αλκµεωνιδών φτιάχτηκε µεγάλο άνδηρο 
υποστηριζόµενο από ισχυρούς πολυγωνικούς τοίχους. Την ίδια περίοδο το ιερό επεκτείνεται 
προς όλες τις κατευθύνσεις µε την ανέγερση νέου περιβόλου, περίπου 12µ. έξω από τον παλιό 
και παράλληλου προς αυτόν. Οι τέσσερις θησαυροί που χρονολογούνται σ’ αυτήν την περίοδο 
είναι όλοι δωρικοί. ∆ύο απ’ αυτούς (XVIII, XIX) διατηρούν τα χαρακτηριστικά των πρωϊµότερων 
δωρικών: λεπτούς πώρινους τοίχους και ελαφριά θεµελίωση. Οι άλλοι δύο (ΧΙ και Ι) είναι 
µαρµάρινοι και για το λόγο αυτό διαθέτουν ισχυρή θεµελίωση ανάλογη των ιωνικών 
θησαυρών. 

Η τελική, τέταρτη περίοδος έχει σαν χρονολογικό όριο την οικοδόµηση στα 480 π.Χ.. του 
νέου περιβόλου («Ἐλληνικόν») στην ανατολική και νότια πλευρά. Τα χρόνια που ακολούθησαν 
οικοδοµήθηκαν ακόµα και σε κάποιες λωρίδες γης που προστέθηκαν στο χώρο του ιερού µετά 
την κατασκευή του νέου τοίχους οκτώ νέοι θησαυροί, όλοι δωρικοί (VII, VIII, IX, XIII, V,III,XIV, 
VI).142  

                                                           
142 DINSMOOR 1912, 487-493 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΙΦΝΙΩΝ 
 
3.1 Ιστορικό της έρευνας 

Ο Θησαυρός των Σιφνίων θεωρείται από πολλούς ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία 
της κλασικής αρχαιότητας για τέσσερις κυρίως λόγους: είναι το πρωιµότερο γνωστό κτήριο 
στον ελλαδικό χώρο κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από µάρµαρο, φέρει µια από τις 
πρωιµότερες ανάγλυφες ιωνικές ζωφόρους, το σύνολο της γλυπτής του διακόσµησης 
κατατάσσεται ανάµεσα  στα  αριστουργήµατα της αρχαίας τέχνης και αποτελεί, λόγω της 
ακριβούς του χρονολόγησης το βασικό σταθερό χρονολογικό σηµείο για το σύνολο της ύστερης 
αρχαϊκής χρονολόγησης.143 Έτσι, εξαιτίας όλων των παραπάνω, αποτέλεσε, ήδη από την εποχή 
της ανακάλυψής του, το αντικείµενο της έρευνας ενός ευρύτατου φάσµατος επιστηµόνων και 
οι απόψεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν προκάλεσαν εκτεταµένες και έντονες συζητήσεις. 

Τα ερείπια στη θέση 122 (IV), που ταυτίζονται σήµερα µε το θησαυρό (EIK.2), ήταν 
ανέκαθεν ορατά µεταξύ άλλων µέσα στα όρια του Καστριού, του σύγχρονου χωριού που είχε 
κτιστεί ακριβώς στη θέση του ιερού και κατά το 19ο αι. εκτεινόταν πάνω από το µεγαλύτερο 
µέρος του. Μάλιστα, τµήµα της νότιας πλευράς του κρηπιδώµατος, πάνω στο οποίο στεκόταν 
το κτήριο, εµφανίζεται σε προγενέστερα της ανασκαφής τοπογραφικά διαγράµµατα και 
κάποιοι από τους επιστήµονες που ασχολήθηκαν µ’ αυτά είχαν υποστηρίξει ότι στο σηµείο 
εκείνο θα έπρεπε να αναζητηθούν οι πρώτοι από τους θησαυρούς που απαριθµούσε ο 
Παυσανίας. Παράλληλα, διάφορα θραύσµατα γλυπτών, που αργότερα αποδόθηκαν στο 
συγκεκριµένο θησαυρό, συλλέχθηκαν ή απλώς αναφέρονταν από τους διάφορους, ειδικούς και 
µη, επισκέπτες του χώρου ήδη από τα µέσα του 19ου αι. ή αποκαλύφθηκαν κατά το διάστηµα 
1892-1993 που προετοιµάστηκε ο χώρος για την ανασκαφή.  

Στις 18 Απριλίου 1894, όπως φαίνεται από την έρευνα που έγινε από τους Daux και  
Hansen στα ηµερολόγια που σήµερα φυλάσσονται στα αρχεία της Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής της Αθήνας, ξεκίνησε στα πλαίσια της Μεγάλης Ανασκαφής υπό τη διεύθυνση του 
T.Homolle, η ανασκαφή της θέσης 122 που τότε είχε ονοµαστεί συµβατικά «πύργος». Μέσα σε 
περίπου έξι εβδοµάδες ανασκαφής (µέχρι τις 28 Μαΐου) αποκαλύφθηκαν πλήρως τα λείψανα 
του µνηµείου που µπορεί σήµερα να δει ο επισκέπτης in situ και ταυτόχρονα συλλέχθηκαν και 
µεταφέρθηκαν σε στεγαζόµενους χώρους θραύσµατα από τα αρχιτεκτονικά του µέλη και τα 
περισσότερα από τα θραύσµατα που αποδίδονται στον εικονογραφικό του διάκοσµο. Πριν το 
τέλος του 1894 τα λείψανα αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά και περιλήφθηκαν στο γενικό 
τοπογραφικό διάγραµµα του ιερού. Επίσης, οι αποτυπώσεις των θραυσµάτων των γλυπτών, 
συνοδευόµενες από κάποιες πρωτόλειες υποθέσεις σχετικά µε τα θέµατα του εικονογραφικού 
προγράµµατος εκτέθηκαν στο Λούβρο σαν υλικό προερχόµενο από «το Θησαυρό των Σιφνίων 
στους ∆ελφούς».144 Σε άρθρο του Homolle της επόµενης χρονιάς µε θέµα τα γλυπτά γίνεται 
λόγος για «sculptures du tresor de Siphnos».145 

Όµως, τον επόµενο χρόνο συνέβη η µεταστροφή. Ο Homolle άρχισε να αµφιβάλλει για 
την ταυτότητα του θησαυρού και σε µια διάλεξη-συζήτηση που οργανώθηκε στις αρχές του 
1896 στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας και τα πρακτικά της δηµοσιεύθηκαν στο 
BCH της ίδιας χρονιάς ανέπτυξε αναλυτικά την επιχειρηµατολογία που κατά τη γνώµη του 
αποδείκνυε ότι ο συγκεκριµένος θησαυρός πρέπει να ταυτιστεί τελικά µε το Θησαυρό των 
Κνιδίων. Συγχέοντας θραύσµατα από δύο τουλάχιστον κτήρια, στηρίχθηκε κυρίως σε 3 
στοιχεία: σε µια από τις επιγραφές που είχαν βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο,146 στην 
                                                           
143 ΝΕΕR 2000, 288 
144 DAUX-HANSEN 1987, 16-19 
145 ΗΟΜΟLLE 1895, 534-537 
146 Αποκαθιστούσε την επιγραφή ως εξής: ∆ΕΛΦΟΙΑΠΕ∆ΟΣΑΝΚΝΙ∆ΙΟΙΣΠΡΟΜ[ΑΝΤΗΙΑΝ] 
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πρωϊµότερη του 525 π.Χ. χρονολόγηση ορισµένων γλυπτών και σε διάφορα στοιχεία τα οποία 
κατά τη γνώµη του υποδείκνυαν ότι ο γλύπτης που είχε εργαστεί στο θησαυρό ήταν από το 
Άργος, τη µητρόπολη της Κνίδου. Για το Θησαυρό των Σιφνίων υποστήριζε ότι πρέπει να 
αναζητηθεί σε κάποιο από τα υπόλοιπα θεµέλια που είχε αποκαλύψει η ανασκαφή. 147  

Για αρκετά χρόνια µετά η επιστηµονική κοινότητα διχάστηκε. Άλλοι, ακολουθούσαν τις 
θέσεις του Homolle148 και άλλοι διέκριναν στα διάφορα θραύσµατα τεχνοτροπικές διαφορές, 
που θεωρούσαν αδικαιολόγητες αν αυτά ανήκαν στο ίδιο µνηµείο.149 

Για πρώτη φορά η ταύτιση του Homolle αµφισβητήθηκε επίσηµα σε άρθρο του  
H.Pomtow το 1909. Υποστήριξε ότι τα µέλη που ο Homolle απέδιδε στο θησαυρό των Κνιδίων 
ανήκαν σε δύο διαφορετικούς θησαυρούς. Τα περισσότερα και πιο µεγάλα σε µέγεθος θα 
έπρεπε να αποδοθούν στο Θησαυρό των Σιφνίων, στο θεµέλιο δηλαδή που είχε αποκαλυφθεί 
το 1894, από το υπέρθυρο του οποίου προερχόταν και η επιγραφή που ανέφερε ο Homolle που 
έπρεπε να αποκατασταθεί ως: ∆ΕΛΦΟΙΑΠΕ∆ΩΚΑΝΣΙΦΝΙΟΙΣΤΑΝΠΡΟΜ[ΑΝΤΗΙΑΝ].150 

Tην περίοδο αυτή ο Homolle διηύθυνε την προετοιµασία της τελικής δηµοσίευσης του 
µνηµείου. Μεταξύ άλλων ειδικών στους ∆ελφούς είχε αποσταλεί ο αρχιτέκτονας Α.Μartineau, 
µε αντικείµενο να µελετήσει ένα προς ένα τα υπό συζήτηση αρχιτεκτονικά µέλη. Τα 
συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε αποτυπώθηκαν σε επιστολή του προς τον Homolle: «…τα 
θεµέλια θησαυρού που βρίσκονται Ν της Ιεράς Οδού, αµέσως µετά το Θησαυρό των Σικυωνίων, 
ανήκουν σίγουρα στο Θησαυρό των Σιφνίων και δεν είµαι προς το παρόν σε θέση να εντοπίσω τη 
θέση του Θησαυρού των Κνιδίων…», «…είµαστε αναγκασµένοι να αποδώσουµε το κρηπίδωµα στο 
Θησαυρό των Σιφνίων…».151 Παρόλα αυτά, ο Homolle εξακολούθησε να εµµένει στην άποψή 
του. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε   κείµενο διάλεξής του, αλλά και ο πρώτος τόµος της επίσηµης 
δηµοσίευσης των γλυπτών της ανασκαφής, όπου η σύγχυση µεταξύ των δύο θησαυρών 
εξακολουθούσε να υπάρχει.152 

Παρόλη την προσπάθεια που καταβλήθηκε έκτοτε από τους Γάλλους ερευνητές να 
πείσουν την επιστηµονική κοινότητα ότι ο Homolle παραδέχθηκε αργότερα την πλάνη του και 
σκόπευε στο δεύτερο τόµο της επίσηµης δηµοσίευσης των γλυπτών να ανασκευάσει,153 η ουσία 
είναι ότι αυτό δεν έγινε ποτέ από τον ίδιο. Η οριστική ταύτιση του θεµελίου 122 και των 
γλυπτών που ανήκουν σ’ αυτό µε το Θησαυρό των Σιφνίων και η ουσιαστική ευθυγράµµιση της 
επίσηµης θέσης της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής µε τη θέση των υπολοίπων ερευνητών 
πραγµατοποιήθηκε µε τις δηµοσιεύσεις των Ε.Βourguet (επιγραφές) και Ch.Picard-P.de La Coste  
Messelière (γλυπτά).154 

To ζήτηµα ξεκαθάρισε απόλυτα µε δύο διαδοχικά, πολυσέλιδα άρθρα του Dinsmoor. 
Στοιχεία από το πρώτο αναφέρθηκαν ήδη σε σχέση µε την τοπογραφία του ιερού. Το δεύτερο 
αποτελεί µια λεπτοµερή και εµπεριστατωµένη αρχιτεκτονική µελέτη πάνω στους τέσσερις 
γνωστούς ιωνικούς θησαυρούς (Σιφνίων, Κνιδίων, Κλαζοµενίων, Μασσαλιωτών).155 

Στις πολυάριθµες µελέτες για το µνηµείο που δηµοσιεύθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 
20ου αι., η γλυπτική κατείχε την πιο προνοµιακή θέση. Πολλά ζητήµατα που σχετίζονταν µε 
τις ζώνες της διακόσµησης και τα θέµατα του εικονογραφικού του προγράµµατος ξεκαθάρισαν 

                                                           
147 Αναλυτικά τα επιχειρήµατα στο HOMOLLE 1896, 581-602 
148 POULSEN 1908  -  LECHAT 1909  -  KARO 1909 
149 COURBY 1911 
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153 Ενδεικτικά βλ. την πληροφορία που παραθέτουν οι DAUX-HANSEN (1987,23) ότι υπάρχει στο αρχείο της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής  κείµενό του µε ηµεροµηνία 1910, στο οποίο αναγράφεται αρκετές φορές 
χειρόγραφα η λέξη «λάθος» δίπλα στις προηγούµενες απόψεις του. 
154 BOURGUET 1910-1929  -  PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928 
155 Αντίστοιχα DINSMOOR 1912 και 1913 
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οι παραπληρωµατικές της επίσηµης δηµοσίευσης µελέτες κυρίως του P. De La Coste Messelière 
στο α’ µισό του αιώνα.156 Άλλοι ερευνητές, µετά το 1950 επικέντρωσαν την προσοχή τους σε 
επιµέρους ζητήµατα: την ερµηνεία των θεµάτων του εικονογραφικού προγράµµατος,157 την 
ένταξη των διακοσµητικών ζωνών στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής γλυπτικής158 και τις σαφείς 
κυκλαδίτικες (κυρίως Παριανές) επιρροές σε διάφορα στοιχεία του θησαυρού.159  

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της επιστηµονικής έρευνας, έντονες συζητήσεις 
προκλήθηκαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν η προσπάθεια των Ε.D.Francis και Μ.Vickers, 
στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειάς τους να αµφισβητήσουν συνολικά το σύστηµα 
χρονολόγησης της αρχαϊκής τέχνης, να επαναχρονολογήσουν το µνηµείο, κατεβάζοντας τη 
χρονολόγησή του κατά περίπου 50 χρόνια (από το 525 στο 470 π.Χ.).160 Οι θέσεις τους 
συγκέντρωσαν έντονα πυρά κριτικής σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.161 

H δεύτερη στιγµή ήταν η προσπάθεια του V.Brinckmann να προσδιορίσει τα θέµατα των 
παραστάσεων που εικονίζονταν στη ζωφόρο του µνηµείου µέσω µιας νέας ανάγνωσης των 
επιγραφών που υπάρχουν πάνω τους µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.162 Στην 
περίπτωση αυτή η κριτική επικεντρώθηκε όχι στο τεχνικό µέρος και τη διαδικασία ανάγνωσης 
των επιγραφών, αλλά στις προτάσεις του ερευνητή, που αµφισβήτησαν κάποια από τα 
παραδοσιακά ερµηνευτικά σχήµατα.163 

Μετά το 2000 στη βιβλιογραφία συναντάµε ενδιαφέρον των ερευνητών τόσο για την 
αρχιτεκτονική του µνηµείου, όσο και για την ερµηνεία του εικονογραφικού του 
προγράµµατος.164 

 
3.2 Χρονολόγηση 

Ο Ηρόδοτος µας παρέχει σαφείς πληροφορίες για το χρόνο και της συνθήκες 
κατασκευής του θησαυρού:   
                        «Όταν οι Λακεδαιµόνιοι ήταν έτοιµοι να τους εγκαταλείψουν, οι 

Σαµιώτες που είχαν επαναστατήσει εναντίον του Πολυκράτη 
απέπλευσαν µε προορισµό τη Σίφνο. Ο λόγος ήταν ότι χρειάζονταν 
χρήµατα και εκείνο τον καιρό ο πλούτος των Σιφνίων ήταν σε πλήρη 
άνθηση και ήταν οι πλουσιότεροι απ’ τους νησιώτες επειδή διέθεταν 
µεταλλεία χρυσού και αργύρου στο νησί τους. Ήταν τόσο πλούσιοι 
ώστε από τη δεκάτη των χρηµάτων που παράγονταν, αφιερώθηκε 
στους ∆ελφούς ένας θησαυρός ισότιµος µε τους πλουσιότερους. Κάθε 
χρόνο µοιράζονταν µεταξύ τους τα κέρδη. Όταν ο θησαυρός ήταν 
σχεδόν έτοιµος ρώτησαν το µαντείο αν η ευηµερία τους θα 
συνεχιζόταν στο µέλλον. Η Πυθία τους απάντησε: Αλλά όταν το 
Πρυτανείο στη Σίφνο γίνει λευκό και η Αγορά επίσης ασπρίσει, τότε 
σίγουρα θα χρειαστεί να είναι κανείς φρόνιµος για να σκεφτεί.. 
Προσέχετε τον ξύλινο λόχο και τον πορφυρό αγγελιοφόρο. Εκείνο τον 
καιρό η Αγορά και το Πρυτανείο των Σιφνίων είχαν µόλις επενδυθεί 
µε παριανό µάρµαρο. ∆εν κατανόησαν την απάντηση (της Πυθίας) 
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ούτε τη στιγµή εκείνη, ούτε όταν έφτασαν οι Σάµιοι. Γιατί οι Σάµιοι, 
µόλις έφτασαν, έστειλαν ένα από τα πλοία τους στην πόλη µε 
πρέσβεις. Τον παλιό καιρό όλα τα πλοία ήταν βαµµένα κόκκινα. Αυτό 
ήταν που είχε προφητέψει η Πυθία στους Σίφνιους, να φυλάγονται 
δηλαδή από τον ξύλινο λόχο και τον πορφυρό αγγελιοφόρο. Μόλις 
έφτασαν οι αγγελιοφόροι παρακαλούσαν τους Σίφνιους να τους 
δανείσουν δέκα τάλαντα. Αλλά αµέσως µόλις οι Σίφνιοι αρνήθηκαν 
να τους τα δανείσουν, οι Σάµιοι άρχισαν να λεηλατούν τη γη τους. 
Αλλά έχοντας λάβει συµβουλή πάνω σ’ αυτό οι Σίφνιοι αµέσως 
έβγαιναν και βοηθούσαν ο ένας τον άλλο. Έκαναν ότι µπορούσαν, 
αλλά οι Σάµιοι εµπόδισαν την επιστροφή πολλών στην πόλη. Οι 
οποίοι έπειτα απέσπασαν απ’ αυτούς το ποσό των εκατό 
ταλάντων.»165 

Σύµφωνα µε το παραπάνω απόσπασµα, η αιτία κατασκευής του θησαυρού ήταν η 
µεγάλη οικονοµική ευµάρεια των Σιφνίων, που τους επέτρεψε να προσφέρουν τη δεκάτη των 
κερδών τους στο ιερό των ∆ελφών υπό τη µορφή αυτού του αφιερώµατος. Η αντίστοιχη 
µαρτυρία του Παυσανία166 διαφέρει κάπως, καθώς η κατασκευή του θησαυρού και η κατάθεση 
της δεκάτης δεν αναφέρεται σαν αποτέλεσµα αυθόρµητης πρωτοβουλίας των Σιφνίων, αλλά 
σαν θεϊκή επιταγή (µέσω του µαντείου), η οποία µάλιστα καθόριζε ότι το ποσό δεν θα δινόταν 
άπαξ, αλλά πάγια. Μια δεύτερη διαφορά των δύο µαρτυριών εντοπίζεται στην παράθεση των 
αιτίων της παρακµής της Σίφνου. Στο κείµενο του Ηροδότου υπονοείται ότι η αιτία αυτής της 
παρακµής ήταν η εισβολή των Σαµίων και η λεηλασία του πλούτου του νησιού. Αντίθετα, ο 
Παυσανίας δηλώνει σαφώς ότι η µη καταβολή της δεκάτης στο ιερό των ∆ελφών εξόργισε τόσο 
το θεό, ώστε ανέβασε τη στάθµη της θάλασσας και σκέπασε τα µεταλλεία των Σιφνίων.  

Η Σαµιακή εισβολή έγινε το 525/24 π.Χ.. Από το κείµενο του Ηροδότου φαίνεται ότι οι 
Σίφνιοι είχαν τότε µόλις ολοκληρώσει την κατασκευή του θησαυρού τους. Ή τουλάχιστον 
έλαβαν το χρησµό που τους προειδοποιούσε για άµεσο κίνδυνο όταν είχαν αρχίσει να 
χρησιµοποιούν το κτήριο. Ο Βoardman θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι πολύ παλιότερος από την 
εισβολή και παρουσιάζει ίχνη βιασύνης και ηµιέργα σηµεία.167 Oι Daux και Hansen πιστεύουν 
ότι το κτήριο πρέπει να κατασκευάστηκε σε διάστηµα περίπου τριών µε τεσσάρων χρόνων, 
συνυπολογίζοντας το χρόνο που χρειαζόταν για την εξόρυξη και τη µεταφορά του δοµικού 
υλικού.168 Σε κάθε περίπτωση, το 525/24 π.Χ., χρονολογία της σαµιακής εισβολής, είναι ένα 
σαφές και καθολικά αποδεκτό terminus ante quem για την κατασκευή του θησαυρού. 
Ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί και σαν σταθερό σηµείο αναφοράς για το σύνολο της αρχαϊκής 
τέχνης.169  

Η συγκεκριµένη χρονολόγηση αµφισβητήθηκε µόνο σε µια περίπτωση. Στα πλαίσια της 
γενικότερης προσπάθειάς τους για την αναθεώρηση του συνόλου των χρονολογήσεων της 
ελληνικής τέχνης από την Ύστερη Γεωµετρική µέχρι και την Πρώιµη Κλασική φάση της οι 
Francis και Vickers ασχολήθηκαν και µε το Θησαυρό των Σιφνίων. Όπως φαίνεται από µια 
µακρά σειρά άρθρων τους170, οι δύο µελετητές δέχονταν όλες τις σχετικές χρονολογήσεις που 
βασίζονται σε στυλιστικές αλληλουχίες και συµφραζόµενα, αλλά απορρίπτουν όλες τις 
απόλυτες χρονολογήσεις, που έχουν συνδεθεί µ’ αυτές τις αλληλουχίες υποστηρίζοντας ότι 
είναι αποτελέσµατα παρερµηνειών. Το πρακτικό αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι ότι 
όλες οι καθιερωµένες χρονολογήσεις από τον 8ο µέχρι και τον ύστερο 6ο αι. π.Χ. εµφανίζονται 
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να πρέπει να χαµηλώσουν διαδοχικά κατά περίπου 60 χρόνια ώσπου τελικά περίπου στα µέσα 
του 5ου αι. π.Χ. η παραδοσιακή χρονολογική κλίµακα να φτάσει να συγκλίνει µε τη νέα.  

Η αποδόµηση της παραδοσιακής χρονολόγησης του Θησαυρού των Σιφνίων και η 
επαναχρονολόγησή του στα 470 π.Χ. ήταν κρίσιµη για τη στήριξη του εγχειρήµατος των Francis 
και Vickers. Έτσι, υποστήριξαν αρχικά ότι, καθώς στο απόσπασµα του Ηροδότου δεν 
αναφέρεται η χρονολογία ολοκλήρωσης της κατασκευής του θησαυρού και επίσης δεν 
υπονοείται (ούτε τεκµηριώνεται από άλλες πηγές ή αρχαιολογικά) η οικονοµική καταστροφή 
της Σίφνου µετά την εισβολή των Σαµίων, ο θησαυρός θα µπορούσε να έχει ολοκληρωθεί 
αργότερα, όταν τα οικονοµικά του νησιού θα είχαν ανακάµψει.171 Η συγκεκριµένη θέση 
αποτελεί µετεξέλιξη της παρατήρησης του Homolle ότι οι στιλιστικές διαφορές ανάµεσα στις 
πλάκες της ζωφόρου µπορεί να οφείλονται στη χρονική απόσταση ανάµεσα σε δύο 
διαφορετικά στάδια κατασκευής.172 Όµως, οι πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές µελέτες δεν 
διαπιστώνουν στοιχεία που δικαιολογούν κάτι τέτοιο και αποδίδουν τις διαφορές στη ζωφόρο 
στην ταυτόχρονη εργασία δύο διαφορετικών εργαστηρίων.173 Αργότερα, σε εκτενές άρθρο τους 
τροποποίησαν τη θέση τους και υποστήριξαν ότι ήταν πιθανό ο Ηρόδοτος να είχε κάνει 
λάθος.174 Βέβαια, δεν τους απασχόλησε καθόλου το πως είναι δυνατό ο Ηρόδοτος να έκανε τόσο 
σοβαρό λάθος σχετικά µε τη χρονολόγηση ενός κτηρίου που οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είχε 
κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του (α’ µισό του 5ου αι. π.Χ.) και σε ένα χώρο που είχε, 
όπως φαίνεται, σίγουρα επισκεφθεί.175  

Στο ίδιο άρθρο, ανέπτυξαν και τρία ακόµη επιχειρήµατα που κατά τη γνώµη τους 
στήριζαν τη χρονολόγηση στα 470 π.Χ.. Το πρώτο ήταν η επεξήγηση που παραδίδεται από το 
Βιτρούβιο για τον όρο Καρυάτιδες, όπως αυτός αναφέρεται σε γυναικεία αγάλµατα που 
χρησίµευαν σαν στηρίγµατα κατασκευών στη θέση των κιόνων.176 Σύµφωνα µ’ αυτήν οι 
Καρυές της Λακωνίας είχαν «µηδίσει». Μετά τους Περσικούς Πολέµους η πόλη καταστράφηκε, 
οι γυναίκες της πουλήθηκαν σαν σκλάβες και το όνοµα αυτών των γυναικών δόθηκε στα 
φέροντα βάρος αγάλµατα για να θυµίζουν για πάντα το όνειδος της πόλης.177 Η κριτική πάνω 
στο θέµα178 επισηµαίνει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Καρυές καταστράφηκαν µετά τα 
περσικά (για την ακρίβεια γνωρίζουµε για καταστροφή της πόλης στα 369/68 π.Χ.), ότι η πόλη 
αυτή ήταν αδύνατο να είχε µηδίσει καθώς οι Πέρσες ουδέποτε εισέβαλλαν στην Πελοπόννησο, 
ότι η Λακωνία έχει µεγάλη παράδοση ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. σε γυναικείες µορφές-στηρίγµατα 
(βάσεις περιρραντηρίων, λαβές κατόπτρων κ.λ.π.), οι οποίες πιθανότατα σχετίζονταν µε τις 
χορεύτριες που γνωρίζουµε ότι λάµβαναν µέρος στην τοπική λατρεία της Αρτέµιδας στις 
Καρυές.179 Οι Francis και Vickers θεωρούν ότι είναι δυνατόν η Κνίδος να κατασκεύασε το 
θησαυρό της όχι πριν καταληφθεί από τους Πέρσες (540 π.Χ.) σύµφωνα µε την παραδοσιακή 
χρονολόγηση, αλλά  µετά το 480 π.Χ. και την πιθανή απελευθέρωσή της από τον Περσικό 
ζυγό.180  

To δεύτερο επιχείρηµα των Francis-Vickers αφορούσε στο ίδιο το εικονογραφικό 
πρόγραµµα. Οι απόψεις τους θα αναφερθούν αναλυτικά στη σχετική ενότητα. Εδώ αρκεί να 
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αναφέρουµε ότι θεώρησαν ότι τα επιµέρους θέµατα και το πρόγραµµα συνολικά απηχούσαν ή 
αναφέρονταν στους Περσικούς Πολέµους και εξέφραζαν τα γενικότερα αντιπερσικά 
αισθήµατα που είχαν κυριαρχήσει στις ελληνικές πόλεις τα χρόνια που ακολούθησαν το τέλος 
τους.181 Βεβαίως, όλα τα θέµατα της εικονογραφίας, µε µια ελαστική και ευφάνταστη 
ανάγνωση, θα µπορούσαν να σχετιστούν µε τους Περσικούς Πολέµους, αλλά τα συγκεκριµένα 
είχαν χρησιµοποιηθεί στην τέχνη ήδη από τις πρώιµες φάσεις της και για άλλους σκοπούς και 
βέβαια µεταξύ τους δεν περιλαµβάνονται αυτά που σε άλλες περιπτώσεις η έρευνα τα έχει 
συσχετίσει στενότερα µε τους Περσικούς Πολέµους (Αµαζονοµαχία, Κενταυροµαχία).182 

Το τρίτο επιχείρηµα είναι στυλιστικής φύσης. Επισηµαίνονται και από τους Francis-
Vickers οι στιλιστικές διαφορές των δύο καλλιτεχνικών «χεριών» που δούλεψαν πάνω στα 
γλυπτά του θησαυρού και η περαιτέρω διάκρισή τους σε «συντηρητικό» και «προοδευτικό». 
Θεωρούν ότι η δουλεία του δεύτερου καλλιτέχνη µπορεί να τοποθετηθεί µε στυλιστικά κριτήρια 
στα 470 π.Χ., ότι η αναλογίες µε το ναό της Ερέτριας είναι σηµαντικές και ότι ο καλλιτέχνης 
µπορεί να ταυτιστεί µε τον Αριστίωνα από την Πάρο, έναν κυκλαδίτη καλλιτέχνη («δένει» µε 
τη Σίφνο) που είχε για πολλά χρόνια εργαστεί στην Αθήνα και θεωρείται από κάποιους ο 
δηµιουργός των γλυπτών του ναού της Ερέτριας.183 Όµως, αν και η δουλεία του «προοδευτικού» 
καλλιτέχνη δείχνει υστερότερη αυτής του «συντηρητικού», κανείς απ’ αυτούς που 
ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα δεν έχει προτείνει µια χρονολόγηση της τόσο ύστερη όσο αυτή που 
προτείνουν οι Francis και Vickers. Το επιχείρηµα είναι αρκετά προβληµατικό και έχει νόηµα 
µόνο αν δεχθεί κάποιος ότι το «προχωρηµένο αρχαϊκό» στυλ του καλλιτέχνη µπορεί να 
τοποθετηθεί χρονικά µετά τους Περσικούς Πολέµους.184 

Η κριτική πάνω στα επιχειρήµατά τους φαίνεται ότι οδήγησε τους δύο µελετητές (ή 
τουλάχιστον τον Vickers) να τροποποιήσουν εκ νέου τη θέση τους. Σε νεότερο άρθρο του ο 
Μ.Vickers προσπάθησε, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη θέση του Homolle, να αποδείξει ότι 
όλα τα γλυπτά και τα αρχιτεκτονικά µέλη που αποδίδονται στο Θησαυρό των Σιφνίων δεν 
ανήκουν σ’ αυτόν αλλά στο θησαυρό κάποιας άλλης πόλης.185 Έτσι, παρουσιάζοντας ως 
δεδοµένη µια εντελώς υποθετική ερµηνεία, ότι δηλαδή ο Ηρόδοτος δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα 
για τη γλυπτική σε µάρµαρο, αλλά έδινε µεγάλη σηµασία και ανέφερε συστηµατικά στο 
κείµενό του τα φτιαγµένα από πολύτιµα µέταλλα αντικείµενα, υποστήριξε ότι η φράση του 
Ηροδότου ότι ο Θησαυρός των Σιφνίων ήταν «ὂµοια τοίσι πλουσιωτάτοισι» είχε να κάνει όχι µε 
το ίδιο το οικοδόµηµα, αλλά µε το περιεχόµενό του, τα πολύτιµα αναθήµατα που φυλάσσονταν 
εκεί. Άρα, ο Θησαυρός των Σιφνίων ήταν ένας συµβατικός θησαυρός και τα εντυπωσιακά 
γλυπτά και αρχιτεκτονικά µέλη ανήκουν σε κάποιον άλλο, ο οποίος µπορεί να χρονολογηθεί 
στα 525 π.Χ..186 

Αν και η θέση χαρακτηρίστηκε περισσότερο λογικοφανής από τις προηγούµενες δεν 
παύει να κινείται στη σφαίρα του απολύτως υποθετικού.187 Και βέβαια, αντιφάσκει µε όλη την 
προηγούµενη επιχειρηµατολογία των Francis-Vickers περί χρονολόγησης των συγκεκριµένων 
γλυπτών στα 470  και όχι στα 525 π.Χ., χωρίς όµως να περιλαµβάνει νέα επιχειρήµατα πάνω 
στο θέµα της χρονολόγησης. Με άλλα λόγια, αν οι ίδιοι θεωρούν ότι τα γλυπτά και τα 
αρχιτεκτονικά µέλη ανήκουν σε άλλο θησαυρό τότε από µόνοι τους διαγράφουν όλα τα 
ιστορικά, θεµατολογικά και στιλιστικά επιχειρήµατα τους για τη χρονολόγηση του Θησαυρού 
των Σιφνίων στα 470 π.Χ.. Σωστά ο Αmandry επεσήµανε ότι οι παλινωδίες είναι 
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χαρακτηριστικές της όλης προσπάθειας, καθώς η θέση µετασχηµατίστηκε τρεις φορές σε 
διάστηµα τεσσάρων ετών.188 Προφανώς οι δύο µελετητές έχουν υιοθετήσει την επιστηµονική 
στάση της διέλευσης πάνω από τα δεδοµένα και όχι µέσα απ’ αυτά. Ή, αλλιώς, θεωρούν ότι 
αυτά είναι τόσο εύπλαστα ώστε µπορούν να µετασχηµατίζονται και να τροποποιούνται εις το 
διηνεκές µέχρι η σύνθεσή τους να φτάσει σε ένα αποτέλεσµα που ανταποκρίνεται στο στόχο 
που οι ίδιοι εξ αρχής θέτουν και που δείχνει πειστικό προς τα έξω. Στην πραγµατικότητα δεν 
έχουµε λόγο να αµφισβητήσουµε τη µαρτυρία του Ηροδότου, καθώς δεν υπάρχει κανένα 
αρχαιολογικό ή άλλο αδιαµφισβήτητο τεκµήριο (και όχι σύγχρονη «εργαστηριακή» κατασκευή) 
που να έρχεται σε αντίθεση µ’ αυτήν. Άλλωστε, όπως οι ίδιοι οι Francis-Vickers οµολόγησαν σε 
κάποια από τις παλινωδίες τους: «αν η αρχαία ελληνική τέχνη θεωρηθεί πολιτισµικά αυτόνοµη 
και η όποια µαρτυρία, του Ηροδότου, για παράδειγµα, απορριφθεί ως αρχαιολογικά µη έγκυρη, 
τότε θα στερηθούµε σηµαντικές πληροφορίες σχετικές όχι µόνο µε τις κοινωνικές συνθήκες αλλά 
και µε την ίδια την τέχνη».189  

 
3.3 Θέση και αρχιτεκτονική µορφή 

Το κτήριο βρίσκεται σε προνοµιακή θέση, στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού µε δύο 
µονοπάτια που οδηγούσαν στο εσωτερικό του ιερού από Ν και ∆. Στα µεταγενέστερα χρόνια, ο 
χώρος εκατέρωθεν του συγκεκριµένου τµήµατος της Ιεράς Οδού έµελλε να συγκεντρώσει 
πλήθος θησαυρών, αλλά ήταν στο µεγαλύτερο µέρος του αδόµητος όταν ξεκίνησε η 
οικοδόµηση του Θησαυρού των Σιφνίων γύρω στο 530 π.Χ.. Άλλωστε και η Ιερά Οδός είχε 
κατασκευαστεί πολύ πρόσφατα.190 Tα χρόνια που ακολούθησαν τη µεγάλη πυρκαγιά του 548 
π.Χ. σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε πρόγραµµα αποκατάστασης των ζηµιών, διαρρύθµισης και 
επέκτασης του χώρου του ιερού. Οι ιθύνοντες αποφάσισαν ακόµα και την καταστροφή των 
λειψάνων των κτηρίων που είχαν πληγεί από την πυρκαγιά, µε σκοπό να εξασφαλίσουν χώρο 
για την κατασκευή των διαδοχικών ανδήρων στα οποία αναπτύχθηκε το ιερό τα επόµενα 
χρόνια. Επίσης επέκτειναν το ιερό προς Ν, κατασκευάζοντας νέα είσοδο στη ΝΑ γωνία του 
περιβόλου και χαράζοντας το τµήµα αυτό της Ιεράς Οδού που ξεκινούσε από τη νέα είσοδο και 
µε κατεύθυνση Α-∆ διερχόταν Ν και παράλληλα του παλιότερου περιβόλου.191 

Οι Σίφνιοι έχτισαν το θησαυρό τους στο σηµείο που µέσω µιας ανηφορικής στροφής ο 
επισκέπτης περνούσε από το νέο τµήµα του ιερού στο παλιό. Αρχικά βρισκόταν εκτός του 
περιβόλου, αλλά µετά το 480 π.Χ. και την κατασκευή του νέου περιβόλου («Ἐλληνικόν») 
περιλήφθηκε στο τέµενος (EIK.3). Φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος θησαυρός που κατασκευάστηκε 
µετά την πυρκαγιά. Βέβαια, λόγω των ανακατασκευών δεν γνωρίζουµε πόσοι θησαυροί 
υπήρχαν στο χώρο πριν το 548 π.Χ..192 Τέσσερις σίγουρα επιβίωσαν της πυρκαγιάς: αυτοί των 
Κορινθίων, των Κλαζοµενίων, των Κνιδίων και της Καιρέας.193 Άλλα τρία κτήρια (σίγουρα το 
ένα) που µοιάζουν µε θησαυρούς φαίνεται ότι επιβίωσαν, αλλά κατεδαφίστηκαν στα τέλη του 
6ου αι. π.Χ. για την κατασκευή του ναού των Αλκµεωνιδών. Εποµένως, ελάχιστοι θησαυροί ήταν 
σε χρήση κατά τη δεκαετία του 520 π.Χ.. Με το θησαυρό των Σιφνίων εγκαινιάζεται µια νέα 
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Θησαυρός των Κνιδίων είχε µάλλον κατασκευαστεί πριν το 548 π.Χ. και ήταν εν χρήσει µέχρι και την εποχή του 
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περίοδος µαζικής κατασκευής θησαυρών που θα διαρκέσει µέχρι τον 4ο αι. π.Χ. και θα έχει σαν 
αποτέλεσµα περίπου 30 κτήρια αυτού του τύπου. 194 

Ο θησαυρός (EIK.4,5) κτίστηκε πάνω σε ψηλό κρηπίδωµα-στερεοβάτη διαστάσεων 
6,14x8,55 µ. κατασκευασµένο από µεγάλους όγκους τοπικού ασβεστόλιθου σε ισόδοµο 
σύστηµα. Η ανέγερση αυτής της ογκώδους κατασκευής ήταν απαραίτητη για την 
εξισορρόπηση της έντονης κατωφέρειας στο νότιο αυτό τµήµα του ιερού, αλλά και για την 
εξασφάλιση της στατικότητας της βαριάς µαρµάρινης ιωνικής ανωδοµής.195 Το µέγιστο ύψος 
της δεν µπορεί να υπολογιστεί ακριβώς λόγω των συνεχών ανακατασκευών στον 
περιβάλλοντα χώρο. Πάντως, σήµερα, το ανώτατο όριο του τελευταίου δόµου196 στέκεται σε 
ύψος 2,74 µ. στη ΒΑ και 1,50µ. στη Β∆ γωνία του στερεοβάτη πάνω από το ρωµαϊκής περιόδου 
σωζόµενο οδόστρωµα της Ιεράς Οδού.197 

Το ίδιο το κτήριο ήταν κατασκευασµένο, όπως όλοι οι ιωνικοί θησαυροί των ∆ελφών, εξ’ 
ολοκλήρου από µάρµαρο. Χρησιµοποιήθηκαν τρία διαφορετικά είδη µαρµάρου: από την ίδια τη 
Σίφνο για την τοιχοδοµία, από τη Νάξο για τις ζώνες των ανάγλυφων κοσµηµάτων και από 
την Πάρο για το σύνολο του επιστυλίου, τις σίµες, τα ακρωτήρια και τη θύρα.198 Απ’ ότι 
φαίνεται µαζί µε το υλικό έφτασαν στους ∆ελφούς από τις Κυκλάδες και ειδικευµένοι τεχνίτες. 
Οι Daux και Hansen διακρίνουν στο υλικό τη δουλειά αρκετών διαφορετικών εργαστηρίων. Για 
την τοιχοδοµία και άλλες παραµέτρους που σχετίζονται µε το φέροντα οργανισµό του κτηρίου 
υπεύθυνο θα πρέπει να ήταν κάποιο τοπικό εργαστήριο της Φωκίδας, ενώ όλα τα υπόλοιπα 
είχαν ανατεθεί σε νησιωτικά εργαστήρια: δύο για τη ζωφόρο, ίσως άλλα δύο για τις εναέτιες 
συνθέσεις και ένα για τα ακρωτήρια, τις καρυάτιδες και τα υπόλοιπα διακοσµητικά στοιχεία. Η 
κεράµωση ήταν πιθανότατα το έργο κάποιου εξειδικευµένου σ’ αυτόν τον τοµέα εργαστηρίου, 
όπως αντίστοιχα και οι ξύλινες και µεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα κ.λ.π.).199  

Aπό τα σωζόµενα αρχιτεκτονικά µέλη είναι δυνατή σήµερα η αναπαράσταση 
ολόκληρου του κτηρίου. Είχε διαστάσεις 8,55 µ. (Α-∆) επί 6,14 µ. (Β-Ν) και ύψος 6,74µ.200 µε 
πρόσοψη δίστυλη «ἐν παραστάσει», όπου οι κίονες είχαν αντικατασταθεί από αγάλµατα Κορών 
(Καρυάτιδες) µε διαστάσεις µεγαλύτερες των φυσικών. Ο πόλος στο κεφάλι τους ήταν 
διακοσµηµένος µε ανάγλυφα, ενώ ο ιδιότυπος εχίνος που σηµατοδοτούσε τη µετάβαση από τα 
στηρίγµατα στο θριγκό έφερε ανάγλυφη παράσταση λιονταριών να σκοτώνουν ελάφια. Τον 
τοιχοβάτη αποτελούσε ένα µεγάλο (ύψος 0,17 µ.) προεξέχον κόσµηµα αστραγάλου που 
συνεχιζόταν γύρω από τις γωνιακές παραστάδες και µέσα στον πρόδοµο. Η τοιχοδοµία 
(πάχους 0,62µ.) αποτελούνταν από εννέα σειρές δόµων σε ψευδοϊσόδοµο σύστηµα, 
χαρακτηριστικό της ανατολικής Ελλάδας. Ακριβώς πάνω από την πρόσοψη, στο επιστύλιο, 
υπήρχε σειρά από ανάγλυφους ρόδακες. Έπειτα, ακολουθούσε η ανάγλυφη µε παραστάσεις 
ιωνική ζωφόρος, η οποία µε µήκος 29,63 και ύψος 0,63µ. περιέτρεχε το κτήριο και από τις 
τέσσερις πλευρές, πλαισιωµένη από ιωνικό και λέσβιο κυµάτιο. Τα τύµπανα των δύο στενών 
πλευρών καλύπτονταν από εναέτιες συνθέσεις (σώζεται µόνο αυτή της ανατολικής πλευράς). 
Ανθέµια και άνθη λωτού που εναλλάσσονται και ξεπηδούν από βλαστόσπειρες καλύπτουν την 
κάτω πλευρά του γείσου καθώς και το µέτωπο της σίµας. Στα άκρα των αετωµάτων, ακριβώς 
κάτω από τα γωνιακά ακρωτήρια η σίµα ήταν επίσης διακοσµηµένη µε ανάγλυφες µορφές 
λιονταριών. Στις δύο µακρές πλευρές, λεοντοκεφαλές χρησίµευαν σαν υδροροές.. Το πλαίσιο 
του θυραίου ανοίγµατος ήταν ιδιαίτερα διακοσµηµένο µε αστραγάλους, ζωφόρους µε άνθη, 
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κονσόλες που απολήγουν σε έλικες και ρόδακες, ένα διακοσµητικό σύστηµα που θεωρείται 
χαρακτηριστικό της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής της περιόδου και υποδηλώνει ιδιαίτερα 
παριανές επιρροές.201 

 
3.4 Εικονογραφικό πρόγραµµα 
Περιγραφή και ερµηνευτικές προσεγγίσεις 
 
Εναέτια  

Aπό τις συνθέσεις µε τις οποίες ήταν διακοσµηµένα τα αετωµατικά τύµπανα του 
µνηµείου σώζεται µόνο αυτή που βρισκόταν στην ανατολική πλευρά, που είναι και η πλευρά 
που αντίκριζε πρώτη ο επισκέπτης έχοντας εισέλθει στο ιερό από την ΝΑ πύλη και 
ανηφορίζοντας την Ιερά Οδό (EIK.5).  

Πολλοί αρχαιολόγοι ασχολήθηκαν, ήδη από την αποκάλυψη και τις πρώτες 
παρουσιάσεις του, µε το εναέτιο (EIK.6), τονίζοντας ταυτόχρονα τη µεγάλη σηµασία του στα 
πλαίσια της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής γλυπτικής αλλά και τις κακοτεχνίες στην εκτέλεση 
και την ιδιόµορφη και προβληµατική σύνθεση του.202  

Η σπουδαιότητά του έγκειται στο γεγονός ότι σηµατοδοτεί για τη διακόσµηση των 
αετωµάτων τη µετάβαση από το χαµηλό στο ψηλό ανάγλυφο και τελικά στις ελεύθερες 
συνθέσεις. Πως συµβαίνει αυτό; Με την εισαγωγή από τη µια της, κατά την Ridgway, «σαν 
έδρανο» προεξοχής του τοίχου του τύµπανου, ώστε το ανώτερο µισό της σύνθεσης να είναι 
ολόγλυφο και το κατώτερο ανάγλυφο και έτσι οι κεντρικές µορφές να είναι κατασκευασµένες 
µισές µε τη µια τεχνική και µισές µε την άλλη και από την άλλη των γονατιστών και 
ανακλινόµενων µορφών για να «γεµίσουν» τα άκρα του τύµπανου. Αντίστοιχα, τα 
προβληµατικά στοιχεία της σύνθεσης εντοπίζονται στις ασύµµετρες κλίµακες των µορφών 
(αργότερα η ανάγκη για µείωσης του ύψους µιας µορφής θα οδηγήσει σε πειραµατισµούς πάνω 
στη στάση και την κινησιολογία και όχι, όπως εδώ, στη µείωση του ύψους), στην κατεύθυνση 
της κίνησης προς τα δεξιά (που ταίριαζε περισσότερο σε ανάγλυφο), στο µονότονο αποτέλεσµα 
της τοποθέτησης τόσων κάθετων στοιχείων στο κέντρο και στην τεχνικά αδέξια εκτέλεση.203  

Για κάποιους άλλους ερευνητές η κύρια ιδιοτυπία της σύνθεσης, η προεξοχή που 
δηµιουργείται από τη σύµφυτη κατασκευή εναετίων και τυµπάνου δεν ήταν αποτέλεσµα της 
έλλειψης τεχνικών δυνατοτήτων από τον καλλιτέχνη, αλλά σκόπιµη διευθέτηση. 
Υποστηρίζεται ότι όλη η σύνθεση ήταν καταρχάς ανάγλυφη και το πάνω µέρος της 
απολαξεύθηκε είτε για να φαίνεται ως φόντο των µορφών το ανθέµιο που βρισκόταν στο κάτω 
κοίλο µέρος του καταετίου γείσου,204 είτε για να µην ασκείται ελεύθερο βάρος από το σύνολο 
στο αδύνατο υπαέτιο γείσο.205  

Όλοι συµφωνούν ότι το θέµα που εικονίζεται στη σύνθεση είναι η διαµάχη του 
Απόλλωνα και του Ηρακλή για την κατοχή του ∆ελφικού Τρίποδα. Το συγκεκριµένο 
µυθολογικό επεισόδιο αναφέρεται σε αρκετές πηγές (Πίνδαρος, Απολλόδωρος, Παυσανίας, 
Πλούταρχος). Στα πλαίσια της ζωής του Ηρακλή, τοποθετείται χρονικά αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση των δώδεκα άθλων. Τότε βρέθηκε στην Εύβοια για να ζητήσει σε γάµο την κόρη 
του Ευρίπου, την Ιόλη, αλλά µετά από διάφορες περιπέτειες σκότωσε το γιο του. Η τιµωρία του 
για την παραβίαση των κανόνων της φιλοξενίας (αφού σκότωσε αυτόν που τον φιλοξενούσε) 
ήταν να κυριευτεί από τρέλα και να ασθενήσει από  βαριά αρρώστια. Αφού βρήκε τα λογικά 
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του µε τον εξαγνισµό του στις Αµυκλές πήγε στους ∆ελφούς να ρωτήσει το µαντείο πως θα 
απαλλαγεί και από την αρρώστια. Η ιέρεια όµως αρνήθηκε να του δώσει χρησµό και αυτό τον 
εξαγρίωσε. Πάνω στο θυµό του άρπαξε το σύµβολο του µαντείου, τον Τρίποδα µε σκοπό να τον 
πάρει µαζί του και να ιδρύσει σε άλλο µέρος δικό του µαντείο. Ο Απόλλων επενέβη για να 
προστατέψει το ιερό του και οι δύο τους πάλεψαν για την κατοχή του Τρίποδα, µέχρι που 
επενέβη ο ∆ίας. Με τον κεραυνό του χώρισε τους συµπλεκόµενους και επήλθε συµβιβασµός: ο 
Τρίποδας επιστράφηκε στον Απόλλωνα, αλλά το ιερό υποχρεώθηκε να δώσει χρησµό στον 
Ηρακλή. Σύµφωνα µ’ αυτόν για να θεραπευθεί έπρεπε να υπηρετήσει για τρία χρόνια σαν 
δούλος. Έτσι, βρέθηκε να υπηρετεί σαν δούλος τη βασίλισσα της Λυδίας.206 

Η µορφή που στέκεται ακριβώς στο κέντρο και λόγω των µεγαλύτερων διαστάσεών της 
δεσπόζει των υπολοίπων (EIK.7) ταυτιζόταν για πολλά χρόνια µε την Αθηνά.207 Mόλις το 1965, 
σε άρθρο της Ridgway, αµφισβητήθηκε για πρώτη φορά µε πειστικό τρόπο η παραπάνω 
ταύτιση και υποστηρίχθηκε ότι η µορφή πρέπει να ταυτιστεί µε το ∆ια. Βασικό επιχείρηµα ήταν 
η αναγνώριση σε µια προεξοχή του µαρµάρου, που εκτείνεται από τον δεξιό ώµο µέχρι και το 
στήθος της µορφής, της τριγωνικής απόληξης µιας γενειάδας που µοιάζει πολύ µε τις 
αντίστοιχες των ανδρικών µορφών της σύνθεσης. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι σε όλες τις 
σωζόµενες στις πηγές εκδοχές του µύθου δεν αναφέρεται πουθενά παρέµβαση της Αθηνάς για 
τη διευθέτηση της διαµάχης, αλλά του ∆ία, ότι µια γυναικεία µορφή, ακόµα και αυτή της 
Αθηνάς δεν θα µπορούσε να εικονίζεται τόσο ψηλότερη και µε στιβαρότερη µυολογία από τις 
µορφές του θεωρούµενου πιο δυνατού άνδρα της αρχαιότητας  (Ηρακλή) και του πιο αθλητικού 
θεού (Απόλλωνα), ότι απουσιάζει το κύριο αναγνωριστικό στοιχείο της µορφής της Αθηνάς, η 
αιγίδα, ότι η µορφή φορά πανοµοιότυπο ένδυµα µε το ∆ία της ανατολικής ζωφόρου και 
µάλιστα µε τον ίδιο τρόπο που το φορούν όλες οι ανδρικές µορφές της ζωφόρου και ότι ο τρόπος 
απόδοσης της κόµης της ταιριάζει µε τον αντίστοιχο των ανδρικών µορφών της ζωφόρου. Η 
προηγούµενη ταύτιση της µορφής µε την Αθηνά στηρίχθηκε κυρίως στη σύγκριση της 
παράστασης µε το πλήθος των σύγχρονων και µη παράλληλων απεικονίσεων του 
συγκεκριµένου µυθικού επεισοδίου. Πράγµατι, σε σύνολο 130 περίπου παραστάσεων του 
θέµατος στη µελανόµορφη και ερυθρόµορφη αγγειογραφία, η Αθηνά έχει τον κεντρικό ρόλο 
περίπου στις µισές, ενώ ο ∆ίας µόλις σε δύο. Όµως, οι παραστάσεις αυτές εντοπίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε αττικά αγγεία και είναι εύκολο να αντιληφθούµε γιατί οι Αθηναίοι 
αγγειογράφοι επέλεγαν το συγκεκριµένο µοτίβο. Στους µη Αθηναίους εµπνευστές και  
καλλιτέχνες του εναετίου του Θησαυρού των Σιφνίων δεν µπορούµε να αποδώσουµε 
αντίστοιχες προθέσεις.208 Η θέση της Ridgway έπεισε την πλειονότητα των ερευνητών. 
Αργότερα, προστέθηκαν και νέα επιχειρήµατα: ο Νeer παρατήρησε ότι όλες ανεξαιρέτως οι 
γυναικείες µορφές που εικονίζονται στο θησαυρό φορούν κοσµήµατα στα χέρια. Αν η κεντρική 
µορφή του εναετίου ήταν η Αθηνά και όχι ο ∆ίας θα έπρεπε να φορά και εκείνη, πράγµα που 
δεν συµβαίνει.209 

Η µορφή του ∆ια επεµβαίνει µεταξύ των αντιµαχόµενων . Ο Ηρακλής στέκεται δεξιά 
της ως προς το θεατή και ο Απόλλων αριστερά της. Ο καθένας κρατά από ένα άκρο του 
Τρίποδα που εικονίζεται σε οριζόντια θέση µπροστά από το ∆ία. Για την ακρίβεια ο Ηρακλής 
ακουµπά τον Τρίποδα στην πλάτη του, προφανώς επειδή λίγο πριν τον είχε σηκώσει µ΄ αυτόν 
τον τρόπο και επιχειρούσε να διαφύγει. Ο ∆ίας στρέφει το κεφάλι προς τον Απόλλωνα, στοιχείο 
που από κάποιους ερµηνεύτηκε σαν σηµάδι εκδήλωσης εύνοιας ή προεξόφλησης του 
αποτελέσµατος της διαµάχης.210 Ταυτόχρονα, µε το δεξί του χέρι πιάνει το δεξί του Απόλλωνα, 
ενώ µε το χαµένο σήµερα αριστερό θα µπορούσε να αγγίζει είτε τον Τρίποδα, είτε τον 
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Ηρακλή.211  Πίσω από τον Απόλλωνα στέκονται η Άρτεµις (της οποίας η κίνηση προς τα χέρια 
του Απόλλωνα θα µπορούσε να σηµαίνει ότι προσπαθεί είτε να τον βοηθήσει να τραβήξει τον 
Τρίποδα µε περισσότερη δύναµη, είτε να τον συγκρατήσει), η Λητώ, ένας ηνίοχος και ένα άρµα. 
Πίσω από τον Ηρακλή στέκονται η Αθηνά, ο Ιόλαος, ένα άρµα και µια ακόµα ανδρική µορφή 
(κατά τον Νeer ίσως ο Ερµής). Οι µορφές που βρίσκονταν στα άκρα της σύνθεσης έχουν 
χαθεί.212  

Για το νόηµα και τη σκοπιµότητα της επιλογής της σκηνής έχουν προταθεί διάφορες 
ερµηνείες. Στις επίσηµες δηµοσιεύσεις των Γάλλων ανασκαφέων η παρουσία της σκηνής 
θεωρείται δικαιολογηµένη λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα καθαρά «δελφικό» θέµα: 
εικονίζεται ο θρίαµβος του «ιδιοκτήτη» του ιερού ενάντια στο σφετεριστή. Με την επιλογή τους 
αυτή οι Σίφνιοι «κολάκευαν» το ιερό και το θεό και εξασφάλιζαν την εύνοιά τους.213 Οι Parke 
και Boardman θεώρησαν το ζήτηµα πιο σύνθετο. Υποστήριξαν ότι το θέµα της Αρπαγής του 
Τρίποδα ήταν εν γένει µια αλληγορία του Πρώτου Ιερού Πολέµου. Ο Ηρακλής σαν σφετεριστής 
των δικαιωµάτων του µαντείου συµβολίζει τους αντίστοιχους σφετεριστές Κρισαίους, ο 
υπερασπιστής του ιερού Απόλλωνας συµβολίζει τη ∆ελφική Αµφικτιονία και ο Τρίποδας το ίδιο 
το µαντείο. Εκτός από τους παραπάνω προφανείς συµβολισµούς σηµαντικά στοιχεία που κατ’ 
αυτούς επιβεβαιώνουν τη θέση τους είναι ότι το θέµα εµφανίζεται να είναι εξαιρετικά 
δηµοφιλές στην τέχνη κατά τη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ.  (αµέσως µετά τον Ιερό Πόλεµο).214 
Αργότερα όµως και στα πλαίσια του έντονου ενδιαφέροντός του για τον Πεισίστρατο, ο 
Βoardman άλλαξε γνώµη και υποστήριξε ότι ο Ηρακλής συµβολίζει την Αµφικτιονία και αυτόν 
που θεωρεί υπερασπιστή της, τον  τύραννο της Αθήνας.215 

Ο Watrous κινήθηκε επίσης στη σφαίρα της αλληγορίας και στη σχέση µε τον 
Πεισίστρατο, αλλά περίπου αντίστροφα. Και στη δική του ερµηνευτική πρόταση ο τελευταίος 
συµβολίζεται από τον Ηρακλή, αλλά το ιερό των ∆ελφών και η Αµφικτιονία συµβολίζονται 
από τον Απόλλωνα και ο Τρίποδας συµβολίζει όλα αυτά που υπήρξαν αντικείµενα διαµάχης 
µεταξύ των δύο πλευρών: ο Πεισίστρατος είχε εξορίσει τους φίλους του ιερού Αλκµαιωνίδες 
από την Αθήνα, προτιµούσε να βοηθά οικονοµικά το ιερό της ∆ήλου αντί γι’ αυτό των ∆ελφών 
και µάλιστα σε µια περίοδο που το δεύτερο είχε υποστεί καταστροφή και χρειαζόταν χρήµατα 
και τέλος είχε οργανώσει στην Αθήνα αγώνες και άλλες δραστηριότητες ανταγωνιστικές 
αυτών που γίνονταν στο ιερό. Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι, αντίθετα µε τις 
προηγούµενες, η πρόταση του Watrous αντιµετωπίζει το εικονογραφικό πρόγραµµα συνολικά 
και δεν εξαντλείται στο θέµα του εναετίου. Σύµφωνα µ’ αυτήν, ο θησαυρός είναι στην 
πραγµατικότητα µια έκθεση όλων των στοιχείων της προπαγάνδας του ιερού, «σχεδιασµένη 
από το τοπικό ιερατείο και τους γλύπτες µε στόχο να προβάλλει και να δικαιολογεί την εξουσία 
του ιερού».216 Oι Σίφνιοι δεν υπάρχουν πουθενά. 

Εκτός του σαφούς «αθηνοκεντρικού» τους χαρακτήρα οι παραπάνω απόψεις 
εµφανίζουν τρεις ακόµα θεµελιώδεις αδυναµίες. Η πρώτη είναι η επιρροή που αποδίδουν στο 
ιερό και το ιερατείο. Στην εισαγωγή αναφέρθηκαν εκτενώς τα προβλήµατα που προκύπτουν 
στην περίπτωση που η οποιαδήποτε σχετική µελέτη εκκινεί από τέτοιες παραδοχές. Εδώ 
µπορούµε να προσθέσουµε ότι ειδικά στην περίπτωση των ∆ελφών δεν υπάρχει κανένα 
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στοιχείο που να δείχνει ότι οι θρησκευτικές ή άλλες τοπικές αρχές αναµείχθηκαν ποτέ στο 
ζήτηµα της επιλογής της εικονογραφίας των αναθηµάτων ή ότι επέβαλλαν στις αναθέτουσες 
πόλεις να προβάλλουν συγκεκριµένα µηνύµατα. Εύστοχα, ο Neer σχολιάζει ότι η «δελφική 
λογοκρισία είναι ένα φάντασµα»217, ένας παράγοντας ανύπαρκτος, δηλαδή, που κάποιοι παρόλα 
αυτά επιµένουν ότι υπήρχε. 

Η δεύτερη αδυναµία των ερµηνειών αυτών έχει να κάνει µε τη ασυµβατότητά τους µε 
τα αντικειµενικά δεδοµένα. Οι πληροφορίες που σώζονται για την ανάµειξη των Αλκµεωνιδών 
στις υποθέσεις του ιερού δεν δικαιολογούν σε καµία περίπτωση το σχήµα που υπονοείται από 
τον Watrous, ότι ήταν δηλαδή δυνατόν αυτοί, µέσω της γενικότερης επιρροής τους, αλλά και µε 
όχηµα το ιερό να χρησιµοποιήσουν το θησαυρό µιας πόλης για να προωθήσουν την 
προπαγάνδα τους. Το ίδιος θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε και σε σχέση µε την 
αντίστροφη θέση που εκφράστηκε από τον Boardman (ευνοούµενος του 
ιερού=Πεισίστρατος=Ηρακλής). Όµως το πρόβληµα  εντοπίζεται κύρια στους ακραίους 
συµβολισµούς που αποκαθιστούν οι δύο µελετητές. ∆εν είναι καθόλου δύσκολο µε τη βοήθεια 
της δηµιουργικής φαντασίας να συνδέσουµε την όποια εικόνα µε όσα δεδοµένα έχουµε στη 
διάθεσή µας σε σχέση µε τα γεγονότα και την κοινωνία της εποχής και να ισχυριστούµε ότι 
εφόσον γνωρίζουµε ότι οι αρχαίοι προτιµούσαν να χρησιµοποιούν µυθικά παράλληλα για να 
αναφερθούν σε συγκεκριµένα σύγχρονά τους γεγονότα τότε ο Ηρακλής θα µπορούσε να 
συµβολίζει τους Κρισαίους ή τον Πεισίστρατο. Το ζήτηµα όµως µε τις ερµηνείες αυτές είναι ότι 
βασίζονται σε αλληγορίες που τελικά φτάνουν να έχουν µικρή σχέση µε την ίδια την εικόνα 
που υποτίθεται ότι προσπαθούν να ερµηνεύσουν. Το νόηµα αυτής της εικόνας έπρεπε, όπως 
έχει ήδη τονιστεί να είναι εύληπτο και προφανές στον αναγνώστη. Tα στοιχεία που 
παραθέτουν οι Boardman και Watrous δεν µπορούν να πείσουν ότι την εποχή που 
κατασκευάστηκε ο Θησαυρός των Σιφνίων η πλειοψηφία των επισκεπτών µπορούσε να 
κατανοήσει το συµβολισµό και ακολούθως να εσωτερικεύσει το «απόκρυφο» πολιτικό νόηµα 
του θέµατος. Οι συνδέσεις Ηρακλής-Πεισίστρατος και Ηρακλής-Κρισαίοι δεν αποδεικνύονται 
τόσο προφανείς όσο οι µεταγενέστερες Γίγαντές ή Αµαζόνες- Πέρσες.  

Η  πρόσφατη κριτική αυτών των θέσεων από τον R.Neer εστίαζε ακριβώς σ’ αυτά τα 
προβληµατικά τους στοιχεία. Αλλά και ο ίδιος δεν απέφυγε την παγίδα των συµβολικών 
αναγνώσεων.218 Κατά τη γνώµη του αυτό που εικονίζεται στο εναέτιο είναι η δηµόσια 
διευθέτηση από µια ανώτερη δύναµη µιας διαµάχης για την κατοχή ενός πολύτιµου 
αντικειµένου. Ο ∆ίας εµφανίζεται στον άξονα µιας συµµετρικής σύνθεσης που, καθώς 
περιλαµβάνει µια ολόκληρη κοινότητα θεών και ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, αρχόντων 
και υπηρετών, συµβολίζει τον «κόσµο». Η διατήρηση της συµµετρίας και της τάξης σ’ αυτόν τον 
κόσµο συνδέεται έτσι µε την εξουσία του και την ικανότητά του να διευθετεί διαφωνίες όπως 
αυτή που είχε σαν αντικείµενο τον Τρίποδα. Το µήνυµα είναι σαφές: µια κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από τέτοιες διαµάχες δεν είναι λειτουργική. Αλλά, οι θεοί έχουν την ικανότητα 
να την επαναφέρουν στην τάξη. Μέχρι το σηµείο αυτό η συλλογιστική του συµβαδίζει µε την 
κριτική των θέσεων των προηγούµενων. Από τη στιγµή όµως που ανακαλύπτει πρόσθετους 
συµβολισµούς σε σχέση µε τον Τρίποδα αρχίζει να παίζει «παιχνίδια αποκρυπτογράφησης». Τι 
βλέπει, λοιπόν, πίσω από έναν τρίποδα; Πρώτα απ’ όλα το έµβληµα του ιερού. Έτσι η σκηνή 
µπορεί να συνδεθεί µε το χώρο που βρίσκεται το µνηµείο που τη φέρει: η κοινωνία που 
επιβάλλει ο ∆ίας συµβολίζει την τάξη και την ειρήνη ενός ιερού χώρου, αποµονωµένου από τις 
διαµάχες του έξω κόσµου, που δέχεται τους πάντες χωρίς εξαιρέσεις. Αν σκεφτούµε ότι την 
εποχή που κτίστηκε ο θησαυρός το εναέτιο ήταν το πρώτο πράγµα που έβλεπε ο επισκέπτης 
ανεβαίνοντας την Ιερά Οδό είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι η σκηνή αποτελούσε το ιδανικό 
καλωσόρισµα, διακηρύσσοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα του ιερού. Ο τρίποδας, όµως, είχε 
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σε όλο τον ελλαδικό χώρο συνδεθεί και µε άλλα πράγµατα: από τη µια ήταν το έπαθλο 
αθλητικών και άλλων αγώνων και από την άλλη δηµοφιλές ανάθηµα σε ιερά. Και οι δύο 
δραστηριότητες συνδέονταν µε τα µέλη των ελίτ. Όµως από το 500 π.Χ. και µετά οι τελευταίοι 
σταµατούν να αφιερώνουν τρίποδες στο ιερό των ∆ελφών και η πρακτική υιοθετείται από 
συλλογικούς φορείς (πόλεις, οµοσπονδίες πόλεων). Έτσι, εκτός από τον πανελλήνιο χαρακτήρα 
του ιερού, η σκηνή του εναετίου συµβολίζει και τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα (και 
στο νησί της Σίφνου): το αντικείµενο της επίδειξης των ελίτ διεκδικούνταν από τους µέσους, 
αυτούς που πίστευαν στα ιδανικά της πόλης. Η παρέµβαση του ∆ία και ο συµβιβασµός 
αποτελεί την πεµπτουσία της κοινωνικής ευταξίας. Με το συµβολισµό αυτό ο Νeer βρίσκει 
τρόπο να συνδέσει το µήνυµα του εναετίου µε τη γενική του θέση: αν πράγµατι τα 
συγκεκριµένα κτήρια λειτουργούσαν σαν κελύφη αναθηµάτων, η σκηνή συµβολίζει ακριβώς τη 
διαδικασία οικειοποίησης των προνοµιακών πεδίων των ελίτ από την ευρύτερη κοινότητα. 

Αυτό που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία και είναι το πιο κρίσιµο στοιχείο για την έρευνα 
είναι η αναγνώριση του κεντρικού νοηµατικά στοιχείου της παράστασης. Αν ακολουθήσουµε 
τη συλλογιστική του Neer και θεωρήσουµε ότι αυτό ήταν ο Τρίποδας, τότε µπορούµε µε τη 
βοήθεια της δηµιουργικής φαντασίας και πάλι να ανακαλύψουµε διάφορα αντικείµενα, ιδέες, 
έννοιες που θα µπορούσε να συµβολίζει. Η άποψη του συγκεκριµένου ερευνητή, αντίθετα µε 
τις προηγούµενες, λαµβάνει σε ένα βαθµό υπόψη τον ποµπό, αλλά παραβλέπει και πάλι το 
δέκτη του µηνύµατος. Στους ∆ελφούς της κλασικής περιόδου, για το θεατή µιας παράστασης 
µε θέµα την αρπαγή του µαντικού Τρίποδα, δεν ήταν δυνατό ο τρίποδας αυτός να παραπέµπει 
στον οποιοδήποτε τρίποδα-ανάθηµα ή τρίποδα-έπαθλο ή αόριστα στην έννοια του τρίποδα. Θα 
παρέπεµπε ακριβώς στον µαντικό Τρίποδα. Αλλά, το κεντρικό στοιχείο της παράστασης δεν 
είναι αυτός. Είναι η µορφή του ∆ία που δεσπόζει στο κέντρο της παράστασης και αποτελεί τον 
ουσιαστικό και συµβολικό κεντρικό της άξονα. Με τη µορφή αυτή µια συνεχής παράσταση 
µετατράπηκε σε τριγωνική σύνθεση. Αλλά επιλέγοντας µια από τις τέσσερις κεντρικές µορφές 
σαν άξονα της παράστασης ο καλλιτέχνης σίγουρα θα βρέθηκε µπροστά σε µια µη συµµετρική 
κατανοµή των µορφών εκατέρωθεν του άξονα. Προφανώς απέρριψε τη λύση της αύξησης του 
αριθµού των µορφών µε την τοποθέτηση της θεωρούµενης µορφής της Αθηνάς πίσω από τον 
Ηρακλή σε παρόµοια στάση µ’ αυτήν της Άρτεµης, καθώς διέβλεψε την πιθανότητα να 
κατηγορηθεί για έλλειψη ευρηµατικότητας που οδηγούσε σε  µονότονο αποτέλεσµα. Έτσι, 
έλυσε το πρόβληµα εικονίζοντας τη µορφή του Ηρακλή τόσο έντονα κινηµένη ώστε να 
καλύπτει περισσότερο χώρο απ’ αυτόν που συνήθως αναλογούσε σε µια και µοναδική µορφή.219 
Αυτό που έχει σηµασία είναι γιατί βρέθηκε εξ αρχής αντιµέτωπος µε το πρόβληµα. Κατά την 
άποψη µου, γιατί περιοριζόταν από δύο βασικές δεσµεύσεις που έπρεπε να ικανοποιήσει 
προκειµένου η παράστασή του να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις που είχε πάρει από τον 
αναθέτη, µε την ιδιαιτερότητα του χώρου (ιερό των ∆ελφών) και µε τις αντιληπτικές ικανότητες 
του θεατή-δέκτη. Η πρώτη ήταν ότι έπρεπε να περιλάβει σαν τέταρτη µορφή αυτήν της 
Άρτεµης, ως πρόσθετο στοιχείο αναγνώρισης του θέµατος και ως κατά µια έννοια 
«συνιδιοκτήτριας» του ιερού και σχεδόν µόνιµης συνοδού του Απόλλωνα. Η δεύτερη και 
σηµαντικότερη δέσµευση ήταν ότι η µορφή του ∆ία έπρεπε να είναι στο κέντρο της 
παράστασης. Όχι απλά χάριν συµµετρίας, αλλά κυρίως επειδή ο στόχος ήταν να 
επικεντρώνεται ο θεατής σ’ αυτόν. Τη δική του παρουσία έπρεπε να αντιλαµβάνεται ως 
καταλυτική. Αν δούµε προσεκτικά τα στοιχεία που παραθέτει ο Luce διαπιστώνουµε ότι αν και 
η δηµοφιλέστερη παραλλαγή του µύθου είναι σαφής ως προς την καταλυτική για την εξέλιξη 
του παρουσία του ∆ία, η κατηγορία-µοντέλο απεικονίσεων που περιλαµβάνει το ∆ία µεταξύ 
των παρευρισκοµένων στη σκηνή είναι η ποσοτικά φτωχότερη µε τρία µόλις παραδείγµατα. 
Μάλιστα, το εναέτιο του Θησαυρού των Σιφνίων είναι το µοναδικό παράδειγµα µεταξύ των 
έργων γλυπτικής, ενώ τα άλλα δύο βρίσκονται πάνω σε µελανόµορφες αττικές υδρίες. 

                                                           
219 PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 155 
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Αντίθετα, στα περισσότερα παραδείγµατα, οι δύο διεκδικητές εικονίζονται είτε µόνοι τους, µε 
τον Ηρακλή να έχει σηκώσει τον Τρίποδα και τον Απόλλωνα να προσπαθεί να τον 
συγκρατήσει (37 παραδείγµατα), είτε στο ίδιο µοτίβο µε την παρουσία της Αθηνάς και της 
Άρτεµης (38 παραδείγµατα).220 Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στον πιο σύγχρονο, αλλά 
περιορισµένο στα έργα της αγγειογραφίας κατάλογο του Von Bothmer: η µορφή του ∆ία µεταξύ 
των δύο διεκδικητών υπάρχει σε πέντε µόλις παραδείγµατα µεταξύ των συνολικά 175 
παραστάσεων της Αρπαγής του Τρίποδα.221 Εποµένως, η, κατά τ’ άλλα εξαιρετικά σπάνια, 
παρουσία  του ∆ία στην παράσταση του εναετίου δεν µπορεί να είναι τυχαία. Και δεν µπορεί να 
οφείλεται στο ότι ο καλλιτέχνης έψαχνε µια πρόσθετη µορφή (εκτός των ζευγών Απόλλωνα-
Ηρακλή και Αθηνάς-Άρτεµης) για να πετύχει τη συµµετρία και να γεµίσει την κορυφή του 
τριγώνου. Αν οι λόγοι που επέβαλλαν την παρουσία του ήταν µόνο αυτοί, µπορούσε να φτάσει 
στο ίδιο αποτέλεσµα υιοθετώντας ένα διαφορετικό µοντέλο απεικόνισης της σκηνής: 
τοποθετώντας δηλαδή στο κέντρο όρθιο τον Τρίποδα και τους δύο διεκδικητές και τους άλλους 
παριστάµενους δεξιά και αριστερά του.222 Σε επίπεδο σύνθεσης το αποτέλεσµα θα ήταν το ίδιο. 
Θα υπήρχε δηλαδή σαφής κατακόρυφος άξονας και συµµετρία. ∆εν θα ήταν όµως το ίδιο σε 
επίπεδο νοήµατος, καθώς στην περίπτωση αυτή το κεντρικό στοιχείο θα ήταν ο Τρίποδας.  

Με την αποσαφήνιση αυτής της παραµέτρου δεν χρειάζεται περαιτέρω αναζήτηση και 
αποκρυπτογράφηση περίπλοκων συµβολισµών που κρύβονται πίσω από τον Τρίποδα. ∆εν 
συµβολίζει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα αντικείµενο διαµάχης και είναι 
µια µόνο από τις συνιστώσες του νοήµατος. Χωρίς διακύβευµα δεν υπάρχει διαµάχη, όπως δεν 
υπάρχει και χωρίς αντιµαχόµενες πλευρές. Όµως, η συγκεκριµένη διαµάχη σηµατοδοτείται 
από την καταλυτική ενέργεια του ∆ία. Αυτός παρεµβαίνει και µε βίαιο τρόπο αρπάζει τον 
Τρίποδα απ’ τα χέρια και των δύο για να ξεκινήσει έτσι η διαδικασία αναζήτησης 
συµβιβαστικής λύσης. Η στάση και το µέγεθος της µορφής και η αποφασιστικότητα που 
αποπνέει δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στο θεατή να υποθέσει ότι ενδεχοµένως κάποιος από 
τους δύο στη συνέχεια αντιστάθηκε προσπαθώντας να αποσπάσει τον Τρίποδα από τα χέρια 
του ∆ία. Σωστά στο πρώτο σκέλος της ερµηνείας του ο Neer τονίζει την παρουσία του σαν 
δύναµη διασφάλισης της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης. Ο θεατής, µε παράδειγµα µια 
τοπική διαµάχη, λάµβανε από το εναέτιο το µήνυµα ότι για όλα τα ζητήµατα αυτοί που 
αποφασίζουν είναι οι θεοί και ειδικά ο ∆ίας. Όπως συνοπτικά αναφέρει ο Jean-Pierre Vernant 
«(Αυτός), ως άρχων κυρίαρχος, ενσαρκώνει απέναντι  στο σύνολο των άλλων θεών, την πιο 
µεγάλη δύναµη, την υπέρτατη εξουσία. Εκπροσωπεί τη ∆ίκη (δικαιοσύνη), τη δίκαιη κατανοµή των 
τιµών και των δικαιοδοσιών, το σεβασµό των προνοµίων που µπορεί καθένας να επικαλεστεί, τη 
µέριµνα γι’ αυτό που δικαιούνται ακόµα και οι πιο αδύναµοι. Σ’ αυτόν και µέσω αυτού, στο 
βασίλειό του, η δύναµη και η τάξη, η βία και το δίκαιο συνυπάρχουν συµφιλιωµένα.»223 

Ειδικά στην περίπτωση του µαντικού Τρίποδα η επέµβαση του ∆ία δεν γίνεται µόνο για 
την αποκατάσταση της τάξης. Η διαταραχή της λειτουργίας του µαντείου από µια αυθαίρετη 
και παράνοµη ενέργεια σηµαίνει ευθεία αµφισβήτηση της εξουσίας του ίδιου του ανώτερου 
άρχοντα. Όταν ο Απόλλων παραδίδει τους χρησµούς του στο µαντείο δεν µιλά εν ονόµατί του, 
αλλά εν ονόµατι του πατέρα του,  µε τον οποίο παραµένει συνδεδεµένος και υποτάσσεται ως 
προς τον προφητικό του ρόλο. Ο Απόλλων είναι προφήτης, αλλά προφήτης του ∆ία. ∆εν κάνει 
τίποτε άλλο από το να φανερώνει µε τις προφητείες του τη βούληση του βασιλιά και πατέρα 
του.224 Επεµβαίνοντας για να αποκαταστήσει τον Τρίποδα στη θέση του την ίδια στιγµή 
αποκαθιστά την τάξη και την εξουσία του.  

 
                                                           
220 LUCE 1930, 322-331 ιδιαίτερα κατηγορίες ΙΙΑ, ΙΙC, IIF 
221 VON BOTHMER 1977, 52 
222 Πρόκειται για την κατηγορία Ι του LUCE (ό.π, 223-224) 
223 VERNANT 2000, 47-48 
224 στο ίδιο, 54 
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Ζωφόρος 
Ανατολική πλευρά 

Αµέσως κάτω από το εναέτιο ο θεατής µπορούσε να δει την ανατολική πλευρά της 
ανάγλυφης ζωφόρου (EIK.8). Σώζεται σήµερα σε τέσσερα µεγάλα θραύσµατα συνολικού 
µήκους περίπου 6,12µ..225 Ήδη από τις πρώτες δηµοσιεύσεις του υλικού είχε προσδιοριστεί, µε τη 
βοήθεια και των υπολειµµάτων των αυθεντικών επεξηγηµατικών επιγραφών του καλλιτέχνη, 
ότι εικονίζονταν δύο διαφορετικές σκηνές που συνδέονταν µεταξύ τους νοηµατικά: αριστερά 
(προς Ν) µια Αγορά Θεών και δεξιά (προς Β) µια σκηνή µάχης του Τρωικού Πολέµου.226 Παρόλη 
την ύπαρξη των επιγραφών η ταυτότητα ορισµένων από τις µορφές, καθώς και η αναγνώριση 
των πρωταγωνιστών και του θέµατος της σκηνής της µάχης ήταν για χρόνια αντικείµενο 
ατέρµονων διαφωνιών και αντιπαραθέσεων.  

Στην Αγορά των Θεών σώζονται οκτώ µορφές και υπολογίζεται ότι εικονίζονταν αρχικά 
τουλάχιστον δέκα. Στο κέντρο θα πρέπει να εικονιζόταν ο ∆ίας καθισµένος στο θρόνο του. 
Μολονότι σώζονται µόνο ίχνη από τη µορφή του, οι επιγραφές καθιστούν την ταύτιση βέβαιη. 
∆εξιά του κάθεται ο Ερµής κρατώντας στο δεξί του χέρι ζυγαριά. Οκτώ θεότητες κάθονται ανά 
τέσσερις εκατέρωθεν αυτού του κεντρικού ζεύγους. Από τις επιγραφές αναγνωρίζονται οι δύο 
πρώτες από αριστερά (Άρης και Αφροδίτη) και η δεύτερη και τρίτη από δεξιά (Ήρα και Αθηνά). 
Η χαµένη σήµερα µορφή ανάµεσα στο ∆ία και την Αθηνά θα πρέπει να ήταν αυτή του 
Ποσειδώνα.227 Για τις υπόλοιπες τρεις µορφές που δεν σχετίζονται µε κάποιες επιγραφές οι 
απόψεις διίστανται. Ο Boardman θεωρεί ότι οι δύο µορφές µεταξύ Αφροδίτης και Ερµή ήταν 
από αριστερά η Άρτεµις και ο Απόλλωνας και η µορφή στο δεξί άκρο της παράστασης η 
∆ήµητρα.228 Ο De La Coste Messelière βάζει στη θέση της τελευταίας τη Θέτιδα.229  

Tα δεδοµένα άλλαξαν µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980, όταν δηµοσιεύτηκε η 
έρευνα του Brinkmann πάνω στις επιγραφές και τις θέσεις των πρόσθετων µεταλλικών 
στοιχείων της παράστασης. Αρκετοί µελετητές υιοθέτησαν τα πορίσµατα του σύµφωνα µε τα 
οποία οι ταυτίσεις των µορφών του ∆ία και του Ερµή έπρεπε να αντιστραφούν, καθώς οι οπές 
για την επίθετη µεταλλική ζυγαριά δείχνουν ότι την κρατούσε η χαµένη σήµερα µορφή στο 
κέντρο, ενώ η άλλη µορφή κάθεται σε διαφορετικό κάθισµα από τις υπόλοιπες, που µοιάζει µε 
θρόνο. Στο χέρι της, που στο παρελθόν τοποθετούσαν τη ζυγαριά, ο Brinkmann τοποθετεί έναν 
κεραυνό, το σύµβολο το ∆ία. Επίσης, στη βάση της ζωφόρου, ακριβώς κάτω από το κάθισµα του 
Ερµή και τη ζυγαριά εντόπισε ίχνη επιγραφής που αποκαθιστά ως ΑΧΙΛΛΕΥΣ και θεωρεί ότι 
σχετίζεται µε τη σκηνή της µάχης του δεξιού τµήµατος της ζωφόρου (EIK.9,10). Ακολούθως, 
αναγνωρίζει, ακολουθώντας τον De La Coste Messelière, στη µορφή στο δεξί άκρο αντί για τη 
∆ήµητρα τη Θέτιδα, εξοβελίζει την Άρτεµη θεωρώντας ότι η µορφή που µέχρι σήµερα 
ταυτιζόταν µ’ αυτήν πρέπει να ταυτιστεί µε την Αφροδίτη. Στη θέση της Αφροδίτης τοποθετεί 
την Ηώ.230 

H παρουσία της Θέτιδας εξαρτάται άµεσα, όπως θα δούµε παρακάτω, από την 
αναγνώριση του θέµατος της σκηνής της µάχης. Όλοι κατ’ αρχάς συµφωνούν ότι πρόκειται για 
µια σκηνή µάχης του Τρωικού Πολέµου, για την ακρίβεια για µια µονοµαχία ανάµεσα σε δύο 
απ’ τους πολλούς ήρωες που συµµετείχαν σ’ αυτόν. Η παρουσία των θεών και η ζυγαριά στα 
χέρια του ψυχοποµπού Ερµή παραπέµπει σε µια από τις «Ψυχοστασίες» που περιγράφει ο 
Όµηρος. Όσοι εκ των ερευνητών θεωρούν ότι ο Αχιλλέας είναι ένας από τους πρωταγωνιστές 
της σκηνής ταυτίζουν τη Θέτιδα µε κάποια από τις µορφές που δεν σώζεται η επιγραφή µε το 
όνοµά τους. 
                                                           
225 Έχει χαθεί τµήµα µεταξύ των θραυσµάτων J και Ι (DAUX-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1927, 40-44 
226 ΗΟΜΟLLE 1896, 586-587 
227 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 354-359 
228 ΒOARDMAN 1982, εικ. 212.2 
229 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 354-359 
230 ΒRINKMANN 1985, 79-80, 87, 110-121  -  NEER 2001, 297 
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Πριν ασχοληθούµε µε τις απόψεις πάνω στο ζήτηµα της αναγνώρισης της σκηνής ας 
δούµε ποια είναι τα αντικειµενικά δεδοµένα. Εικονίζονται οκτώ ανθρώπινες µορφές, όλες 
ανδρικές, και δύο τέθριππα. Στο κέντρο, µια πεσµένη µορφή χωρίζει τους αντιµαχόµενους σε 
δύο παρατάξεις αποτελούµενες αυτή που κινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά από τρεις 
πολεµιστές (Tρώες) και αυτή που κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά από τέσσερις (Αχαιοί). 
Ο πεσµένος πιθανότατα ανήκει στους Τρώες.231 Σε θέση µάχης βρίσκονται δύο πολεµιστές από 
κάθε παράταξη. Πίσω από το καθένα από τα δύο ζεύγη εικονίζεται τέθριππο µε ηνίοχο. Η 
όγδοη µορφή, στο δεξί άκρο δείχνει να παρακολουθεί τη σκηνή ή να επικοινωνεί µε τους 
συντρόφους της. Η σκηνή φαίνεται να είναι κάποια από τις µάχες που, σύµφωνα µε τις 
περιγραφές του Οµήρου, έλαβαν χώρα πάνω από το σώµα κάποιου νεκρού πολεµιστή. Ποιος 
είναι ο νεκρός και ποιοι αυτοί που µάχονται; Ο καλλιτέχνης φρόντισε κατ’ αναλογία µε την 
Αγορά Θεών να δηλώσει µε επιγραφές την ταυτότητα των µορφών. Σήµερα σώζονται έξι 
επιγραφές µε ονόµατα. Σε δύο µορφές δεν αντιστοιχούν ονόµατα (µάλλον δεν σώζονται): σ’ 
αυτήν του πεσµένου πολεµιστή και µάλλον στην τρίτη από δεξιά. Για την αντιστοιχία 
ονοµάτων και µορφών, την αποκατάσταση και συµπλήρωση των επιγραφών και την ταύτιση 
της σκηνής µε κάποιο συγκεκριµένο επεισόδιο της Ιλιάδας υπάρχουν τέσσερις  βασικές 
αλληλοσυγκρουόµενες θέσεις:  

1) Η πρώτη από αριστερά µορφή του ηνιόχου συνδέεται µε την επιγραφή ΛΥΚΟΣ. Στη 
δεύτερη µορφή ανήκει η επιγραφή στα αριστερά της που διαβάζεται ανάποδα ΑΙΝΕΙΑΣ. 
Αριστερά της τρίτης µορφής υπάρχουν ίχνη επιγραφής ΟR η οποία πρέπει να αποκατασταθεί 
ως ΕΚΤΟΡ. Η µορφή της αντίπαλης παράταξης που φέρει την ασπίδα µε επίσηµα το µεγάλο 
γοργόνειο πρέπει να συνδέεται µε την επιγραφή ΜΕ/ / που βρίσκεται στο άνω άκρο της 
πλάκας, αριστερά της και αποκαθίσταται ως ΜΕΝΕΛΑΟΣ ή ΜΕΝΕΛΑΣ. Ο πολεµιστής στα 
δεξιά του µε την ακόσµητη ασπίδα δεν φαίνεται να συνδέεται µε καµία από τις σωζόµενες 
επιγραφές, αλλά είναι πιθανό να πρόκειται για τον Αχιλλέα. Με τη µορφή του ηνιόχου πρέπει 
να συνδεθεί η επιγραφή ΑΥΤΟΜΕ∆ΟΝ που βρίσκεται αριστερά του, πάνω από την ουρά ενός 
από τα άλογά του. Η µορφή στο δεξί άκρο είναι σύµφωνα µε την επιγραφή στα αριστερά της ο 
ΝΕΣΤΟΡ. Το θέµα της παράστασης είναι κάποια από τις σκηνές που περιγράφει ο Όµηρος στην 
17η Paψωδία: είτε ο  θάνατος του Πατρόκλου232 , είτε του Εύφορβου233. 

2) Οι ταυτίσεις που προκύπτουν από τις επιγραφές δεν δικαιολογούν την αναγνώριση 
κάποιας συγκεκριµένης σκηνής του έπους. Πιθανότατα εικονίζεται µια «συνθετική» σκηνή µε 
την παρουσία των σηµαντικότερων από τους ήρωες, εκτός του Αχιλλέα.234 Ο De La Coste 
Messelière σε ένα από τα τελευταία άρθρα του για το θέµα ανέπτυξε µια πιο προωθηµένη θέση: 
η απουσία του Αχιλλέα από τη σκηνή και το γεγονός ότι η έκβαση της µάχης εµφανίζεται 
αβέβαιη δείχνουν ότι δεν πρόκειται για µια «συνθετική» σκηνή όλης της Ιλιάδας, αλλά µόνο 
της περιόδου εκείνης που ο Αχιλλέας λόγω του θυµού του δεν πολεµούσε. 235 

3) Η αποκατάσταση από τον Μαστροκώστα της επιγραφής ΛΥΚΟΣ ως ΓΛΑΥΚΟΣ236 
οδήγησε κάποιους ερευνητές προς άλλη κατεύθυνση.237 Ο Γλαύκος ήταν σύµφωνα µε τον 
Όµηρο ο πιο κοντινός συµπολεµιστής του Σαρπηδόνα και είχε παίξει σηµαντικό ρόλο στη µάχη 

                                                           
231 PICARD-DE LA COSTE MESSELIERE 1928, 109-110  
232 POULSEN 1908, 185-187  -  RIDGWAY 1962, 27  -  SIMON 1984, 1-22 
233 HOMOLLE 1896, 586-588 
234 ΑGARD 1938, 237  -  FRANCIS-VICKERS 1983, 65 
235 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1944-45, 17-27 Η αίσθηση ισορροπίας προκύπτει κατά τη γνώµη του επειδή, 
σύµφωνα µε το «principe de dextralité», στην αρχαία ελληνική τέχνη η παράταξη που επιδιώκεται να εµφανιστεί 
ανώτερη κινείται πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη παράσταση ο µοναδικός 
νεκρός ανήκει σ’ αυτήν την παράταξη «ισορροπεί» τη σκηνή και δηλώνει ότι οι Αχαιοί δεν ηττώνται αλλά 
δοκιµάζονται λόγω της απουσίας του Αχιλλέα.  
236 ΜΑSTROKOSTAS 1956, 74-76 
237 WATROUS 1982, 171-172  -  ΒOARDMAN 1982, εικ. 212.2  -  MASTROKOSTAS 1956, 74-82  -  RIDGWAY 
1966, 198  -  ROBERTSON 1975, 153 
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πάνω από το πτώµα του.238 Αν πράγµατι ο ηνίοχος είναι ο Γλαύκος, είναι πιθανό ότι εικονίζεται 
ακριβώς αυτή η µάχη και στην πεσµένη µορφή θα πρέπει να αναγνωρίσουµε τον ηµιθανή ή 
νεκρό Σαρπηδόνα. Ο ανώνυµος Αχαιός δεξιά του Μενέλαου είναι µάλλον ο Πάτροκλος, η θέση 
του οποίου δίπλα στον ηνίοχο Αυτοµέδοντα συµφωνεί µε το οµηρικό στοιχείο ότι ο Αυτοµέδων 
ήταν ο ηνίοχός του.239 Ο Robertson θεωρεί ότι η µορφή που παραδοσιακά ταυτίζεται µε το 
Nέστορα, θα µπορούσε να είναι ο Αχιλλέας, ο οποίος παρακολουθεί τη σκηνή.240 Το θέµα της 
παράστασης δεν είναι δυνατό να είναι η σκηνή του θανάτου του Πατρόκλου γιατί ο πεσµένος 
της παράστασης φέρει ολόκληρο τον οπλισµό του, στοιχείο ασυµβίβαστο τόσο µε την οµηρική 
περιγραφή της σκηνής, όσο και µε τον τρόπο απεικόνισής της στην αγγειογραφία 

4) Νέα δεδοµένα έφερε η µελέτη του Brinkmann πάνω στα ίχνη των επιγραφών. Σ’ αυτά 
και στην κριτική των προηγούµενων απόψεων στηρίχθηκε ο ίδιος και µια άλλη οµάδα 
ερευνητών για να συγκροτήσουν µια νέα ερµηνευτική πρόταση. Σύµφωνα µ’ αυτήν δεν 
υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιτρέπει την αποκατάσταση της επιγραφής ΛΥΚΟΣ ως 
ΓΛΑΥΚΟΣ και πρέπει να παραµείνει ως έχει. Παράλληλα, η επιγραφή ΜΕ/ / πρέπει να 
αποκατασταθεί ως ΜΕΜΝΟΝ και να συνδεθεί µε τον πρώτο στη σειρά Τρώα πολεµιστή που 
µέχρι σήµερα ταυτιζόταν µε τον Έκτορα. Για την επιγραφή αριστερά του, που οι προηγούµενοι 
διάβαζαν ΕΚΤΟΡ, δεν διατυπώνεται άποψη. Έτσι, ο θεωρούµενος ως Μενέλαος πρώτος Αχαιός 
πολεµιστής πρέπει να συνδεθεί µε τα ίχνη επιγραφής ακριβώς κάτω από την προηγούµενη που 
διαβάζεται από τον Brinkmann ΥΣ και αποκαθίσταται ως ΑΧΙΛΕΥΣ. Ο θεωρούµενος 
Πάτροκλος δίπλα στον Αυτοµέδοντα υπάρχει πιθανότητα να ήταν ο Αίαντας. Επίσης, ίχνη 
επιγραφής που διαβάζονται ΟΣ στη βάση της πλάκας της ζωφόρου, ακριβώς κάτω από τον 
πεσµένο πολεµιστή,241 επιτρέπουν συνδυαστικά µε τις υπόλοιπες την αποκατάστασή της ως 
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ (EIK.11). Με την ταύτιση του πεσµένου µ’ αυτό το όνοµα, η εικόνα βγάζει νόηµα: 
ο Αχιλλέας και ο Μέµνωνας µονοµαχούν πάνω από τον νεκρό Αντίλοχο. Από τους Έλληνες 
παρευρίσκονται ο Αυτοµέδων, ο Αίας και ο Νέστορας  και από τους Τρώες ο Αινείας και ο 
Λύκος. Οι θεοί στα αριστερά έχουν συγκεντρωθεί στον Όλυµπο για να ζυγίσουν της τύχες των 
δύο µονοµάχων. Έτσι, δικαιολογούνται τόσο η επιγραφή ΑΧΙΛΛΕΥΣ κάτω από τη ζυγαριά του 
Ερµή, όσο και η παρουσία της Θέτιδας και της Ηώς (µητέρες των µονοµάχων). Η ιστορία του 
Μέµνωνα φαίνεται ότι καταγράφηκε για πρώτη φορά στην χαµένη σήµερα Αιθιοπίδα, περίπου 
στα µέσα του 6ου αι. π.Χ.. Αν και σε καµία από τις σωζόµενες σήµερα επιτοµές της ή έµµεσες 
πληροφορίες που υπάρχουν για την Αιθιοπίδα (Πίνδαρος, Πρόκλος) δεν αναφέρεται 
Ψυχοστασία σε σχέση µε την ιστορία του Μέµνωνα, το ζύγισµα της τύχης είναι γνωστό από 
τον Όµηρο. Άλλωστε, στο χαµένο έργο του Ψυχοστασία  ο Αισχύλος έδειχνε το ∆ία να ζυγίζει 
της ψυχές του Αχιλλέα και του Μεµνωνα.242   

Ο οποιοσδήποτε έχει µια σχετική επαφή µε το αντικείµενο µπορεί να αντιληφθεί ότι η 
παράµετρος που ουσιαστικά διαφοροποιεί την τελευταία ερµηνεία από τις προηγούµενες τρεις 
είναι η ανακάλυψη από τον Brinkmann των επιγραφών ΑΧΙΛΛΕΥΣ (στην Αγορά των Θεών) και 
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ (στην σκηνή της µάχης). Η παρουσία αυτών των δύο ονοµάτων συµπαρασύρει 
όλα τα υπόλοιπα δεδοµένα προς την τελική αναγνώριση του θέµατος. Χωρίς αυτά η παρουσία 
του Αχιλλέα, όχι απλώς µεταξύ των δύο πρωταγωνιστών αλλά στο σύνολο της παράστασης, 
είναι εξαιρετικά αµφίβολη και η ερµηνεία πρέπει υποχρεωτικά να αναζητηθεί µεταξύ των 
άλλων προτάσεων. Φυσικά η αξιοπιστία της µεθόδου που χρησιµοποίησε για την εξέταση των 
επιγραφών δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, τουλάχιστον από µη ειδικούς στα συγκεκριµένα 

                                                           
238 Ιλιάδα, 16.490-510, 593-603 
239 Ιλιάδα, 16.219, 684 
240 ROBERTSON 1975, 153. Βέβαια, στη σκηνή του θανάτου του Σαρπηδόνα, όπως περιγράφεται στην Ιλιάδα δεν 
υπάρχει ούτε σαν παρατηρητής ο Αχιλλέας, αλλά ο συγγραφέας θεωρεί ότι τέτοιες παρεκκλίσεις από τα κείµενα 
συνηθίζονταν στην τέχνη. 
241 Εντοπίστηκε πρώτη φορά από τον Brinkmann 
242 ΒRINKMANN 1985, 83-87, 110-121  -  NEER 2001, 297-298  -  STEWART 1990, 129 
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τεχνολογικά µέσα. Άλλωστε, ο ίδιος παραθέτει στις δηµοσιεύσεις του τόσο φωτογραφίες όσο 
και σχέδια των δύο συγκεκριµένων επιγραφών. Ωστόσο, η κριτική των θέσεών του δεν έλειψε 
και εστίασε στη λεπτοµέρεια της ζυγαριάς του Ερµή, την οποία ο Brinkmann αποκαθιστά να 
γέρνει προς την πλευρά του Αχιλλέα. Κατά τα ειωθότα της εικονογραφίας και τις περιγραφές 
του Οµήρου θα έπρεπε να συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο: η ζυγαριά να γέρνει προς την 
πλευρά εκείνου που βρίσκεται σε µειονεκτική ως προς την κρίση των θεών θέση. Στην 
περίπτωση της µονοµαχίας Αχιλλέα-Έκτορα η ζυγαριά του ∆ία γέρνει προς την πλευρά του 
Έκτορα (Ιλιάδα 22.209-214).243 Όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο Αχιλλέας αυτός που 
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση; Κατά τον Stewart, o οποίος υιοθετεί πλήρως τις θέσεις του 
Brinkmann, το στοιχείο ότι οι Αχαιοί και οι θεοί που τους υποστηρίζουν βρίσκονται στο δεξί 
µέρος της αντίστοιχης σκηνής (µάχη-αγορά θεών) δείχνει ότι το αποτέλεσµα της Ψυχοστασίας 
δεν θα είναι ευνοϊκό γι’ αυτούς και τον Αχιλλέα προσωπικά. Όπως γνωρίζουµε από τη 
συνέχεια της Αιθιοπίδας ο Μέµνωνας κερδίζει την αθανασία και ο Απόλλων τιµωρεί τον 
Αχιλλέα κατευθύνοντας το βέλος του Πάρη στο µόνο σηµείο που εκείνος ήταν τρωτός.244 Aν 
πράγµατι το νόηµα της σκηνής ήταν αυτό, έχουµε να κάνουµε µε την περίπτωση ενός 
αφηγηµατικού συνόλου στο οποίο προοιωνίζεται η τελική πτώση ενός εκ των κατ’ εξοχήν 
Ελλήνων ηρώων και η ηθική εξύψωση ενός Αιθίοπα συµµάχου των Τρώων. Πόσο εύλογο 
φαίνεται να είχαν επιλέξει οι Σίφνιοι (ή και οποιαδήποτε ελληνική πόλη) να εικονίσουν κάτι 
τόσο αιρετικό και εντέλει προκλητικό πάνω σ’ ένα δηµόσιο κτήριο; Μάλλον καθόλου. Άλλωστε, 
ο Stewart δεν αναφέρει κανένα παράλληλο, το οποίο να παρέχει έστω και την ελάχιστη ένδειξη 
ότι αυτό που υποστηρίζει ότι προέβαλλε η παράσταση δεν ήταν κάτι εξωπραγµατικό για τα 
δεδοµένα της κλασικής Ελλάδας. 

Ως προς το µήνυµα που εξέπεµπε η παράσταση στους θεατές, οι περισσότεροι από τους 
µελετητές στάθηκαν στην προβολή από τον καλλιτέχνη του στοιχείου του θανάτου του 
πολεµιστή ή του ανταγωνισµού. Έτσι, κάποιοι θεώρησαν ότι το θέµα είχε επιλέγει για να 
αιτιολογήσει την ανθρώπινη θνητότητα, καθώς µόνο µε παραδείγµατα από τον οµηρικό 
κόσµο, όπου οι θεοί εµφανίζονται να αποφασίζουν για την τύχη ακόµα και των ακατάβλητων 
ηρώων, µπορούσαν να τονιστεί η αντίθεση µεταξύ θεών και ανθρώπων και εποµένως η 
πραγµατική θέση του ανθρώπου.245 Άλλοι, θεώρησαν ότι η µάχη συµβολίζει ευρύτερες 
διαµάχες µεταξύ ανθρώπων και ανθρώπινων οµάδων, ο µόνος τρόπος επίλυσης των οποίων 
είναι ο συµβιβασµός ή η εξέταση των δεδοµένων µέσω διανοητικών ή ηθικών 
προβληµατισµών.246  

O Neer προχώρησε σε µια συνθετότερη ερµηνεία. Γι’ αυτόν η παρουσία στην 
παράσταση του Ερµή είναι κρίσιµη. Ο συγκεκριµένος θεός δεν είναι αποκλειστικά ψυχοποµπός, 
οδηγός των ψυχών στον Άδη, αλλά και αγοραίος, προστάτης της αγοράς. Οι αναλύσεις της 
εικονογραφίας του µοτίβου της Ψυχοστασίας συχνά παραβλέπουν τη δεύτερη ιδιότητά του. Κι 
όµως, η εικόνα είναι σαφής: ο Ερµής, θεός της αγοράς, ζυγίζει τις ψυχές των δύο πολεµιστών 
σαν αγαθά προς πώληση. Και µάλιστα µπροστά σε µια Αγορά Θεών. Το ίδιο θα έκαναν και οι 
Σίφνιοι όταν, όπως µας πληροφορεί ο Ηρόδοτος µοιράζονταν µεταξύ τους την παραγωγή των 
λατοµείων τους. Έτσι, στην παράσταση της ανατολικής πλευράς της ζωφόρου η έννοια του 
«ταπεινού» εµπορίου αντιπαραβάλλεται συµβολικά µε την έννοια των «ιερών» ανταλλαγών. Η 
εικόνα που βρίσκεται δεξιά συνδυάζει διάφορα «παραδοσιακά» στοιχεία: µια επική µάχη µε 
ήρωες που µονοµαχούν και άρµατα. Απηχεί όλες τις παραδοσιακές αριστοκρατικές αξίες του 
οίκου: ευγένεια, αρετή, υψηλή καταγωγή, πολεµική ικανότητα. Αντίθετα, η αριστερή εικόνα 
συνδυάζει στην ψυχοστασία τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης και της αγοράς. Η κοινή, 
ενιαία σύνθεση υπογραµµίζει την ισοτιµία των δύο µερών. Ουσιαστικά, παρουσιάζονται σαν 
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244 STEWART 1990, 129 
245 WATROUS 1982, 172 
246 BRINKMANN 1994 
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δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος, της αρχαϊκής κοινωνίας που ισορροπούν και αλληλεπιδρούν 
από τη µια οι παραδοσιακές, αριστοκρατικές αξίες και από την άλλη η εµπορική δραστηριότητα 
της πόλης. Είναι, καταλήγει ο Νeer, µια παράσταση που απηχεί τη σύγχρονή της 
πραγµατικότητα στις ελληνικές πόλεις, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της Σίφνου. Εκεί, όπου 
όπως φαίνεται από τις πηγές και τα αρχαιολογικά δεδοµένα οι δύο πλευρές, ελίτ και «µέσοι», 
προσπαθούσαν να βρουν τη χρυσή τοµή µέσω αµοιβαίων παραχωρήσεων.247 

Και στην περίπτωση αυτή ο Neer παρασύρεται στην αναζήτηση ακραίων συµβολισµών. 
Είναι βέβαιο ότι η πλειοψηφία των θεατών της παράστασης δεν διέθετε τόσο δηµιουργική 
φαντασία ώστε να «αποκρυπτογραφήσει» µε τον τρόπο αυτό την παράσταση. Πόσοι αλήθεια 
από τους θεατές θα παρέβλεπαν την παρουσία όλων των θεών και θα εστίαζαν την προσοχή 
τους στη µικρή ζυγαριά που κρατούσε ο Ερµής; Γιατί, εφόσον η ζυγαριά ήταν τόσο κρίσιµο 
στοιχείο για την ανάγνωση της παράστασης, η παρουσία της δεν τονίζεται µε κάποιο τρόπο 
(π.χ. εικονίζοντάς τη µεγαλύτερη) από το δηµιουργό;248 Πόσοι από τους µη Σίφνιους θεατές 
γνώριζαν ότι στη Σίφνο µοιράζονταν µεταξύ τους την παραγωγή των λατοµείων τους; Αν η 
συγκεκριµένη πληροφορία είχε περιέλθει στη γνώση του Ηρόδοτου, δεν σηµαίνει ότι ήταν 
γνωστή σε όλο τον ελληνικό κόσµο. Άλλωστε, και ο ίδιος την αναφέρει εξαιρετικά συνοπτικά 
σε µια µόλις φράση (και µάλλον παρενθετικά) στο σηµείο που προσπαθεί να εξηγήσει την 
υλική βάση της γενναιοδωρίας των Σιφνίων προς το ιερό.  

Είναι βέβαιο ότι θα υπήρχαν ταξικές αντιθέσεις στην κοινωνία της Σίφνου, όπως 
υπήρχαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις - κράτη. Αρκετές από τις εκτιµήσεις του Neer πάνω στο 
ζήτηµα αυτό είναι σωστές. Όµως, συµβατότητα των δεδοµένων που προκύπτουν απ’ αυτές µε 
τα στοιχεία της παράστασης της ανατολικής ζωφόρου σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτη. 
Το ότι ο ερευνητής βάζει σε πρώτο πλάνο τον αναθέτη, αλλά και το ότι προσπαθεί να στηριχθεί  
σε κοινωνικά δεδοµένα διαφοροποιεί σε ένα βαθµό την ερµηνεία του απ’ αυτές που και ο ίδιος 
απορρίπτει ως ακραία ιδεαλιστικές και άσχετες. Όµως, η ουσία παραµένει ίδια: το 
επικοινωνιακό σχήµα δεν αποκαθίσταται. Το µήνυµα που αποκαθιστά ο Neer µοιάζει συµβατό 
µε τον ποµπό και το µέσο, αλλά όχι µε το δέκτη. Ακόµα κι αν δεχθούµε ότι είναι σωστή η 
αποκατάσταση, η παράσταση θα ταίριαζε περισσότερο σε ένα κτήριο που βρισκόταν στην ίδια 
τη Σίφνο και απευθυνόταν κυρίως στους Σιφνίους και όχι σε ένα θησαυρό σε πανελλήνιο ιερό. 

Για το νόηµα της παράστασης µικρή σηµασία έχει το ποια µάχη εικονιζόταν στα δεξιά. 
Η συζήτηση για την ταυτότητα των µορφών είναι αναµφισβήτητα χρήσιµη για τη µελέτη της 
εικονογραφίας εν γένει, αλλά δεν είναι κρίσιµη στην προκειµένη περίπτωση. Ο θεατής έβλεπε 
µια µάχη µεταξύ κάποιων επώνυµων ηρώων του Τρωικού Πολέµου και τους συγκεντρωµένους 
θεούς να αποφασίζουν για τις τύχες τους. Σκόπιµα ο δηµιουργός επέλεξε να τονίσει το 
δραµατικό στοιχείο, εικονίζοντας τη διαδικασία στην κορύφωσή της. Στα δεξιά, η µάχη 
µαίνεται γύρω από τον πεσµένο πολεµιστή. Το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται αν αυτός είναι 
νεκρός ή τραυµατισµένος δείχνει ότι µάλλον η δική του τύχη κρίνεται από τους θεούς. Αν 
πράγµατι αυτός είναι ο Αντίλοχος, η παρουσία στο δεξί άκρο του πατέρα του Νέστωρα 
προσδίδει ακόµα πιο δραµατικό τόνο. Στο ίδιο αποτέλεσµα συντείνει και η χειρονοµία του 
δεξιού του χεριού. Στα αριστερά η ζυγαριά του Ερµή εικονίζεται τη στιγµή ακριβώς που γέρνει 
προς τη µια µεριά, δίνοντας έτσι στους θεούς τη δυνατότητα να ανακοινώσουν την ετυµηγορία 
τους. Οι χειρονοµίες των υπολοίπων θεών δηλώνουν την ένταση και την αγωνία τους. Το 
νόηµα της παράστασης δεν κρυβόταν πίσω από τις λεπτοµέρειες. ∆εν διαφαίνεται καµία 
πρόθεση του ποµπού να χρησιµοποιήσει πολύπλοκους συµβολισµούς. Το µήνυµα ήταν 
ακριβώς το ίδιο µε αυτό της παράστασης του υπερκείµενου εναετίου: για όλα τα ζητήµατα 
αποφασίζουν αποκλειστικά οι θεοί. Όπως στην περίπτωση της διαµάχης για την κατοχή του 
                                                           
247 ΝΕΕR 2001, 298-302. Για την κοινωνία της Σίφνου βλ. 305-302 
248 Οι εξηγήσεις που δίνει ο NEER (ό.π. 299-300),, ότι δηλαδή οι µεγαλύτερων διαστάσεων ζυγαριές εικονίζονταν 
όταν η παράσταση σχετιζόταν µε εµπόριο µεγάλης κλίµακας και ότι ο Όµηρος δεν διευκρινίζει τι είδους ζυγαριά 
χρησιµοποιούσε ο ∆ίας στις Ψυχοστασίες της Ιλίαδας είναι ανεπαρκέστατες. 
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Τρίποδα, έτσι και στην περίπτωση της τύχης ενός ή περισσότερων θνητών στη δική τους 
υπέρτατη εξουσία εναπόκειται η κρίση και η επιβολή της δικαιοσύνης. Αυτοί, µε αρχηγό το ∆ία, 
δίνουν πάντα την πιο δίκαιη λύση σε κάθε πρόβληµα. 

 
Βόρεια πλευρά  

Καθώς ο επισκέπτης του ιερού συνέχιζε να ανεβαίνει την Ιερά Οδό παράλληλα µε τη 
βόρεια πλευρά του θησαυρού αντίκριζε µια παράσταση Γιγαντοµαχίας που εκτεινόταν σε όλο 
το µήκος της ζωφόρου. Σήµερα σώζονται επτά θραύσµατα ποικίλων διαστάσεων. Από τον 
υπολογισµό των διαστάσεων και από άλλα χαρακτηριστικά τους (σύνδεσµοι, θεµατική 
ενότητα) κατέστη δυνατή η αποκατάσταση του µεγαλύτερου µέρους της σύνθεσης (EIK.12). 
Ακόµα και για τα τρία χαµένα κοµµάτια (σχεδόν δύο ολόκληρες πλάκες και το µισό µιας 
τρίτης) έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για την κατανόηση του περιεχοµένου τους και τη 
σύνδεσή τους µε την υπόλοιπη σύνθεση. 249 

Το θέµα, η Γιγαντοµαχία, δεν παρουσιάζει προβλήµατα αναγνώρισης, αν και, όπως θα 
δούµε παρακάτω, η ταυτότητα κάποιων από τις εικονιζόµενες µορφές ήταν για πολύ καιρό ένα 
από τα βασικά θέµατα που απασχόλησαν τους ερευνητές. Μια αποσπασµατικά σωζόµενη 
υπογραφή µας πληροφορεί ότι ένας καλλιτέχνης (το όνοµά του δεν σώζεται) ή επικεφαλής 
εργαστηρίου ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή τόσο της συγκεκριµένης πλευράς όσο «και 
όπισθεν», δηλαδή της ανατολικής πλευράς.250 Ο συγκεκριµένος καλλιτέχνης, που ονοµάστηκε 
από τη Ridgway συµβατικά Καλλιτέχνης Β, θεωρείται νεότερος και τεχνοτροπικά 
«προοδευτικότερος» από το συνάδελφό του (Καλλιτέχνης Α) που ασχολήθηκε µε τη νότια και 
τη δυτική πλευρά της ζωφόρου. Καταγόταν, κατά τη Ridgway, πιθανότατα από τις Κυκλάδες, 
αλλά οι αναλογίες που παρουσιάζει το έργο του µε τη µελανόµορφη αττική αγγειογραφία 
δείχνουν ότι για το µεγαλύτερο µέρος της καριέρας του εργάστηκε στην Αθήνα.251 Οι 
καινοτοµίες που εισήγαγε στη διαχείριση των συνθέσεων φαίνεται ότι επηρέασαν ένα µεγάλο 
αριθµό Αθηναίων αγγειογράφων της ύστερης µελανόµορφης τεχνοτροπίας (από το 520 π.Χ. και 
µέχρι το τέλος του 6ου αι.).252 Έφτιαχνε εύσωµες µορφές µε µεγάλο κεφάλι και ήταν ιδιαίτερα 
ικανός στην απόδοση του όγκου των σωµάτων, παρόλο το µικρό πάχος του αναγλύφου, και 
στην παρουσίαση επικαλυπτόµενων µορφών, καταφέρνοντας να µην µπερδεύονται µεταξύ 
τους.253  

Όποιος κι αν ήταν είναι φανερό ότι έφτιαξε µια πολύ ενδιαφέρουσα, πολυπρόσωπη και 
ιδιαίτερα λεπτοµερή σύνθεση ένα «µακρύ, ρυθµικό πλέγµα µορφών και κενού χώρου».254 Στη 
σύνθεση κυριαρχούν τρία άρµατα, από τα οποία µόνο το πρώτο σώζεται στο σύνολό του, ενώ 
τα άλλα δύο (στο κέντρο και στο δεξί άκρο) σώζονται αποσπασµατικά. Ανάµεσα και γύρω από 
τα άρµατα εξελίσσεται η µάχη µεταξύ των θεών που επιτίθενται από τ’ αριστερά και των 
γιγάντων που επιτίθενται από τα δεξιά. Το κεντρικό άρµα πιθανότατα ήταν το άρµα του ∆ία. 
Σώζεται µόνο το µπροστινό µέρος του σώµατος των αλόγων που το έσερναν πάνω από έναν 
πεσµένο Γίγαντα, ο οποίος προσπαθεί να προφυλαχθεί από το δόρυ µιας γυναικείας θεότητας. 

                                                           
249 DAUX-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1927, 27-39 
250 Για την επιγραφή BRINKMANN 1994, 74-75  -  GUARDUCCI 1965, 67-76. Ο ΒΟΑRDMAN (1982, 190) 
θεωρεί ότι ο ίδιος έφτιαξε και τη σωζόµενη εναέτια σύνθεση. 
251 RIDGWAY 1962, 24-25 και 1977, 270, 279. Η καριέρα του όπως σκιαγραφήθηκε από τη Ridgway, αλλά και η 
προσπάθεια άλλων να διαβάσουν στην υπογραφή το όνοµα του Αριστίωνα από την Πάρο (JEFFERY 1976, 185) 
χρησιµοποιήθηκαν από τους FRANCIS και VICKERS (1983, 66) για να στηριχθεί η επιχειρηµατολογία τους περί 
χρονολόγησης του θησαυρού µετά το 480 π.Χ. 
252 AGARD 1938, 242-243  - PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 170. Αντίθετα, άλλοι (WATROUS 
1982, 162) διακρίνουν, για δικούς τους λόγους, µεγάλες αποκλίσεις από την αττική εικονογραφία, τις οποίες 
αποδίδουν όχι στο ότι ο καλλιτέχνης είχε διαφορετικές καταβολές, αλλά στο ότι είχε πάρει τέτοιες κατευθύνσεις 
από το «ιερατείο» των ∆ελφών.  
253 ΒΟΑRDMAN 1982, 190 
254 ΝΕΕR 2001, 302 
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Όπως µαθαίνουµε από την επιγραφή δεξιά πάνω από το κεφάλι της πρόκειται για την Ήρα. 
Για τους επιβαίνοντες στο άρµα και τη στάση τους έχουν προταθεί δύο εναλλακτικές λύσεις. 
Kατά τη Moore στο άρµα επέβαιναν ο ∆ίας, βέβαια, και ο Ηρακλής (EIK.13). Στηριζόµενη στις 
αναλογίες µε το άρµα που σώζεται στο σύνολό του και στα παράλληλα κυρίως από την 
αγγειογραφία, θεωρεί ότι και οι δύο θα έπρεπε να εικονίζονται πάνω στο άρµα, ακριβώς στην 
προσπάθειά τους να πλήξουν τους δύο Γίγαντες που εικονίζονται µπροστά από τα άλογα µε τα 
χαρακτηριστικά τηλεβόλα όπλα τους: ο ∆ίας µε τον κεραυνό και ο Ηρακλής µε το τόξο.255 Oι 
συγγραφείς της επίσηµης γαλλικής δηµοσίευσης θεώρησαν, αντίθετα, ότι το άρµα του ∆ία 
οδηγούσε η Ίρις, ενώ αυτός εικονιζόταν έτοιµος να επιτεθεί, πεζός και σε δεύτερο πλάνο (πίσω 
από το άρµα) σε αντιστοιχία µε τους δύο αντιπάλους του.256 Σε δεύτερο πλάνο η Μοοre 
τοποθετεί µια γυναικεία µορφή που εµφανίζεται σε κάποια από τα παράλληλα να στέκεται 
ακριβώς στο σηµείο αυτό και να αγγίζει τη γενειάδα του ∆ία. Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 
είναι η Γη, η οποία δεν λαµβάνει µέρος στη µάχη, αλλά ικετεύει το ∆ία για την τύχη των 
παιδιών της.257  

Το άρµα του ∆ία δεν καταλάµβανε ολόκληρο το χώρο της χαµένης πλάκας. Οι 
µετρήσεις έδειξαν ότι από τον άξονα του άρµατος µέχρι και το αριστερό όριο της πλάκας (και 
την επόµενη µορφή που βρίσκεται στο δεξί άκρο της επόµενης πλάκας προς τ’ αριστερά) 
περισσεύει διάστηµα περίπου 0,74µ., ικανό να χωρέσει κάποιες ακόµα µορφές.258 Οι Picard και 
La Coste Messelière θεώρησαν ότι θα έπρεπε να εικονίζεται η Λητώ επιτιθέµενη σε δύο 
Γίγαντες. Το σηµείο δικαιολογούσε κατ’ αυτούς την παρουσία της καθώς λίγο αριστερότερα, 
µετά τους τρεις Γίγαντες που εικονίζονται σε παράταξη (σώζονται οι επιγραφές µε τα ονόµατα 
τους: ΥΠΕΡΤΑΣ, ΕΦΙΑΛΤΑΣ, ΑΛΕΚΤΟΣ259), τα παιδιά της, Απόλλωνας και Άρτεµη, επιτίθενται 
στον Γίγαντα ΚΑΘΑΡΟ.260 Όµως, η Λητώ δεν εµφανίζεται σε καµία παράσταση Γιγαντοµαχίας 
πριν απ’ αυτή στο βωµό της Περγάµου και δεν αναφέρεται στις πηγές µεταξύ των 
συµµετεχόντων στη µάχη. Bάσει αυτών, η Μοοre αποκατέστησε στο σηµείο αυτό την Αφροδίτη 
(η οποία δεν ταιριάζει µε άλλη γυναικεία µορφή της ζωφόρου) να επιτίθεται οπλισµένη µε 
ασπίδα και δόρυ σε πεσµένο Γίγαντα. Η στάση της θα πρέπει να ήταν όµοια µ’ αυτή της 
Αθηνάς, η οποία εικονίζεται αµέσως δεξιότερα της Ήρας να πολεµά µε τους Γίγαντες 
ΒΕΡΕΚΤΑ και ΛΑΕΡΤΑ (EIK.13).261 O Βrinkmann στη δική του αποκατάσταση βάζει τις µορφές 
περίπου αντίστροφα: η Γη, πάντα αγγίζοντας τη γενειάδα του ∆ία βρίσκεται στη θέση της 
Λητούς (αριστερά του άρµατος), ενώ σε δεύτερο πλάνο πίσω από το άρµα υπάρχει ένας 
Γίγαντας.262 

Το άρµα, που βρίσκεται στο δεξί άκρο της σύνθεσης και πιθανότατα ανήκε στον 
Ποσειδώνα, έχει στο µεγαλύτερο µέρος του χαθεί. Από τα ελάχιστα στοιχεία που έχουµε στη 
διάθεσή µας ο θεός θα πρέπει να ταυτιστεί µε τα ίχνη της µορφής αριστερά του χαµένου 
σήµερα τµήµατος της παράστασης που αρχικά εικονιζόταν το µεγαλύτερο µέρος του άρµατος. 
Σώζεται µέρος του κορµού του και τα κάτω άκρα µέχρι περίπου τα γόνατα. Φορά κοντό 
χιτωνίσκο µε φαρδιά ζώνη και κινείται, όπως όλοι οι θεοί, από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
∆ίπλα στα πόδια του Ποσειδώνα και δεξιά σώζονται ίχνη από το δίφρο του άρµατος και από το 
γυναικείο ένδυµα της µορφής που επέβαινε σ’ αυτό.263 Πιθανότατα αυτή ήταν η Αµφιτρίτη που 
σε υστερότερες Γιγαντοµαχίες είναι κατά κανόνα η ηνίοχος του Ποσειδώνα. Σε δεύτερο πλάνο, 

                                                           
255 ΜΟΟRE 1977, 307-311 
256 PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 96-97 
257 ΜΟΟRE 1977, 311-312 
258 DAUX-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1927, 32 
259 BRINKMANN 1985, 93-94 
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πίσω από το άρµα η Moore αποκατέστησε έναν ακόµα επιτιθέµενο Γίγαντα, από τη µορφή του 
οποίου σώζεται µόνο το άκρο του αριστερού ποδιού (EIK.14). ∆εξιά των ποδιών των αλόγων 
σώζεται µέρος του κορµιού ενός ακόµα επιτιθέµενου, αυτή τη φορά γυµνού, Γίγαντα. Η 
Αµφιτρίτη εικονιζόταν να γέρνει µπροστά κρατώντας τα γκέµια των αλόγων, κατ’ αναλογία µε 
την ηνίοχο του πρώτου από αριστερά άρµατος που σώζεται. Ο Ποσειδώνας µάλλον κρατούσε 
στο υψωµένο πάνω από τον ώµο δεξί του χέρι την τρίαινα σε οριζόντια θέση έτοιµος να την 
εξακοντίσει σε κάποιον από τους δύο αντιπάλους του. ∆εν θα µπορούσε, κατά τη Moore, να 
κρατά τη Νίσυρο, όπως υποστηρίζουν οι Vian και Brinkmann, γιατί ο όγκος ενός βράχου θα 
«γέµιζε» υπερβολικά τη σύνθεση στο σηµείο αυτό και επιπλέον αυτή θα πρέπει να ταυτιστεί µε 
τα ίχνη του ακαθόριστου σχήµατος όγκου κάτω από τα πόδια των αλόγων.264  

∆εξιότερα των γιγάντων ΒΕΡΕΚΤΑ και ΛΑΕΡΤΑ ένας θεός µε περιβολή και εξάρτηση 
οπλίτη έχει ήδη πλήξει τον πεσµένο Γίγαντα ΑΣΤΑΡΤΑ και ετοιµάζεται να κάνει το ίδιο και µε 
τους ΒΙΑΤΑ και ΕΝΑΦ(Θ)Α. Από τους περισσότερους ταυτίζεται µε τον Άρη. Ο επόµενος προς 
τα δεξιά θεός, που εικονίζεται πλάτη µε πλάτη µε τον ΕΝΑΦ(Θ)Α ταυτίζεται µε τον Ερµή. 
Μάχεται µε δύο Γίγαντες των οποίων τα ονόµατα δεν σώζονται.265 Ο Brinkmann συµφωνεί µε 
την ταύτιση του Ερµή, αλλά στη θέση του Άρη, βάζει, βάσει θραύσµατος επιγραφής στην οποία 
διαβάζει το όνοµά του,  τον Αχιλλέα. Γι’ αυτόν ο Άρης είναι ο οπλίτης µε το κράνος που φέρει 
σαν σύµβολο κεφάλι κριού στο δεξιό άκρο της παράστασης που µάχεται µε δύο Γίγαντες.266 Η 
συγκεκριµένη µορφή είναι µεταξύ αυτών που έχουν προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις. 
Στην επίσηµη γαλλική δηµοσίευση ταυτιζόταν µε τον Βριάρεο, θετό γιο του Ποσειδώνα.267 Ο 
Vian απέρριψε τη συγκεκριµένη ταύτιση καθώς ο Bριάρεος δεν εµφανίζεται σε παραστάσεις 
Γιγαντοµαχίας πριν την Ελληνιστική περίοδο και στον Ησίοδο (Θεογονία, 671) αναφέρεται ότι 
στην αντίστοιχη µάχη µε τους Τιτάνες πολεµούσε µε πέτρες και όχι σαν οπλίτης. Η δική του 
πρόταση ήταν ότι η µορφή θα µπορούσε να είναι ένας από τους ∆ιόσκουρους ή κάποιος τοπικός 
ήρωας της Σίφνου ή ένας Γίγαντας που αποσκίρτησε και πολεµούσε στο πλευρό των Θεών.268 Ο 
Koρρές  στηριζόµενος στο σύµβολο του κράνους πρότεινε την περίπτωση του Τιτάνα Κριού, ενώ 
η Moore εξέτασε την περίπτωση να πρόκειται για τον Ωκεανό. 269 

Στο αριστερό άκρο της ζωφόρου εικονιζόταν ο Ήφαιστος. Η χαρακτηριστική µορφή του 
ταυτίζεται και µε τη βοήθεια της επιγραφής ΑΦΑΙΣΤΟΣ που εντόπισε πρώτος ο Brinkmann στη 
βάση της πλάκας ακριβώς κάτω από το µεγάλο σκεύος που έχει δίπλα του.270 ∆εν εµπλέκεται 
στη µάχη άµεσα, αλλά ο ρόλος του είναι σηµαντικός: κρατά φυσητήρι µε το οποίο προσπαθεί 
να ανάψει κάρβουνα για να ετοιµάσει φλεγόµενα κοµµάτια µετάλλου τα οποία θα εκτοξεύει 
στη συνέχεια στον εχθρό.271 

Η ταυτότητα των δύο γυναικείων θεοτήτων δεξιά του και η αποκατάσταση του κενού 
µεταξύ αυτών και των δύο επιτιθέµενων Γιγάντων στο επόµενο κοµµάτι που σώζεται έχουν 
απασχολήσει ιδιαίτερα του ερευνητές. Στις παλαιότερες δηµοσιεύσεις οι δύο µορφές 
ταυτίζονταν µε τη ∆ήµητρα και την Κόρη.272 Η Moore επεσήµανε ότι ούτε η ∆ήµητρα, ούτε η 
Κόρη εµφανίζονται σε κάποια από τις πολλές άλλες Γιγαντοµαχίες του 6ου αι. π.Χ. και 
αποκαθιστώντας µια τρίτη µορφή στο χαµένο κοµµάτι υποστηρίζει, σε συνδυασµό µε τα ίχνη 
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κοντινής επιγραφής που ξεκινά µε το γράµµα Μ, ότι πρόκειται για τις τρεις Μοίρες (EIK.15).273 
Η έρευνα του Βrinkmann αποκάλυψε δίπλα στην πρώτη µορφή ίχνη άλλης επιγραφής που ο 
ίδιος διαβάζει το όνοµα ΕΣΤΙΑ. Όµως δεν εκφράζει άποψη για την προηγούµενη επιγραφή, 
ούτε για πως πρέπει να αποκατασταθεί το χαµένο σήµερα κοµµάτι.274 

Το άρµα που ακολουθεί και φέρεται από πτερωτά λιοντάρια σώζεται σχεδόν στο σύνολό 
του. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι δύο επιβαίνοντες είναι η Κυβέλη και ο ∆ιόνυσος. Ο θεός 
αναγνωρίζεται από το δέρµα πάνθηρα που φορά στους ώµους του.275 Σε παλαιότερες 
δηµοσιεύσεις εντοπίζεται διχογνωµία σχετικά µε την ταυτότητα της ανδρικής µορφής, καθώς 
κάποιοι υποστήριζαν ότι πρέπει να ταυτιστεί µε τον Ηρακλή.276 O Brinkmann εντόπισε στη 
βάση της πλάκας, κάτω από το δίφρο ίχνη επιγραφής την οποία διαβάζει ΘΕΜΙΣ και έτσι 
ταυτίζει τη γυναικεία µορφή µε την αρχαιότερη προστάτιδα των ∆ελφών. Την άποψή του 
δέχεται και ο Neer.277 Η Simon αντίθετα διαβάζει το όνοµα ως Θύια και θεωρεί ότι η ηνίοχος του 
άρµατος είναι η συγκεκριµένη, τοπική νύµφη του διονυσιακού κύκλου.278 

Από την έρευνα του Brinkmann προέκυψαν και ολόκληρα τα ονόµατα τριών ακόµα 
Γιγάντων, καθώς και ίχνη των ονοµάτων άλλων. Συγκεκριµένα, ολόκληρα προέκυψαν τα 
ονόµατα ΑΛΕΚΤΟΣ, ΜΕΓΑΣ και ΜΙΜΟΝ.279  

Τι συµβολίζει µια παράσταση Γιγαντοµαχίας πάνω σε ένα Θησαυρό του 6ου αι. π.Χ. που 
βρισκόταν στο ιερό των ∆ελφών; Οι Francis και Vickers, οι οποίοι χρονολογούν το µνηµείο µετά 
τους Περσικούς Πολέµους, έχουν έτοιµη την απάντηση: σαν ένα από τα τυπικά αντι-ανατολικά 
θέµατα αποτελούσε τον τέλειο συµβολισµό της νίκης των Ελλήνων απέναντι στους Πέρσες. 
Για τους συγκεκριµένους ερευνητές η παρουσία του θέµατος λειτουργεί και αντίστροφα: κατά 
την άποψή τους επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση που προτείνουν. 280 Σίγουρα, κατά τη διάρκεια 
του 5ου π.Χ. αι. και µέχρι το τέλος του οι θεατές των µνηµείων θα πρέπει να είχαν συνηθίσει την 
επίδειξη των Γιγάντων, των Αµαζόνων, των Κενταύρων και των Τρώων σαν µυθικών 
παραλλήλων των Περσών. Η συντριβή όλων αυτών των µυθικών πλασµάτων αντανακλούσε 
παραδειγµατικά την τιµωρία της ύβρης των κάθε λογής εξωπολιτισµικών βαρβάρων.281 Ακόµα 
κι αν οι Francis και Vickers έχουν δίκιο και το µνηµείο κατασκευάστηκε στον 5ο αι. π.Χ. µε 
αφορµή τη νίκη εναντίων των Περσών, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί αντί για την 
Γιγαντοµαχία και τη Μάχη του Τρωικού Πολέµου δεν επιλέχθηκε η πιο άµεσα αντι-
ανατολίτικη Αµαζονοµαχία282 ή γιατί δεν µπήκαν και τα τέσσερα αντι-περσικά συµβολικά 
θέµατα όπως στην περίπτωση του Παρθενώνα. Επίσης, θα πρέπει να εξηγήσουν µε ποια 
σκοπιµότητα οι Σίφνιοι θα µπορούσαν, ακόµα κι αν ήταν µεταξύ των τριών νησιών (τα άλλα 
δύο η Σέριφος και η Μήλος) «που δεν είχαν δώσει γη και ύδωρ στο βάρβαρο»,283 να 
προπαγανδίσουν µε τέτοιο επιδεικτικό τρόπο τη συµµετοχή τους σε έναν πόλεµο που όταν 
χρειάστηκε να συµµετάσχουν (Σαλαµίνα) έφεραν κοντά στις 378 τριήρεις που είχαν 
συγκεντρωθεί από  τους υπόλοιπους Έλληνες µόνο µια πεντηκόντορο.284 Γνωρίζουµε ότι οι 
Αθηναίοι τα χρόνια που ακολούθησαν εκµεταλλεύτηκαν και προπαγάνδισαν δεόντως τη 
συµµετοχή τους στη µάχη. Οι Αιγινήτες που είχαν συµµετάσχει µε 30 τριήρεις, οι Χαλκιδαίοι (20 
τριήρεις) ή οι Ερετριείς (7 τριήρεις) θα µπορούσαν, αν και δεν έχουµε καµία ένδειξη, να είχαν 
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274 BRINKMANN 1985, 90 αρ.Ν2, Ν3,Ν4 
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277 BRINKMANN 1985, 101 αρ.Ν17 και 1994, 154-176  -  ΝΕΕR 2001, 302 
278 SIMON 1984, 1-22 
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284 Το συνολικό αριθµό των οποίων ο Ηρόδοτος (8.48.1) δεν µπήκε καν στον κόπο να αναφέρει.   
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κάνει το ίδιο. Οι Σίφνιοι δεν είχαν κανένα ηθικό έρεισµα να το κάνουν και αν το είχαν κάνει θα 
είχαν µάλλον καταστήσει τον εαυτό τους τον περίγελο όλων των ελληνικών πόλεων. 

Ανεξάρτητα από τις αβάσιµες αιτιάσεις των Francis και Vickers η ευθεία σύνδεση του 
θέµατος της Γιγαντοµαχίας µε τη συµβολική καταδίκη της ύβρης τονίστηκε και από άλλους 
ερευνητές. Ο Watrous, βάσει της εκ των προτέρων παραδοχής του ότι τα θέµατα που 
εικονίζονται στο θησαυρό είχαν επιλεγεί από το «ιερατείο» των ∆ελφών, υποστήριξε ότι τα 
γενικότερα ηθικά µηνύµατα που προέβαλλε το ιερό και είχαν σαν κοινό παρονοµαστή την 
καταδίκη της ύβρης ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα του θησαυρού. Ειδικότερα για το θέµα της 
βόρειας ζωφόρου πιστεύει ότι µολονότι η Γιγαντοµαχία είχε µακρά παράδοση στην αττική 
εικονογραφία, διάφορες παράµετροι δείχνουν ότι στην περίπτωση αυτή είχε γίνει συνειδητή 
προσπάθεια εξάλειψης όλων των αττικών στοιχείων και αντικατάστασής τους από αντίστοιχα 
τοπικά. Επίσης, υποστήριξε ότι υπήρχε παράδοση, οι διάφορες µορφές της εικονογραφίας να 
φέρουν καλύµµατα του κεφαλιού δηλωτικά της ταυτότητάς τους και βάσει αυτής τα περίεργα 
κράνη των Γιγάντων µπορούσαν να συνδεθούν µε τα σύµβολα συγκεκριµένων πόλεων (όπως 
αυτά δηλώνονται στα νοµίσµατα): κάνθαρος-Νάξος, κέρατα κατσίκας-Πάρος, κέρατα βοδιού-
Ερέτρια, κεφάλι αλόγου-Θεσσαλία, Τρίτωνας-Βοιωτία, κεφάλι κριού-Λακωνία. Τι σηµαίνει η 
παρουσία των συµβόλων αυτών των πόλεων στη ζωφόρο και µάλιστα σε ευθεία ταύτιση µε 
µορφές απορριπτέες; Λίγα χρόνια πριν την κατασκευή του θησαυρού, το 545 π.Χ. ο 
Πεισίστρατος επανήλθε στην εξουσία της Αθήνας µε την βοήθεια ακριβώς αυτών των πόλεων. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν ακολούθησε, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιθετική πολιτική 
εναντίον του ιερού και των φίλων και ευεργετών του Αλκµεωνίδων. Η Γιγαντοµαχία γίνεται 
ιδιαίτερα δηµοφιλές θέµα της αττικής τέχνης µετά την επιστροφή του Πεισίστρατου. Σύµφωνα 
µε τον Watrous, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του ο τρίποδας είναι το δηµοφιλέστερο 
επίσηµα πάνω στις ασπίδες των Γιγάντων. Το ότι ο Ηρακλής (o ήρωας µε τον οποίο, κατά τον 
Boardman ταυτιζόταν ο Πεισίστρατος285) εικονίζεται να µάχεται µε Γίγαντες που φέρουν τον 
τρίποδα την ίδια εποχή που οι αντίπαλοί του εξορίζονται και συνδέονται µε τους ∆ελφούς δεν 
µπορεί να είναι σύµπτωση. Το 530 π.Χ. πολλές πόλεις της Πελοποννήσου συνασπίστηκαν υπό 
την ηγεσία της Σπάρτης µε σκοπό να ανατρέψουν τα τυραννικά καθεστώτα των ελληνικών 
πόλεων. Το 525 π.Χ. επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Πολυκράτη και λίγο αργότερα ανέτρεψαν 
τον Λύγδαµι της Νάξου, φίλο του Πεισίστρατου. Η Γιγαντοµαχία συµβολίζει ακριβώς την 
αντίθεση των δύο συνασπισµών. Από τη µια µεριά, οι άνοµοι Γίγαντες ταυτίζονται µέσω των 
συµβόλων µε τους συµµάχους του Πεισίστρατου και από την άλλη οι θεοί οδηγούνται στη µάχη 
από έναν πολεµιστή (αυτόν µε το κεφάλι κριού) που µοιάζει και µπορεί να είναι ο τοπικός 
ήρωας της Σπάρτης Κάρνειος.286 

Ακόµα κι αν η σύνδεση από τον Boardman Ηρακλή και Πεισίστρατου είναι σωστή, το 
παράδειγµα που χρησιµοποιεί ο Watrous για να στηρίξει την άποψή του ότι τέτοια σύµβολα 
χρησιµοποιούνταν στην εικονογραφία σαν δηλωτικά της ταυτότητας των µορφών παρουσιάζει 
θεµελιώδη µεθοδολογικά προβλήµατα. Πρώτα απ’ όλα, τα εννέα παραδείγµατα επισηµάτων 
µε τρίποδα που αλιεύει µεταξύ του πλήθους των απεικονίσεων της Γιγαντοµαχίας στη 
µελανόµορφη αττική αγγειογραφία δεν καθιστούν το συγκεκριµένο σύµβολο «το 
δηµοφιλέστερο». Είναι πολύ λίγα για να τεκµηριωθεί η προπαγανδιστική λειτουργία του 
µοτίβου. Αλλά ακόµα κι αν δεχθούµε ότι αυτό συνέβαινε γιατί επιλέχθηκε ένα θέµα, η 
Γιγαντοµαχία, που δεν είναι αποκλειστική «στιγµή» του Ηρακλή στο µύθο; Γιατί το µοτίβο δεν 
χρησιµοποιήθηκε σε απεικονίσεις κάποιου άλλου µυθικού επεισοδίου που ο Ηρακλής είναι ο 
βασικός πρωταγωνιστής και η σύνδεση θα ήταν ευκολότερη; Άλλωστε, ο ίδιος ο Watrous 
ουσιαστικά απαξιώνει τη θέση του οµολογώντας ότι, τουλάχιστον σε µια περίπτωση, ο 

                                                           
285 Τα επιχειρήµατά του υπάρχουν ήδη στο πρώτο του άρθρο που εισάγει το ζήτηµα (BOARDMAN 1972, 57-72) 
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τρίποδας υπάρχει ως επίσηµα και στην ασπίδα της Αθηνάς.287 Θα ήταν λογικό το σύµβολο του 
υποτιθέµενου εχθρού, του ιερού των ∆ελφών, να µπει στην ασπίδα της πολιούχου θεάς της 
πόλης;  

Προβλήµατα παρουσιάζει και η ερµηνεία του εναετίου, κυρίως λόγω της παρανόησης 
από το συγγραφέα τόσο της ταυτότητας του ποµπού, όσο και των δυνατοτήτων του δέκτη. 
Είδαµε ήδη γιατί δεν ήταν δυνατόν τα θέµατα να είχαν αποφασιστεί από το «ιερατείο» των 
∆ελφών. Αλλά και ο θεατής δεν ήταν δυνατόν αφενός να εστιάσει την προσοχή του σε τέτοιες 
λεπτοµέρειες της παράστασης και αφετέρου να κατανοήσει ένα τέτοιο συµβολικό «απόκρυφο» 
περιεχόµενο. Επίσης, δεν φαίνεται καθόλου λογικό να δέχθηκαν οι Σίφνιοι τις υποτιθέµενες 
επιλογές του ιερού εναντίον του Πεισίστρατου και των συµµάχων του, τη στιγµή που όλα τα 
νησιά που βρίσκονταν γύρω απ’ το δικό τους ελέγχονταν από τη Νάξο,288 ο τύραννος της 
οποίας Λύγδαµις ήταν φίλος και σύµµαχός του και είχε τοποθετηθεί στην εξουσία απ’ αυτόν289. 
Αν είχε συµβεί αυτό θα είχαµε να κάνουµε µε µια περίπτωση συλλογικής αυτοχειρίας. 
Άλλωστε, η Σίφνος τελικά δεν δέχεται επίθεση απ’ αυτήν την παράταξη, αλλά από την 
αντίπαλη της: το νησί κτυπούν και λεηλατούν οι Σάµιοι που µε την υποστήριξη των 
Σπαρτιατών είχαν επαναστατήσει εναντίον ενός άλλου φίλου του Πεισίστρατου, του 
Πολυκράτη. Ένα σηµαντικό στοιχείο που βρέθηκε στην ίδια τη Σίφνο µπορεί να βοηθήσει. 
Πρόκειται για µια µαρµάρινη ερµαϊκή στήλη που χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και 
βρίσκεται σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι ερµαϊκές στήλες αυτού του τύπου 
θεωρούνται επινόηση του Ίππαρχου κάπου µεταξύ 528 και 514 π.Χ. και χρησιµοποιούνταν για 
να δηλώνουν το µέσον της απόστασης ανάµεσα στην πόλη της Αθήνας και στον καθένα από 
τους δήµους της Αττικής.290 Η στήλη της Σίφνου είναι η πρωϊµότερο γνωστό παράδειγµα του 
τύπου εκτός Αττικής και, µολονότι δεν αποτελεί απόδειξη απόλυτης ευθυγράµµισης των 
τοπικών πολιτικών επιλογών µ’ αυτές των Αθηναίων τυράννων, αποτελεί ένδειξη ότι 
τουλάχιστον κάποιοι µεταξύ των Σιφνίων έτρεφαν συµπάθεια προς αυτούς και είχαν τη 
δυνατότητα να υιοθετούν κάποιες από τις πολιτικές πρακτικές τους ή ότι υπήρχε µια ειδική 
σχέση Αθήνας και Σίφνου, πιθανότατα οικονοµική. Η Σίφνος θα πρέπει να ήταν η κοντινότερη 
στην Αθήνα πηγή αργύρου. Η Αθήνα είναι ανάµεσα στις πρώτες πόλεις που κόβουν αργυρά 
νοµίσµατα τη δεκαετία 550-540 π.Χ.. Παράλληλα, η χρονολόγηση της στήλης συµπίπτει µε την 
περίοδο που τα µεταλλεία του Λαυρίου δεν βρίσκονταν ακόµα στην πλήρη ακµή τους (αρχίζει 
περίπου το 510 π.Χ.). Μολονότι δεν έχει επισηµανθεί από τους νοµισµατολόγους και δεν έχει 
επιβεβαιωθεί από χηµικές αναλύσεις φαίνεται απίθανο η Αθήνα να µην αξιοποίησε την 
παραγωγή της Σίφνου.291 Σε µια Σίφνο εχθρικά διακείµενη προς τους Πεισιστρατίδες και µέλος 
του αντίπαλου συνασπισµού, (όπως τη βλέπει ο Watrous) η στήλη, αλλά και η χρησιµοποίηση 
στο θησαυρό µαρµάρου από την Πάρο και τη Νάξο µοιάζουν αν µη τι άλλο παράταιρα και 
ακατανόητα ευρήµατα. Άλλωστε o Πεισίστρατος πεθαίνει λίγο πριν ή λίγο µετά την έναρξη 
των εργασιών κατασκευής του θησαυρού και αν δούµε προσεκτικά τον κατάλογο των πολιτών 
που κατείχαν το αξίωµα του επώνυµου άρχοντα από το έτος του θανάτου του (528 π.Χ.) και για 
τα επόµενα χρόνια µπορούµε να συµπεράνουµε τόσο ότι η στάση των Αλκµεωνιδών ήταν πολύ 
διαφορετική την περίοδο αυτή απέναντι στους διαδόχους του Ιππία και Ίππαρχο απ’ ότι την 
επόµενη δεκαετία, όσο και ότι οι τελευταίοι ήταν κάθε άλλο παρά απόλυτοι µονάρχες στην 
Αθήνα.292 
                                                           
287 στο ίδιο, 196 υποσ.42 
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Το πρόβληµα της παρανόησης της ταυτότητας του ποµπού παρατηρείται και στις 
ερµηνευτικές προσπάθειες κι άλλων µελετητών της ζωφόρου. Η E.Simon αν και απέρριψε την 
ανάλυση του Watrous, ανέπτυξε µια εναλλακτική ερµηνεία εκκινώντας από µια κοινή µ’ αυτόν 
παραδοχή: τα θέµατα είχαν αποφασιστεί από το «ιερατείο», καθώς ακόµα και επιγραφές των 
παραστάσεων είναι γραµµένες σε φωκική διάλεκτο. Έτσι, θεωρεί ότι η παρουσία της Θυίας 
στην παράσταση της Γιγαντοµαχίας σχετίζεται µε κάποια τοπική εκδοχή του µύθου και τονίζει 
το «δελφικό» χαρακτήρα των θεµάτων, ενώ το θέµα του φόνου του Πατρόκλου στην ανατολική 
ζωφόρο και η ταυτόχρονη παρουσία στην παράσταση τόσων προσώπων σχετικών µε τον 
Αχιλλέα απηχεί την επιρροή, αν όχι ηγεµονία, των Θεσσαλών στους ∆ελφούς.293 «∆ελφικής 
έµπνευσης» είναι τα θέµατα και για την Partida. Kατά τη γνώµη της όλη η ζωφόρος απηχεί τις 
ηθικές αρχές και τα ιδανικά που αναγνώριζε ο Πίνδαρος στους νικητές των Πυθίων: 
υστεροφηµία, ηρωϊσµός, διατήρηση της τάξης απέναντι στις δυνάµεις του κακού.294 Εκτός από 
τη χρήση της τοπικής διαλέκτου στις επιγραφές, ο «δελφικός» χαρακτήρας του µνηµείου 
εντοπίζεται και σε ένα ακόµα στοιχείο: στην έντονη παρουσία της εικόνας του λιονταριού σε 
κάποιες από τις ζώνες της διακόσµησης (σίµα, «πόλοι» Καρυάτιδων, ζωφόρος). Στη Σίφνο δεν 
υπήρχαν, σίγουρα, λιοντάρια την εποχή που κατασκευάστηκε ο θησαυρός, αλλά σύµφωνα µε 
διάφορες περιβαλλοντικές µελέτες στον Παρνασσό υπήρχαν. Εποµένως, είναι πιθανό να 
µπαίνουν σκόπιµα στο θησαυρό για να τονιστεί η ενσωµάτωσή του στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Αν δεχθούµε την παραπάνω συλλογιστική θα πρέπει να αναθεωρήσουµε όλες τις 
τρέχουσες θέσεις για την πρωτοαττική και πρωτοκορινθιακή ανατολίζουσα αγγειογραφία και 
είτε να αποδώσουµε όλη την παραγωγή αυτών των τεχνοτροπιών στην περιοχή του 
Παρνασσού (όπου υπήρχαν λιοντάρια), είτε να θεωρήσουµε ότι η Αττική και η Βόρεια 
Πελοπόννησος ήταν κατεξοχήν καταφύγια λιονταριών. Τότε όµως το φυσικό περιβάλλον 
αυτών των περιοχών δεν θα ήταν µεσογειακό, αλλά µάλλον κεντροαφρικανικό. Τελικά το 
συµπέρασµα της Partida είναι ότι «Τίποτα δεν είναι χαρακτηριστικό του αναθέτη, τίποτα δεν 
αναφέρεται στη Σίφνο.».295  

Για τον Vasic, στη ζωφόρο υπάρχει εσωτερική ενότητα, καθώς τα θέµατα συνδέονται 
χρονολογικά και νοηµατικά. Εικονίζονται, δηλαδή, διαδοχικά επεισόδια µιας κοινής ιστορίας: 
ξεκινώντας από την πρόσοψη ο θεατής έβλεπε την Κρίση του Πάρη, συνεχίζοντας στη νότια 
πλευρά την Αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη296 και έπειτα µια µάχη του Τρωϊκού Πολέµου και 
τη Γιγαντοµαχία που συµβόλιζε κι αυτή τον Τρωικό Πόλεµο. Όλο το πρόγραµµα της ζωφόρου 
φαίνεται ότι είχε επιλεγεί για να τιµήσει την Αφροδίτη. Στο εύλογο ερώτηµα πως σχετίζεται η 
παραπάνω επιλογή µε τους ∆ελφούς και τη Σίφνο, όπου δεν προκύπτει από τα στοιχεία που 
έχουµε στη διάθεσή µας λατρεία ή άλλη σχέση µε την Αφροδίτη, ο Vasic απαντά, σε σχέση µε 
τους προηγούµενους, µε ένα πρωτότυπο εύρηµα: τα θέµατα είχαν επιλεγεί αποκλειστικά από 
τους καλλιτέχνες, οι οποίοι όντας, όπως φαίνεται από την ποιότητα του έργου τους, ήδη 
αναγνωρισµένοι και διαθέτοντας µεγάλο κύρος, κατάφεραν µ’ αυτόν τον τρόπο να τιµήσουν τη 
θεά µε την οποία είχαν ειδική σχέση, είτε προσωπικά, είτε λόγω της καταγωγής τους.297 Τίποτα 
από τα παραπάνω δεν στηρίζεται σε αντικειµενικά δεδοµένα. Ακόµα κι αν τα επιµέρους 

                                                                                                                                                                                           
εκπρόσωποι άλλων οικογενειών ανταγωνιστών των Πεισιστρατίδων. Η ανάλυση του καταλόγου αποδεικνύει ότι ο 
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294 Το σύνδεση µε την Έκτη Ωδή του Πινδάρου για τα Πύθια έκανε πρώτος ο SHAPIRO (1988, 1-5) 
295 PARTIDA 2000, 37-41 
296 Τα θέµατα των δύο αυτών πλευρών θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια. Εδώ αναφέρεται µια µόνο σχετική 
πρόταση χάριν της ενότητας των απόψεων του συγκεκριµένου ερευνητή. 
297 VASIC 1984, 34-40 
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θέµατα που επιλέχθηκαν µεταξύ των διαφόρων προτεινόµενων στη βιβλιογραφία είναι τα 
σωστά, ο τρόπος σύνδεσής τους είναι µεθοδολογικά διάτρητος και πρόχειρα διατυπωµένος. Η 
σύνδεση Γιγαντοµαχίας και Τρωικού Πολέµου και η αναγνώριση της Αφροδίτης σαν κεντρικού 
προσώπου αναφέρονται χωρίς αιτιολόγηση και µοιάζουν εντελώς αυθαίρετες παραδοχές. 
Επιπλέον, πολύ δύσκολα θα δεχόταν κάποιος ότι οι εργολήπτες-καλλιτέχνες θα µπορούσαν, 
όσο κύρος κι αν διέθεταν, να επιβάλλουν ολοκληρωτικά τις επιλογές τους πάνω σε ένα δηµόσιο 
ανάθηµα αυτόνοµης πόλης σε ένα πανελλήνιο ιερό. 

Στο ζήτηµα της ύβρης των Γιγάντων εστίασε αρχικά και ο Neer. H Γιγαντοµαχία δεν 
είναι µια µάχη µεταξύ ισότιµων ηρώων, όπως αυτή της ανατολικής πλευράς της ζωφόρου. Σ’ 
αυτήν η διάκριση µεταξύ καλού και κακού και νόµου και αταξίας είναι προφανής: οι Γίγαντες 
είναι οι κατεξοχήν ασεβείς µορφές του µύθου. Αλλά στην παράσταση διακρίνονται από τους 
θεούς και από τον τρόπο που πολεµούν. Οι Θεοί, µε εξαίρεση τους δίδυµους Απόλλωνα και 
Άρτεµη, πολεµούν αυτόνοµα, οι περισσότεροι µε το χαρακτηριστικό τους όπλο και χωρίς 
συµβατικό οπλισµό και ορισµένοι χρησιµοποιούν άρµατα. Μοιάζουν µε τους παραδοσιακούς 
«υπερήρωες» του έπους. Αντίθετα, οι Γίγαντες φέρουν πλήρη οπλιτική εξάρτηση, µε πανοπλία, 
κορινθιακό κράνος, κυκλική ασπίδα και δόρυ και µάχονται σε παράταξη φάλαγγας. Είναι η 
µοναδική περίπτωση που εικονίζεται φάλαγγα στην αρχαϊκή γλυπτική και µια από τις λίγες 
συνολικά (υπάρχουν άλλες επτά στην αγγειογραφία). Αυτή η σπανιότητα του µοτίβου 
υπαγορεύει την ειδική σηµασία του, όταν εµφανίζεται. Είναι δύσκολο να φανταστούµε πιο 
αρνητική παρουσίαση της οπλιτικής φάλαγγας απ’ αυτήν της βόρειας πλευράς της ζωφόρου: το 
επικό παρελθόν, όπως παρουσιάζεται µε τον τρόπο που µάχονται οι εκπρόσωποι του νόµου και 
της τάξης, αντιπαραβάλλεται µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα των οπλιτών και της φάλαγγας 
των εκπροσώπων της ασέβειας, της ανοµίας και της αναρχίας,. Στο µυαλό του θεατή όλη η 
ιδεολογία των µέσων που συµβόλιζε η φάλαγγα έχανε έδαφος προς όφελος της 
αριστοκρατικής ιδεολογίας που συµβόλιζε ο επικός αυτόνοµος υπερήρωας. Πως όµως 
συνδέεται αυτό µε τον αναθέτη; Από το απόσπασµα του Ηροδότου φαίνεται ότι οι Σίφνιοι δεν 
είχαν σοβαρή στρατιωτική οργάνωση: η επίθεση των Σαµίων τους βρίσκει απροετοίµαστους. 
Την ίδια στιγµή όµως, επενδύουν τα χρήµατά τους σε οικοδοµικά προγράµµατα εντός και εκτός 
του νησιού τους. Επίσης, αν και διένειµαν µεταξύ τους ασήµι και, λόγω των οικοδοµικών 
προγραµµάτων, χρειαζόταν να πληρώνουν αρκετούς εργολάβους, δεν προχώρησαν ποτέ σε 
κοπή νοµίσµατος, που θα διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό τις συναλλαγές τους. Η απόφαση να 
διατηρήσουν το παραδοσιακό σύστηµα ανταλλαγών αποτελεί µια σκόπιµη εκδήλωση άρνησης 
της νέας τεχνολογίας.  Αντίθετα, η κοπή νοµίσµατος ήταν ένας τρόπος αποσύνδεσης της 
οικονοµικής δραστηριότητας από παραδοσιακές αριστοκρατικές πρακτικές, όπως η 
ανταλλαγές δώρων και οι αναθέσεις. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγµή που παρέµεναν 
προσκολληµένοι στον παραδοσιακό, εξατοµικευµένο τρόπο πολέµου των αριστοκρατών  και 
δεν προχωρούσαν στην κοπή νοµίσµατος και τα προνόµια των τελευταίων διατηρούνταν, 
ξόδευαν χρήµατα σε δηµόσια έργα που ωφελούσαν τη µεγάλη µάζα των πολιτών και όλοι 
έπαιρναν µερίδιο από τα κέρδη των λατοµείων. Από τα στοιχεία αυτά η Σίφνος παρουσιάζεται 
σαν τη χώρα του κοινωνικού συµβιβασµού, όπου ο «δασµός ἐις τό µέσον» ήταν ο τρόπος 
διατήρησης της τάξης και της κοινωνικής ισορροπίας. Έτσι, η αντιπαραβολή του νοήµατος της 
ανατολικής και της βόρειας πλευράς της ζωφόρου καταλήγει στη σύνθεση της ιδεολογίας των 
µέσων και αυτής των αριστοκρατών. Η  πρώτη δείχνει την αντιστοιχία ανάµεσα στην οµηρική 
«ἀρετή» και τη διανοµή των πολύτιµων µετάλλων, ενώ η δεύτερη την αντίθεση ανάµεσα σ’ 
αυτή την αρετή και την εξισωτική ανωνυµία της φάλαγγας. Και οι δύο µαζί δείχνουν τις 
δυνάµεις που συγκρούονταν στην κοινωνία της Σίφνου, µια κοινωνία οργανωµένη γύρω από τη 
διανοµή των κερδών των πολύτιµων µετάλλων, αλλά ταυτόχρονα απρόθυµη ή ανίκανη να 
υιοθετήσει πλήρως την ιδεολογία της Πόλης. Το αποτέλεσµα της σύγκρουσης είναι η σύνθεση 
και ο συµβιβασµός. Έτσι, το µήνυµα της ζωφόρου δεν είναι µια απόλυτη, προπαγανδιστική 



 58

δήλωση, αλλά µια προσπάθεια να επιλυθούν προβλήµατα που µπορούσαν εν δυνάµει να 
γίνουν αιτίες εκτεταµένης κοινωνικής διαµάχης.298  

Και στην περίπτωση αυτή ο Neer εφαρµόζει ανάλογη µεθοδολογία µε αυτήν που 
εφάρµοσε στην περίπτωση της ανατολικής πλευράς: προσπαθεί να συνδέσει κοινωνικά 
δεδοµένα µε την εικόνα, εντοπίζοντας και αναλύοντας επιµέρους συµβολισµούς που τελικά 
συντίθενται σε µια αλληγορία. Ας δούµε πρώτα τα επιµέρους. Είναι προφανές ότι οι Γίγαντες 
µάχονται σε παράταξη. Ακόµα κι αν αυτή δεν είναι φάλαγγα, σε τουλάχιστον πέντε 
περιπτώσεις εικονίζονται στοιχηµένοι σε δυάδες ή τριάδες. Η αντίθεση µε τους θεούς είναι 
σαφής, αλλά και η ύπαρξη της φάλαγγας δεν είναι προφανής. Αν το στοιχείο αυτό ήταν 
κρίσιµο, είχε τη δυνατότητα ο δηµιουργός να το καταστήσει σαφέστερο. Αντίθετα, επέλεξε σε 
µια περίπτωση να εικονίσει τον Γίγαντα άοπλο και γυµνό να χρησιµοποιεί σαν όπλα βράχους, 
στοιχείο που για τον Neer είναι ασήµαντη λεπτοµέρεια και ως εκ τούτου ανάξια αιτιολόγησης. 
Ακόµα, η σύνδεση µε την «εξισωτική ανωνυµία» της φάλαγγας δεν υφίσταται καθώς συνειδητά 
ο δηµιουργός επέλεξε να βάλει τις επιγραφές µε τα ονόµατα τουλάχιστον 14 Γιγάντων, 
καθιστώντας τους έτσι τόσο επώνυµους, όσο και τους αντιπάλους τους, τους Θεούς.  

Το συµπέρασµα ότι η Σίφνος δεν ήταν οργανωµένη στρατιωτικά και παραµελούσε την 
άµυνά της δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα αντικειµενικά δεδοµένα. Το ότι οι 
ανασκαφείς της ακρόπολης της αρχαίας πόλης της Σίφνου αποκάλυψαν τµήµα µαρµάρινου 
τείχους που χρονολογούν στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι.299 δεν σηµαίνει ούτε ότι δεν υπήρχε 
ήδη παλαιότερο τείχος, ούτε ότι το µαρµάρινο τείχος κατασκευάστηκε µετά τη σαµιακή 
εισβολή. Eπίσης, από το κείµενο του Ηροδότου οπωσδήποτε φαίνεται ότι οι Σίφνιοι 
αντιµετώπισαν την εισβολή ανοργάνωτα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι αυτό 
σχετίζεται µε συνειδητή επιλογή να επενδύουν τα χρήµατά τους σε άλλους τοµείς. Αυτό που 
προκύπτει µε σαφήνεια από τα όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος είναι ότι, ακριβώς επειδή δεν έδωσαν 
σηµασία στην προειδοποίηση του χρησµού αιφνιδιάστηκαν από την άµεση επίθεση και τελικά 
αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Άλλωστε, από ένα µικρό νησί που σε όλη τη διάρκεια της 
κλασικής περιόδου υπήρξε απλό µέλος ευρύτερων συµµαχιών ή στοιχείο του ζωτικού χώρου 
ισχυρών δυνάµεων που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο δεν θα µπορούσαµε να περιµένουµε 
στρατιωτική οργάνωση του επιπέδου της Αθήνας ή της Σπάρτης.300 Ακόµα κι αν προσπαθούσε 
να αποκτήσει τέτοια οργάνωση θα έµοιαζε µε «ποντίκι που βρυχάται». Αν αποσυνδέσουµε το 
ζήτηµα από τα επηρεασµένα από τον όγκο των µαρτυριών που υπάρχουν για τις περιπτώσεις 
της Αθήνας και της Σπάρτης απλουστευτικά και κατασκευασµένα για λαϊκή κατανάλωση 
σχήµατα που παρουσιάζουν την κοινωνία της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας σαν µια 
κοινωνία στρατοκρατούµενη και χαρακτηριζόµενη από συνεχείς και εκτεταµένες συγκρούσεις 
επεκτατικής φύσεως, µπορούµε να αποφύγουµε παρερµηνείες και να κατανοήσουµε καλύτερα 
το γεωπολιτικό status της Σίφνου. Γιατί εκτός από την Αθήνα και τη Σπάρτη υπήρχε και αυτό 
που η Υ.Garlan ονοµάζει «εσωτερική» Ελλάδα, η οποία ήταν κατακερµατισµένη σε 
περισσότερες από χίλιες µικρές και µεγαλύτερες πόλεις που διήγαν γενικά µια ασήµαντη ζωή 
στο περιθώριο της κεντρικής σκηνής, υπό την προστασία διάφορων µεγάλων δυνάµεων. Αυτό 
που διακρίνεται εκεί είναι τοπικές συγκρούσεις γειτονικών πόλεων, µε µέσα και στόχους πολύ 
περιορισµένα, που, παρά την πολλαπλότητά τους, προκαλούσαν µόνο µικρές επιπλοκές τις 
οποίες αποκαθιστούσαν γρήγορα.301 Μια τέτοιας κλίµακας σύγκρουση µοιάζει αυτή που 
                                                           
298 ΝΕΕR 2001, 302-315 
299 ΒROCK-YOUNG 1949, 2 
300 Μετά το 478/77 π..Χ. γίνεται σταθερό µέλος της ∆ηλιακής Συµµαχίας. (WEST 1930, 273-274). Άλλωστε, η 
εξέταση των καταλόγων των πλοίων που συγκεντρώθηκαν από την ελληνική πλευρά στις τρεις ναυµαχίες των 
Περσικών δείχνει ότι κανένα από τα πέντε νησιά των Κυκλάδων που συµµετείχαν, εκτός της διαχρονικά 
ισχυρότερης Νάξου, δεν µπόρεσε να συνεισφέρει περισσότερα από τέσσερα πλοία. Θυµίζουµε ότι η Σίφνος 
συµµετείχε µόνο στη Σαλαµίνα µε µια πεντηκόντορο. Εποµένως, υπήρχε ισορροπία δυνάµεων. (ΕDDY 1968, 189, 
191)  
301 GARLAN 1996, 96 
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προκλήθηκε από την εισβολή των Σαµίων εξόριστων στη Σίφνο και τελικά µια πόλη-κράτος 
απ’ αυτές τις χίλιες µοιάζει να ήταν η ίδια η Σίφνος.  

Το συµπέρασµα ότι η έλλειψη εκτεταµένης νοµισµατικής πολιτικής υποδεικνύει άρνηση 
της νέας τεχνολογίας φαίνεται επίσης βεβιασµένο. Η νοµισµατική παραγωγή της Σίφνου κατά 
τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. σε καµία περίπτωση δεν φαίνεται να έφτασε τα επίπεδα της Αθήνας, της 
Αίγινας ή της Κορίνθου, αλλά τα δεδοµένα δεν είναι τέτοια που να δικαιολογούν το 
συµπέρασµα περί απροθυµίας υιοθέτησης των νοµισµατικών πρακτικών των υπολοίπων 
πόλεων.302 Ακόµα κι αν δεχθούµε ότι η Σίφνος δεν είχε ποτέ κόψει µεγάλες ποσότητες 
νοµισµάτων µολονότι φαινοµενικά θα της ήταν χρήσιµο, δεν είναι σε καµία περίπτωση 
αυτονόητο ότι αυτό συνέβαινε επειδή η κοινωνία της παρέµενε προσκολληµένη σε 
παραδοσιακές δοµές. Η λειτουργία του νοµίσµατος δεν περιοριζόταν µόνο στον τοµέα του 
εµπορίου ή των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών γενικότερα. Στο βαθµό που το νόµισµα 
ήταν έµβληµα κύρους και ανεξαρτησίας µιας πόλης (εφόσον η σφραγίδα της πάνω σ’ αυτό 
εγγυόταν την ταύτιση πραγµατικής και ονοµαστικής αξίας του νοµίσµατος) η λειτουργία του 
ήταν και πολιτική. Η θέση της Σίφνου στα πλαίσια της κοινότητας των ελληνικών πόλεων δεν 
θα µπορούσε να προσδώσει οποιοδήποτε κύρος στον εκτός της πόλης συναλλασσόµενο. Αν 
ένας Σίφνιος έπρεπε να χρησιµοποιήσει νοµίσµατα σε συναλλαγές του σε κάποια άλλη πόλη 
θα προτιµούσε σίγουρα αυτά να είναι αθηναϊκά ή αιγινήτικα. Όσον αφορά τις εσωτερικές 
συναλλαγές, για µια κοινότητα που το ζύγισµα πολύτιµων µετάλλων ήταν καθηµερινή 
πρακτική (για τον προσδιορισµό της παραγωγής των µεταλλείων) δεν ήταν καθόλου  δύσκολο 
να συναλλάσσεται χωρίς τη χρήση νοµίσµατος. 

Αυτό που τελικά παρουσιάζει ο Neer, βασιζόµενος σε υποθετικά συµπεράσµατα για την 
κοινωνία της Σίφνου, δεν είναι η αποκατάσταση ενός αποτελεσµατικού επικοινωνιακού 
σχήµατος µεταξύ ποµπού και δέκτη, αλλά µάλλον µια υπόθεση εργασίας αρκετά πολύπλοκη 
και δυσνόητη ακόµα και για τον ειδικό στην εικονογραφία επιστήµονα. Αν δεχθούµε ότι 
αποδίδει τις προθέσεις του αναθέτη του µνηµείου, θα πρέπει επίσης να δεχθούµε ότι οι απόψεις 
που αυτός επεδίωκε να προβάλλει µέσω των συγκεκριµένων αλληγορικών µηνυµάτων δεν 
ήταν καθόλου εύκολο να γίνουν κατανοητές από το θεατή. Προφανώς ο αναθέτης δεν 
απευθυνόταν αποκλειστικά σε εκείνους τους θεατές που διέθεταν το συνδυασµό υψηλότατης 
νοηµοσύνης, φαντασίας και επαρκών και επίκαιρων πληροφοριών για τη σύγχρονη τους 
πραγµατικότητα σε οποιαδήποτε ελληνική πόλη. Ούτε απευθυνόταν µόνο σε κάποιους 
«µυηµένους» στον συγκεκριµένο τρόπο επικοινωνίας. Απευθυνόταν σίγουρα σε ένα ταξικά, 
ιδεολογικά και διανοητικά ετερόκλητο ακροατήριο, πολυσυλλεκτικό όσον αφορά την καταγωγή 
του και σίγουρα πολυπληθές και στόχος του ήταν το µήνυµά του να γίνει κατανοητό σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους. Πόσοι µπορούσαν να γνωρίζουν ότι οι Σίφνιοι «ήταν, θεωρητικά αν όχι 
και πρακτικά, προσκολληµένοι στον επικό τρόπο πολέµου»; Αλλά ακόµα και αν οι 
πληροφορίες για την κοινωνία της Σίφνου ήταν προσιτές στον οποιοδήποτε, πόσοι από τους 
επισκέπτες των ∆ελφών µπορούσαν, ανεβαίνοντας την Ιερά Οδό, να τις συνδυάσουν µε τις 
παραστάσεις;  

                                                           
302 Η παραγωγή εµφανίζεται περιορισµένη µετά τα µέσα του 5ου αι. π.Χ.. Αυτό οφείλεται µάλλον στην συµµόρφωση 
µε το περίφηµο ∆ιάταγµα του Κλέαρχου, µε το οποίο οι Αθηναίοι επέβαλλαν στις περισσότερες από τις συµµαχικές 
πόλεις την αναγκαστική χρήση του αθηναϊκού νοµίσµατος και την αναστολή των δικών τους κοπών (FRANCIS-
VICKERS 1983, 57 υποσ. 65). Σιφνιακά νοµίσµατα στα GARDNER 1913, 158-159  -  WROTH 1969, 121  -  
GROSE 1979, 523  -  ΚRAAY 1978, 45-47. Πρόκειται αποκλειστικά για αργυρούς στατήρες. Τα παραδείγµατα του 
6ου αι. π.Χ. ακολουθούν τον αιγινίτικο σταθµητικό κανόνα και εικονίζουν στη µια πλευρά αετό που πετά προς τα 
δεξιά και στην άλλη έγκυλο τετράγωνο που χωρίζεται εσωτερικά σε οκτώ τρίγωνα. Τον 5ο αι. π.Χ. τα δεδοµένα 
αλλάζουν, πιθανότατα λόγω της ένταξης της Σίφνου στη ∆ηλιακή Συµµαχία: ακολουθείται πια ο αθηναϊκός 
κανόνας, εισάγεται το όνοµα της πόλης (είτε ως ΦΙΣ, είτε ως ΣΙΦ), το έγκυλο τετράγωνο αντικαθίσταται από 
κεφαλή Απόλλωνα ή Αρτέµιδας (κατά τον KRAAY µάλλον του πρώτου ως προστάτη της ∆ηλιακής Συµµαχίας) και 
ο αετός πετά προς τα πάνω έχοντας στο ράµφος του φίδι (µοτίβο αρκετά κοινό καθώς υπάρχει και σε νοµίσµατα  
της Χαλκίδας, της Ήλιδας, της Γόρτυνας, της Ολύνθου, της Πύδνας και του Αµύντα του 3ου της Μακεδονίας) 
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Η Γιγαντοµαχία, όπως καταγράφεται στο µύθο, ήταν ένα ακόµα κεφάλαιο στην ιστορία 
της διαµάχης για την εξουσία στον ουρανό. Η εξουσία των θεών αµφισβητήθηκε από τα παιδιά 
της Γης, τους Γίγαντες. Η ήττα των Γιγάντων εκτός από το θάνατό τους σηµατοδοτεί και την 
πλήρη επικράτηση των θεών, που µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν είχε επιτευχθεί πλήρως. Μέσα 
από το χάος και την αταξία γεννιέται µέσω αυτής της αρχέτυπης µάχης µια ισχυρή δύναµη που 
εγκαθιδρύει την τάξη. Η εξουσία του ∆ία, του θεού που, µέσα από τους αγώνες επικράτησης 
που προηγήθηκαν, αναδείχθηκε ο ισχυρότερος, θα είναι απόλυτη. ∆εν θα γεράσει, δεν θα 
εξασθενήσει και δεν θα ανατραπεί ποτέ. Η τάξη που εγκαθιδρύει είναι µια τάξη δίκαιης 
κατανοµής των τιµών και των εξουσιών, όπου ο καθένας παίρνει ότι του αξίζει και περιορίζεται 
στη σφαίρα της δικαιοδοσίας του.303  

 Για τους Έλληνες της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου η Γιγαντοµαχία συµβόλιζε 
ακριβώς τη νίκη των οικουµενικών κανόνων, της τάξης που είχε θεσπίσει ο ∆ίας. Ήταν η 
µεγαλύτερη απ’ όλες τις µάχες, µια συµβολική πάλη ανάµεσα στην τάξη που αντιπροσώπευαν 
οι Θεοί και στις δυνάµεις του χάους και της ανοµίας. Το απόλυτο µυθικό παράδειγµα της 
επικράτησης του νόµου και της σωφροσύνης απέναντι στην ύβρη. Στον Πρώτο ∆ιθύραµβο του 
Βακχυλίδη (Ωδή ΧV, στ.1-60), ο Μενέλαος προειδοποιεί τους συγκεντρωµένους Τρώες για τους 
κινδύνους που κρύβει η αντίθεση στους κανόνες που είχε θεσπίσει ο ∆ίας: στις αρχές της 
δικαιοσύνης, της τάξης και της εντιµότητας. Στο τέλος της οµιλίας του αναφέρεται στο 
παράδειγµα των αλαζόνων Γιγάντων, η ὕβρις των οποίων έφερε την ολοκληρωτική 
καταστροφή τους. Για τον Castriota, είναι σαφές ότι και στην περίπτωση αυτή ο µύθος δεν 
συµβολίζει απλώς την ανωτερότητα της εξουσίας των Ολυµπίων Θεών, αλλά παρέχει και ένα 
υπόδειγµα συµπεριφοράς και για τους θνητούς. Η βιαιότητα και το ανώµαλο πρότυπο 
συµπεριφοράς των Γιγάντων ερχόταν σε σαφή αντίθεση µε τις ανθρώπινες αξίες της αρετής 
και την ανδρείας, θεµελιώδεις αρχές της πολιτισµένης κοινωνίας και της πόλεως.304 

 Ταυτόχρονα, οι Γίγαντες εκπροσωπούν συµβολικά µια συγκεκριµένη τάξη, αυτή των 
µαχητών και µια λειτουργία, την πολεµική. Αυτός είναι και ο λόγος που εικονίζονται στη 
ζωφόρο µε πλήρη εξάρτηση οπλίτη. Αντίθετα µε την άποψη του Neer, ο καλλιτέχνης δεν 
φαίνεται να είχε την πρόθεση να προσδώσει µέσω της ταύτισης µε τους Γίγαντες αρνητικά 
χαρακτηριστικά στους οπλίτες. Απλώς προσπάθησε να αποδώσει την πολεµική ιδιότητα των 
Γιγάντων χρησιµοποιώντας τον υφιστάµενο εικονογραφικό κώδικα, ο οποίος προφανώς ήταν 
και ο ευκολότερα κατανοητός από το σύγχρονό του θεατή: στο µυαλό του κάθε θεατή ο 
πολεµιστής δεν µπορούσε να είναι παρά οπλίτης, καθώς όλοι οι στρατοί των πόλεων της 
εποχής του ήταν οργανωµένοι γύρω από την οπλιτική φάλαγγα. Παράλληλα, όπως σηµειώνει 
ο Stewart, η συγκεκριµένη επιλογή του καλλιτέχνη δηλώνει και την ιδιαίτερη φροντίδα του για 
τη συµµετρία της παράστασης: εικονίζοντας τους Γίγαντες σε δυάδες ή τριάδες και απέναντί 
τους αντίστοιχους θεούς χώρισε τη σκηνή σε επιµέρους «οµάδες» αντιµαχοµένων 
αποφεύγοντας την οπτική εντύπωση µιας «χαοτικής», ιδιαίτερα περιπεπλεγµένης και ασαφούς 
σύνθεσης.305 Έτσι, η ήττα και ο θάνατος των Γιγάντων συµβολίζει «και την υποταγή της 
πολεµικής λειτουργίας σε µια εξουσία την οποία θα πρέπει πάντοτε να στηρίζει χωρίς ποτέ να 
µπορεί να στραφεί εναντίον της.» Αυτή η εξουσία είναι η πολιτική εξουσία που συµβολίζεται 
από το ∆ία. Στο πρόσωπό του, στην ουσία, συνενώνονται οι δύο βασικές ιδιότητές της: η 
ανώτατη εξουσία και ο σεβασµός στο δίκαιο.306 

 
∆υτική πλευρά 

Στρίβοντας τη Β∆ γωνία του θησαυρού ο θεατής έβλεπε τη δυτική του πλευρά που ήταν 
και η πρόσοψή του. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η γλυπτή σύνθεση που κοσµούσε το αέτωµα της 
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πλευράς αυτής δεν σώζεται σήµερα, αλλά σώζεται σε αρκετά αποσπασµατική κατάσταση η 
παράσταση της ζωφόρου, έργο του δηµιουργού που έχει ονοµαστεί συµβατικά Καλλιτέχνης Α. 
Ο συγκεκριµένος καλλιτέχνης, υπεύθυνος κατά τα φαινόµενα και για τη νότια πλευρά της 
ζωφόρου, ήταν πιθανότατα γηραιότερος του συναδέλφου του Καλλιτέχνη Β και περιγράφεται 
από την Ridgway σαν «ένας ώριµος γλύπτης προσκολληµένος στις τεχνοτροπικές παραδόσεις 
της νεότητάς του».307 Οι τεχνοτροπικές καταβολές και των δύο και η καταγωγή τους είναι µέχρι 
και σήµερα αντικείµενο µεγάλης συζήτησης.  Από την αποκάλυψη των σωζόµενων 
θραυσµάτων των πλακών που την αποτελούσαν και µέχρι σήµερα πολλοί µελετητές 
ασχολήθηκαν µε διάφορα ζητήµατα που σχετίζονταν κυρίως µε την αναγνώριση του 
εικονιζόµενου θέµατος και την αποκατάσταση της αρχικής σειράς των πλακών, των χαµένων 
τµηµάτων και των µορφών που εικονίζονται στα σωζόµενα τµήµατα.  

Σήµερα σώζονται δύο ακέραιες πλάκες συνολικού µήκους 3,84 µ.. ∆εδοµένου ότι η 
µακρύτερη από τις δύο (Ρ) πρέπει µε απόλυτη βεβαιότητα να τοποθετηθεί στο βόρειο άκρο της 
ζωφόρου, τα προβλήµατα που απασχόλησαν τους µελετητές σε συνδυασµό και µε την 
αναγνώριση του θέµατος της παράστασης ήταν αφενός η τοποθέτηση της δεύτερης σωζόµενης 
πλάκας (Q) και η συµπλήρωση του κενού, κατεστραµµένου τµήµατος µε τουλάχιστον µια 
ακόµα πλάκα. Σε όλες τις δηµοσιεύσεις του P.De La Coste Messelière η πλάκα Q τοποθετούνταν 
στο κέντρο της παράστασης σε συνέχεια της Ρ και το κενό στο νότιο άκρο καταλάµβανε µια 
υποθετική πλάκα παραπλήσιων διαστάσεων.308 Το 1962 διατυπώθηκε για πρώτη φορά δηµόσια 
η υπόθεση ότι µεταξύ των Ρ και Q ίσως υπήρχε µια ενδιάµεση ή µεταβατική στενή πλάκα 
(µήκους µόλις 0,18µ.), ανάλογη µ’ αυτές που υπήρχαν σίγουρα στις τρεις άλλες πλευρές της 
ζωφόρου.309 Μολονότι η πληροφορία για τις ενδείξεις ύπαρξης αυτής της πλάκας είχε 
διαρρεύσει ήδη από τη δεκαετία του ΄50310, από την πλευρά των Γάλλων ανασκαφέων 
επιβεβαιώθηκε µόλις το 1987 µε τη δηµοσίευση στη µελέτη των Daux και Ηansen όλων των 
κρίσιµων στοιχείων.311  

Στις δύο σωζόµενες πλάκες της παράστασης εικονίζονται δύο γυναικείες θεότητες 
πάνω (ή σχεδόν πάνω) σε άρµατα, δύο ακόµα πεζές ανδρικές µορφές και (στο δεξί άκρο) 
τέσσερις λεπτές γραµµώσεις που από τους περισσότερους ερµηνεύονται σαν κλαδιά 
φοινικόδεντρου (EIK.16). Ο Homolle πίστευε ότι εικονιζόταν η Αποθέωση του Ηρακλή, ένα θέµα 
στο οποίο η παρουσία των αρµάτων θα ήταν δικαιολογηµένη.312 Ο Poulsen ήταν ο πρώτος που 
αναγνώρισε στις δύο γυναικείες θεότητες την Αθηνά και την Αφροδίτη. Θεωρώντας ότι οι δύο 
σωζόµενες µορφές πρέπει να ταυτιστούν µε τον Ερµή και τον Ήφαιστο και ότι ταυτόχρονα στο 
υπόλοιπο της ζωφόρου πρέπει να αποκατασταθούν η Ήρα και ο Ποσειδώνας και (σε σχέση µε 
την Αφροδίτη) οι µορφές του Άρη, του Απόλλωνα και της Αρτέµιδας, υποστήριξε ότι το θέµα 
της παράστασης ήταν ένα επεισόδιο της Ιλιάδας: η διαφωνία των Θεών πάνω στην έκβαση της 
µονοµαχίας του Αινεία µε τον Αχιλλέα.313 O Heberdey αφαίρεσε από τη σύνθεση την πλάκα P 
(την οποία απέδωσε σε άλλο κτήριο) και κράτησε την Q µετονοµάζοντας όµως τη µορφή της 
Αφροδίτης σε Άρτεµη, καθώς ερµήνευσε την ιδιότυπη στάση της, σαν στάση τοξότη έτοιµου να 
τοξεύσει. Έτσι, αναγνώρισε ως θέµα της παράστασης το επεισόδιο του φόνου του Τιτυού από 
τον Απόλλωνα και την Άρτεµη.314 Και οι τρεις αυτές ερµηνευτικές προτάσεις έγιναν την 
περίοδο που οι µελετητές ακόµα πίστευαν ότι οι πλάκες P και Q καταλάµβαναν τα άκρα της 
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ζωφόρου και έτσι έµενε να αποκατασταθεί µόνο το κεντρικό τµήµα της. Η επανατοποθέτηση 
των πλακών από τον De La Coste Messelière µε τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε οδήγησε 
µοιραία στην απόρριψή τους. Έκτοτε, βάσει αυτών των δεδοµένων, διαµορφώθηκαν δύο 
βασικές προτάσεις αποκατάστασης και ερµηνείας:  

1) Η ταύτιση των δύο θεοτήτων µε την Αθηνά και την Αφροδίτη οδήγησε, κυρίως για 
χωροταξικούς λόγους, στην αποκατάσταση ενός τρίτου άρµατος στη χαµένη πλάκα του δεξιού 
άκρου. Ακολούθως, προτάθηκε ότι το άρµα αυτό δεν θα µπορούσε να ανήκει σε άλλη θεότητα 
εκτός από την Ήρα και ότι το θέµα της παράστασης δεν ήταν άλλο από την Κρίση του Πάρη. Σε 
άρθρο των Daux και De La Coste Messelière, που προηγήθηκε χρονολογικά της επίσηµης 
γαλλικής δηµοσίευσης, προτάθηκε η αναπαράσταση ενός πεζού παραστάτη δεξιά του άρµατος 
της Αφροδίτης, ενός ακόµα δεξιά του προηγούµενου, µπροστά στα άλογα του άρµατος της 
Ήρας, του άρµατος της Ήρας µε κατεύθυνση προς τ’ αριστερά κατ’ αναλογία µ’ αυτό της 
Αθηνάς και µιας ακόµα µορφής στο δεξιό άκρο στην ίδια στάση µ΄ αυτήν της µορφής στο 
αριστερό άκρο.315 Στην επίσηµη γαλλική δηµοσίευση οι δύο παραστάτες είχαν απαλειφθεί και 
στη θέση τους µπήκε ο Πάρης, καθιστός σε βράχο κάτω από ένα φοινικόδεντρο. Τον υπόλοιπο 
χώρο προς τα δεξιά καταλάµβανε το άρµα της Ήρας και δεν υπήρχε η µορφή στο άκρο.316 Η 
σχεδιαστική αποκατάσταση της παράστασης που περιελάµβανε ο οδηγός Au Musee de Delphes 
που εκδόθηκε µερικά χρόνια αργότερα ακολουθούσε την προηγούµενη µε τη µόνη διαφορά ότι 
δεν υπήρχε η µορφή του Πάρη.317  

Με την αποκατάσταση από την Ridgway της ενδιάµεσης στενής πλάκας µεταξύ των P 
και Q τα δεδοµένα άλλαξαν. Η ίδια θεώρησε ότι, για λόγους ισορροπίας της σύνθεσης, σ’ αυτή 
την πλάκα πιθανότατα εικονιζόταν µια ανδρική µορφή, ουσιαστικά πλάτη µε πλάτη µε τον 
γυµνό παραστάτη του άρµατος της Αθηνάς. Οι γραµµώσεις που ερµηνεύονταν σαν κλαδιά 
φοινικόδεντρου είναι κατά την Ridgway ότι απέµεινε από τις πτυχώσεις του ενδύµατος της 
Ήρας, το άρµα της οποίας αποκαθιστά µε κατεύθυνση προς τα δεξιά. Έτσι, ο Πάρης θα πρέπει 
να εικονιζόταν καθιστός και στραµµένος προς τ’ αριστερά στο δεξί άκρο της σύνθεσης.318  

Η Moore συνδύασε στη δική της προσπάθεια αποκατάστασης (EIK.17) στοιχεία απ’ όλες 
τις προηγούµενες. Έτσι, ως προς τη θέση και τη στάση της µορφής του Πάρη υιοθέτησε τη θέση 
της επίσηµης δηµοσίευσης, τοποθετώντας τον στο αριστερό άκρο της χαµένης πλάκας, καθιστό 
σε βράχο κάτω από το φοινικόδεντρο, αριστερά του άρµατος της Ήρας. Όµως, 
διαφοροποιήθηκε από την επίσηµη δηµοσίευση, θεωρώντας ότι υπάρχει επαρκής χώρος στο 
δεξί άκρο για τη αντίστοιχη της αριστερής ανδρική µορφή που κρατά τα γκέµια ενός 
τουλάχιστον απ΄ τα άλογα. Ακολούθως, στην ενδιάµεση, στενή πλάκα της Ridgway,319 
αντικατέστησε, καθώς θεώρησε ότι τα 0,18µ. του µήκους της πλάκας αυτής δεν επαρκούσαν, 
την ανδρική µορφή που εκείνη αποκαθιστούσε µε ένα ακόµα φοινικόδεντρο.320  

Παρόλες τις διαφορές τους σε επιµέρους, όλες οι παραπάνω προσπάθειες 
αποκατάστασης εµφανίζονται να συµφωνούν σε µια σειρά κρίσιµα ζητήµατα: α) στην 
αναγνώριση των µορφών της Αθηνάς, της Αφροδίτης και του Ερµή. Η πρώτη αναγνωρίζεται 
σαφώς από την αιγίδα της, την οποία φαίνεται να «στρώνει» στη θέση της µε το αριστερό της 
χέρι.321 H Αφροδίτη αναγνωρίζεται από τη «γυναικεία» στάση της, το περιδέραιο της και τη 

                                                           
315 DAUX-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1927, 51-55 
316 PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 242 εικ.48 
317 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1936, 399 εικ.18 
318 RIDGWAY 1962, 30-35 εικ.1 
319 Tην ύπαρξη της οποίας είχε επιβεβαιώσει, όπως µας πληροφορεί η ίδια, ήδη τέσσερα χρόνια πριν την επίσηµη 
δηµοσίευση των Γάλλων (DAUX-HANSEN 1987) και δύο χρόνια πριν την έκδοση του δικού της άρθρου, µέσω 
προσωπικής επικοινωνίας µε τον Ε.Ηansen.  
320 ΜΟΟRE 1985, 135-156 
321 Η συγκεκριµένη ερµηνεία της κίνησης του αριστερού της χεριού προτάθηκε πρώτη φορά από τον COURBY 
(1911, 216-219) 



 63

µορφή του πτηνού πάνω από το κεφάλι ενός από τα άλογά της, το οποίο πιθανότατα πρέπει να 
ταυτιστεί µε περιστέρι, το σύµβολο το θεάς.322 Ο Ερµής ταυτίζεται µε τη µορφή στο αριστερό 
άκρο της παράστασης, καθώς αυτή φέρει δύο από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης 
του θεού, τα φτερωτά υποδήµατα και το κηρύκειο β) στην αποκατάσταση του άρµατος της 
Ήρας στην χαµένη δεξιά πλάκα και τελικά γ) στην αναγνώριση του θέµατος της Κρίσης του 
Πάρη. Το γεγονός ότι το συγκεκριµένο µοτίβο απεικόνισης του θέµατος (µε τις θεές σε άρµατα) 
είναι µοναδικό στο σύνολο της αρχαϊκής τέχνης δεν προβληµάτισε ιδιαίτερα τους υποστηρικτές 
της αναγνώρισής του. Αυτό γιατί θεώρησαν ότι ακριβώς επειδή το θέµα είχε προεπιλεγεί, το 
συνηθισµένο από την αγγειογραφία µοτίβο των πέντε µορφών (ο Πάρης καθιστός και ο Ερµής 
να οδηγεί τις τρεις θεές µπροστά του) δεν ήταν κατάλληλο για µια ζωφόρο. Η λύση των 
αρµάτων επιλέχθηκε τόσο για να γεµίσει ο κενός χώρος, όσο και για να τονιστεί ότι οι 
εµπνευστές της ζωφόρου επέλεξαν να εικονίσουν µια στιγµή του µύθου τελείως διαφορετική 
από την παραδοσιακή. Στην τελευταία, η διαδικασία της Κρίσης δεν έχει ακόµα ξεκινήσει, 
καθώς οι θεές εικονίζονται απλώς να παρουσιάζονται στον Πάρη, ο οποίος συχνά φαίνεται να 
τροµάζει και να επιχειρεί να φύγει. Στη ζωφόρο η κρίση της Αθηνάς και της Ήρας έχει ήδη 
λάβει χώρα και οι δύο θεές ετοιµάζονται να αναχωρήσουν µε τα άρµατά τους, ενώ η Αφροδίτη, 
η οποία πρόκειται να αναδειχθεί νικήτρια, κατεβαίνει από το άρµα της και κοιτά προς τον 
Πάρη που στέκεται µπροστά της.323 

2) Κάποιοι άλλοι ερευνητές θεώρησαν ότι η παραπάνω ερµηνεία προέκυψε από µια 
βεβιασµένη ανάγνωση των δεδοµένων. Γι’ αυτούς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 
υποδεικνύει την αποκατάσταση των µορφών της Ήρας και του Πάρη. Αν και δέχονται ότι κατά 
πάσα πιθανότητα η χαµένη πλάκα εικόνιζε ένα άρµα αµφιβάλλουν ότι αυτό ανήκε στην Ήρα. 
Ακόµα, θεωρούν ότι συνολικά η εικόνα δεν οµοιάζει µε τις γνωστές απεικονίσεις της Κρίσης 
του Πάρη καθώς οι θεές δεν εικονίζονται πεζές αλλά σε άρµατα, οι κινήσεις τους δεν είναι 
συγχρονισµένες (η Αθηνά φαίνεται να ανεβαίνει στο άρµα, ενώ η «Αφροδίτη» να κατεβαίνει) 
και η παρουσία της γυµνής ανδρικής µορφής δεξιά της Αθηνάς δεν δικαιολογείται στην 
περίπτωση της Κρίσης. Έτσι, υποστηρίχθηκε ότι µολονότι τουλάχιστον η σκηνή στην αριστερή 
πλάκα παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες µε την σκηνή της Αποθέωσης του Ηρακλή στην 
περίφηµη Υδρία Ricci, το θέµα της Αποθέωσης εµφανίζεται ιδιαίτερα δηµοφιλές στην αρχαϊκή 
εικονογραφία και είχε ήδη από την πρώτη στιγµή της αποκάλυψης του θησαυρού προταθεί σαν 
θέµα της ζωφόρου από τον Homolle, καθ’ όλη τη διάρκεια του 20 αι. οι ερευνητές απέρριπταν 
κάθε σχετική συζήτηση εµµένοντας αδικαιολόγητα στην αναγνώριση του θέµατος της 
Κρίσης.324 Όµως, κατά την πρόσφατη έρευνά του, ο Brinkmann εντόπισε, εξετάζοντας την 
πλάκα, στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Αθηνά κρατούσε τον γυµνό άνδρα που στέκεται 
δίπλα της από το χέρι και τον οδηγούσε στο άρµα της. Ακριβώς επειδή ο άνδρας αυτός δεν 
µπορεί να είναι άλλος από τον Ηρακλή, το θέµα της σκηνής στην αριστερή πλάκα είναι 
σίγουρα η Αποθέωσή του. Αν όµως η σκηνή εξαντλούνταν στην αριστερή πλάκα , τι 
εικονιζόταν στην υπόλοιπη ζωφόρο; Για τη θεά που κατεβαίνει από το άρµα ο Brinkmann 
επανέφερε την παλαιότερη πρόταση του Heberday, την µετονόµασε από Αφροδίτη σε Άρτεµη 
και στην σχεδιαστική του αποκατάσταση την εµφάνισε να σηµαδεύει µε το τόξο της. Ο στόχος 
είναι ένας σάτυρος τον οποίο αναγνωρίζει σε ένα αποσπασµατικά σωζόµενο κεφάλι που έχει 
                                                           
322 Για τη στάση της οι ερευνητές διχάζονται. Ο POULSEN (1908, 182) πρότεινε πρώτος ότι µάλλον έβαζε ή 
διόρθωνε το περιδέραιο στο λαιµό της. Η ίδια άποψη εκφράζεται και στην επίσηµη γαλλική δηµοσίευση (PICARD-
DE LA COSTE MESSELIÈRE  1928, 137) καθώς φαίνεται ότι τα γκέµια των αλόγων δεν θα µπορούσαν να 
φτάνουν µέχρι το δεξί χέρι της Αφροδίτης. Η RIDGWAY αρχικά (1977, 269-270) υποστήριξε ότι θα µπορούσε να 
κρατά τα γκέµια, αλλά αργότερα (1982, 168) άλλαξε γνώµη και συντάχθηκε µε τη θέση της επίσηµης δηµοσίευσης. 
Η MOORE (1985, 146-149) βλέπει ότι το αντικείµενο που κρατά έχει τριγωνική απόληξη και υποστηρίζει ότι 
κρατά και όχι µόνο τα γκέµια των αλόγων, αλλά και µια λεπτή βουκέντρα. 
323 ΜΟΟRE 1985, 132-133. Ο DE LA COSTE MESSELIÈRE (1936, 400-401) θεωρούσε ότι το σύνολο της 
διαδικασίας είχε ολοκληρωθεί και οι τρεις θεές ετοιµάζονται να αναχωρήσουν 
324 ΝEER 2001, 318-319 
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από κάποιους αποδοθεί στη συγκεκριµένη πλευρά της ζωφόρου.325  Βάσει αυτών και βάσει των 
αναλογιών µε µια γνωστή παράσταση πάνω σε πελίκη του Ζωγράφου του Κόδρου όπου 
εικονίζεται στο κάτω µέρος η πυρά στην οποία πέθανε ο Ηρακλής και γύρω της σάτυροι και στο 
πάνω µέρος η Αθηνά και ο Ηρακλής σε άρµα να ετοιµάζονται να ξεκινήσουν το ταξίδι για τον 
Όλυµπο, ο Brinkmann αποφάνθηκε ότι στη ζωφόρο εικονιζόταν ακριβώς αυτή η σκηνή: δεξιά η 
πυρά και αριστερά η αναχώρηση του Ηρακλή για τον Όλυµπο.326  

Η κριτική στις παραπάνω θέσεις συνοψίστηκε στα εξής: α) αν η ανδρική µορφή πίσω 
από την Αθηνά είναι ο Ηρακλής, γιατί ο ερευνητής δεν αναφέρει άλλα παραδείγµατα του 6ου 
αι. π.Χ. στα οποία αυτός να εµφανίζεται γυµνός; β) ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η 
Άρτεµη να κρατά το υποτιθέµενο τόξο µπορεί να χαρακτηριστεί, βάσει παραλλήλων, 
τουλάχιστον αδέξιος γ) το κεφάλι της µορφής του σατύρου που υποστηρίζεται ότι αποτελεί το 
στόχο της, δεν φαίνεται να ταιριάζει στη ζωφόρο. Στο συγκεκριµένο κεφάλι µειξογενούς 
µορφής (το οποίο φέρει τραύµα από βέλος) είχε βασιστεί και ο Heberday, αναγνωρίζοντας σ’ 
αυτό τη µορφή του Τυτιού327. Όµως, το θραύσµα αυτό δεν φαίνεται να έχει καµία σχέση µε το 
θησαυρό.328 δ) το παράλληλο από την πελίκη του Ζωγράφου του Κόδρου είναι πολύ υστερότερο 
και η αναπαράσταση της σκηνής µε κύριο πρότυπο αυτό είναι, δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων 
που παρουσιάζει µια ζωφόρος, αδύνατή.329  

Στο ίδιο πλαίσιο, της µη αποδοχής του θέµατος της Κρίσης του Πάρη, έµεινε ο Neer, 
αλλά διαφοροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό και από τις θέσεις του Brinkmann. ∆έχθηκε δηλαδή 
ότι στη ζωφόρο εικονίζονται δύο διαφορετικές σκηνές και ότι η σκηνή στα αριστερά είναι η 
Αποθέωση του Ηρακλή, αλλά δεν πείστηκε από τα επιχειρήµατά του σε σχέση µε το θέµα της 
σκηνής στα δεξιά και ως εκ τούτου αναζήτησε εναλλακτική λύση θεωρώντας κλειδιά για την 
αναγνώριση του θέµατος δύο σηµεία: την ταυτότητα της θεάς στην κεντρική πλάκα και τη 
δράση στην αριστερή. 

Ως προς το πρώτο σηµείο δέχθηκε τις θέσεις των Heberday και Βrinkmann: είναι η 
Άρτεµη και τοξεύει κατεβαίνοντας από το άρµα. Προφανώς η στάση της είναι περίεργη για 
τοξότη, αλλά είναι ούτως ή άλλως περίεργη. Ίσως να απηχούσε το χαρακτηρισµό Εκβατηρία 
βάσει του οποίου λατρευόταν η Άρτεµις στη Σίφνο. Ποιος όµως ήταν ο στόχος της; Στο µύθο η 
Άρτεµις είναι ο φονιάς του Τιτυού, των Νιοβιδών, του Ακταίονα, του Ωρίωνα και µιας σειράς 
αµαρτωλών γυναικών. Οι πρώτες τρεις περιπτώσεις εµφανίζονται συχνά στην τέχνη της 
αρχαϊκής περιόδου, αλλά πουθενά δεν εικονίζεται να κατεβαίνει από το άρµα και να τοξεύει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο: τα 
ίχνη του φοινικόδεντρου. Στην αττική αγγειογραφία το φοινικόδεντρο δηλώνει τα άγρια και 
ερηµικά µέρη, όπως την ακτή όπου εικονίζεται να αυτοκτονεί ο Αίαντας στην γνωστή κύλικα 
του Εξηκία. Όµως, σχετίζεται µε ειδικό τρόπο και µε τη ∆ήλο, καθώς κάτω από ένα τέτοιο 
δέντρο η Λητώ έφερε στον κόσµο τον Απόλλωνα και την Άρτεµη. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική καθώς η παράσταση βρίσκεται στο ιερό του Απόλλωνα στους ∆ελφούς, σε ένα 
κτήριο µε κυκλαδίτικα µορφολογικά χαρακτηριστικά και κατασκευασµένο από µια πόλη-
κράτος των Κυκλάδων. Ήταν συνεπώς εύκολο να λειτουργήσει το φοινικόδεντρο σαν στοιχείο 
                                                           
325 PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 20-23 
326 BRINKMANN 1994, 101-109, 178-180 
327 HEBERDAY 1909, 159-164 
328 Αναφέρεται στην επίσηµη δηµοσίευση σαν εύρηµα από το χώρο βορειοανατολικά του ναού του Απόλλωνα και 
συσχετίζεται µε το θησαυρό (PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 20-22, 152 υποσ.2). Αργότερα, 
στηριζόµενος σ’ αυτό και σε ελάχιστα σωζόµενα άλλα θραύσµατα ο DE LA COSTE MESSELIÈRE (1936, 397 
υποσ.1) διατύπωσε την υπόθεση ότι ο φόνος του Τυτιού ήταν το θέµα του δυτικού εναετίου. Η MOORE απέφυγε να 
πάρει θέση χρησιµοποιώντας µια ουδέτερη διατύπωση (1985, 132 υποσ.7). Άλλοι, επεσήµαναν τη µεγάλη διαφορά 
κλίµακας µε τα γλυπτά της ζωφόρου (LANGLOTZ 1975, 78), τις τεχνοτροπικές διαφορές µε το σύνολο των 
γλυπτών του θησαυρού και το γεγονός ότι ο χώρος εύρεσης του δεν έχει καµία σχέση µε το κτήριο (ΝEER 2001, 
320 υποσ.211 
329 MOORE 1996, 186 
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αναγνώρισης της τοποθεσίας και τελικά του εικονιζόµενου µυθολογικού επεισοδίου. Αυτό 
γιατί, σύµφωνα µε τον Ψευδοαπολλώδορο (1.4.3-5) και τον Όµηρο (Οδύσσεια 5.121-124), στη 
∆ήλο η Άρτεµη είχε φονεύσει µόνο ένα πρόσωπο: τον Ωρίωνα. Το θέµα συναντάται µόνο µια 
φορά στην αττική αγγειογραφία, αλλά η σπανιότητα του δεν αποτελεί εµπόδιο για την 
αναγνώρισή του στη σκηνή της ζωφόρου. Η χαµένη πλάκα σίγουρα θα εικόνιζε ένα άρµα στο 
δεξί άκρο, αν και είναι αδύνατο να προσδιορίσουµε αν αυτό είχε κατεύθυνση προς τα δεξιά ή τα 
αριστερά. Αν το θέµα είναι όντως ο φόνος του Ωρίωνα, ο ηνίοχος του άρµατος θα µπορούσε να 
είναι είτε ο Απόλλωνας, είτε η Ηώ (ερωµένη του Ωρίωνα).330 
 Για τον Watrous, το θέµα της δυτικής ζωφόρου, η Κρίση του Πάρη, έρχεται να επεκτείνει 
την εντύπωση που δηµιουργούν οι υπόλοιπες πλευρές, εικονίζοντας ακόµα µια πράξη θνητού 
που ήταν προσβλητική προς τους θεούς και προκαλούσε την τιµωρία τους. Η Κρίση του Πάρη 
ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλές θέµα στην αγγειογραφία του 6ου αι.π.Χ.. Συνήθως εικονιζόταν στη 
µετόπη της κοιλιάς της µιας πλευράς µεγάλου σκεύους και σχετιζόταν θεµατολογικά µε τη 
σκηνή της άλλης πλευράς, η οποία είτε εικόνιζε πολεµιστές να επιβιβάζονται σε πλοία, είτε 
σκηνές µάχης, είτε την επιστροφή της Ελένης στο Μενέλαο µπορούσε εύκολα να εκληφθεί σαν 
το επακόλουθο της Κρίσης. Ο ίδιος ο Πάρης δεν εµφανίζεται στην Ιλιάδα σαν θετικό πρόσωπο. 
Σε αρκετές περιπτώσεις ο ποιητής µε άµεσες (24.28-30) ή έµµεσες (6.355-358) αναφορές 
υπενθυµίζει στον αναγνώστη ότι η δική του τύφλωση (άτη) οδήγησε στον πόλεµο και την 
καταστροφή. Όπως η ύβρις, έτσι και η άτις είναι µια έννοια στενά συνδεδεµένη µε τη θεϊκή 
τιµωρία. Είναι η ηθική και πνευµατική τύφλωση που κάνει τους ανθρώπους να λειτουργούν 
απερίσκεπτα και να προκαλούν τη θεόσταλτη καταστροφή. Έτσι, η Κρίση του Πάρη στη δυτική 
ζωφόρο µπορεί να γίνει κατανοητή σαν αναφορά ή απεικόνιση της άτης.331  

Άλλοι ερευνητές, (Francis-Vickers, Vasic, Simon) ο καθένας όπως είδαµε για τους δικούς 
του λόγους, προτιµούν να βλέπουν την παράσταση της συγκεκριµένης πλευράς σε ειδική 
συνάρτηση µ’ αυτήν της ανατολικής, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τον Τρωικό Πόλεµο και τα 
πρόσωπα (θεών ή θνητών) που συµµετείχαν σ’ αυτόν. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό έχει σαν 
συνέπεια είτε ένα λειψό αποτέλεσµα, καθώς, αναπόφευκτα (λόγω της αδυναµίας του γενικού 
ερµηνευτικού σχήµατος να προσαρµοστεί στα αντικειµενικά δεδοµένα) το εικονογραφικό 
πρόγραµµα αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά (Vasic, Simon, όπου δεν υπάρχει καµία αναφορά 
στα εναέτια, τις Καρυάτιδες και τα ακρωτήρια), είτε ένα αποτέλεσµα που χαρακτηριζόταν από 
ερµηνευτικές ακροβασίες και αυθαίρετες παραδοχές (Francis-Vickers, όπου αν και υπάρχει 
συνολική θεώρηση του προγράµµατος, τα επιµέρους θέµατα έχουν, θέλοντας και µη, 
παρουσιαστεί σαν αλληγορίες των Περσικών Πολέµων). 

Ακόµα κι αν το θύµα της Άρτεµης στην σκηνή του δεξιού τµήµατος της ζωφόρου δεν 
ήταν ο Ωρίων, αλλά κάποιο από τα άλλα θύµατα της θεάς, η ζωφόρος στο σύνολό της 
παρουσιάζει, κατά το Neer, τις δύο πολύ διαφορετικές τύχες δύο πολύ διαφορετικών θνητών. 
Αριστερά, ο Ηρακλής επιβραβεύεται και γίνεται δεκτός στην κοινωνία των θεών. Στο κέντρο 
και δεξιά, ο Ωρίων (ή κάποιος άλλος ασεβής) τιµωρείται παραδειγµατικά για την ανάρµοστη 
συνεύρεσή του µε µια θεά. Η τιµωρία αντιπαραβάλλεται µε την Αποθέωση. Υπ’ αυτή την 
έννοια, η ζωφόρος δείχνει τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης θνητών και θεών: ανταµοιβή 
για την ευσέβεια και τα ηρωικά κατορθώµατα, αλλά και τιµωρία για την υπέρβαση των ορίων. 
Καθώς ο αναθέτης πλησίαζε το κτήριο για να προσφέρει το δώρο του στο θεό έβλεπε µια 
ζωφόρο που απηχούσε την αµοιβαιότητα µε τους θεούς και έτσι υπογράµµιζε την ύπαρξη µιας 
ενεργούς ανταποδοτικής σχέσης µεταξύ θεών και θνητών.332  
 Η οποιαδήποτε προσπάθεια σχολιασµού των απόψεων που παρατέθηκαν παραπάνω 
πρέπει αναγκαστικά να ξεκινήσει από το ζήτηµα της αναγνώρισης της εικονιζόµενης σκηνής 
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(ή σκηνών). Η επιχειρηµατολογία των Brinkmann και Νeer κατά της αναγνώρισης της Κρίσης 
του Πάρη και οι εναλλακτικές προτάσεις που αντίστοιχα αναπτύσσουν δεν µπορούν να 
πείσουν. Οι σκηνές που αποκαθιστούν παρουσιάζουν προβλήµατα ως προς την αναγνώριση, 
την ερµηνεία και την συνάρτησή τους µε το υπόλοιπο πρόγραµµα κατά πολύ περισσότερα απ’ 
αυτά που παρουσιάζει η Κρίση του Πάρη. Αρκετά απ’ αυτά σχολιάστηκαν από τη Μοοre στα 
πλαίσια της κριτικής στη µονογραφία του Brinkmann.333 Mπορούµε να προσθέσουµε δύο ακόµα, 
αρκετά κρίσιµα, συνεξετάζοντας και τις θέσεις του Νeer. Το πρώτο είναι ότι η προτεινόµενη 
διαίρεση της ζωφόρου σε δύο διαφορετικές σκηνές δεν στηρίζεται µε την παράθεση 
οποιουδήποτε στοιχείου. Αφ’ ης στιγµής ο Brinkmann ανακαλύπτει ότι η Αθηνά κρατά τον 
«Ηρακλή» από το χέρι, η διαίρεση εµφανίζεται δεδοµένη και το µόνο που µένει είναι να 
αποκατασταθεί η δεύτερη σκηνή στα δεξιά. Κι αν ο ίδιος βρίσκει τρόπο να συνδέσει την 
Αποθέωση µε την (πολύ παράταιρη για ζωφόρο) σκηνή της πυράς στα δεξιά, θεωρώντας ότι 
ουσιαστικά έχουµε να κάνουµε µε µια σκηνή, ο Neer προτείνει κάτι πολύ ιδιόµορφο, 
αναγνωρίζοντας δύο σκηνές που συνδέονται µεταξύ τους µε πολύ έµµεσο και µη προφανή στο 
θεατή τρόπο. Άλλωστε, ακόµα κι αν ο τελευταίος µπορούσε εύκολα να αναγνωρίσει τη σκηνή 
της Αποθέωσης, θα έπρεπε, για τη σκηνή του φόνου του Ωρίωνα να στηριχθεί στο 
φοινικόδεντρο για να αναγνωρίσει σαν εικονιζόµενη τοποθεσία τη ∆ήλο και έπειτα να 
προσπαθήσει να σκεφτεί ποιο µυθικό πρόσωπο είχε φονευθεί εκεί από την Άρτεµη για να 
αναγνωρίσει τον Ωρίωνα. ∆εδοµένου ότι, όπως ο ίδιος ο Νeer αναφέρει, το θέµα εµφανίζεται 
σπάνια στην αρχαϊκή τέχνη, στοιχείο που µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι η σκηνή δεν θα 
πρέπει να  ήταν αρκετά οικεία στο θεατή και ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε προνοήσει να χαράξει 
επεξηγηµατικές επιγραφές, όπως ο συνάδελφός του στην ανατολική και βόρεια πλευρά, το 
αφηγηµατικό περιεχόµενο της παράστασης θα προβληµάτιζε το θεατή τόσο ώστε είτε θα 
εγκατέλειπε την προσπάθεια ερµηνείας, είτε θα έσπευδε να βρει κάποιον για να τον βοηθήσει. 
Προφανώς, δεν φαίνεται λογικό οι Σίφνιοι να είχαν αφήσει ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα στην 
τύχη. 
 Το δεύτερο προβληµατικό στοιχείο των δύο ερµηνειών είναι ότι παραβλέπουν τα 
αναγνωριστικά στοιχεία της µορφής της Αφροδίτης και αυτό τους επιτρέπει στη συνέχεια να 
αναγνωρίζουν στη µορφή της την Άρτεµη. Κι όµως, στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε να 
κάνουµε µε µια µόνο λεπτοµέρεια που υποδεικνύει την αναγνώριση, η οποία και θα µπορούσε 
να διαφύγει της προσοχής του θεατή. Σκόπιµα ο καλλιτέχνης επέλεξε να εικονίσει τη 
συγκεκριµένη θεά σε µια στάση «ανάλαφρη» και κάπως ιδιόµορφη. Αυτή όµως η έντονα 
«θηλυκή» στάση είναι το ένα από τα δύο χαρακτηριστικά της Αφροδίτης που υπάρχουν στην 
παράσταση. Το άλλο είναι η µορφή του περιστεριού, του κατεξοχήν συµβόλου της. 
 Παρόλα τα προβλήµατα αναγνώρισης που σχετίζονται κυρίως µε την αποσπασµατική 
διατήρηση της παράστασης, το θέµα της Κρίσης του Πάρη αναδεικνύεται, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, ως η µόνη σοβαρή πρόταση για την ταύτιση και την ερµηνεία της 
εικονιζόµενης σκηνής. Στο πλαίσιο αυτό, για το νόηµα και τη σύνδεσή του θέµατος µε το 
σύνολο του εικονογραφικού προγράµµατος µικρή σηµασία έχει το ποια ακριβώς «στιγµή» της 
διαδικασίας της Κρίσης επέλεξε να εικονίσει ο καλλιτέχνης. Είτε οι θεές ανεβαίνουν στα 
άρµατα, είτε κατεβαίνουν, είτε ο Πάρης είναι όρθιος, είτε καθιστός σε βράχο ή κάπου άλλου, το 
µήνυµα που λάµβανε ο θεατής από την παράσταση ήταν το ίδιο. Η παράσταση συνδέεται µε 
τον Τρωικό Πόλεµο, αλλά όχι εικονογραφικά µέσω µια ευθείας συνάρτησης µε την παράσταση 
της ανατολικής ζωφόρου. Συνδέεται νοηµατικά, καθώς στο µυαλό του θεατή της κλασικής 
περιόδου τουλάχιστον η Κρίση του Πάρη θα πρέπει να παρέπεµπε απευθείας στον πόλεµο και 
τα επακόλουθά του. Η αρπαγή της Ελένης και ο πόλεµος ήταν οι άµεσες συνέπειες της 
απονοµής από τον Πάρη του βραβείου της αδιαφιλονίκητης οµορφιάς στην Αφροδίτη και της 
ακόλουθης αποδοχής αυτού που του είχε παρουσιάσει αυτή σαν δέλεαρ, της καταστροφικής 
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λαγνείας.334  Η τύφλωση (άτη) του Πάρη ήταν σαφέστατα µια από τις αιτίες της λανθασµένης 
κρίσης. Αν δεν υπήρχε αυτή θα τον είχαν δελεάσει τα δώρα της Ήρας ή τη Αθηνάς. Αλλά, δεν 
ήταν η βαθύτερη και σηµαντικότερη αιτία. Αυτή ήταν η αδυναµία κάποιων από τους θεούς να 
λύσουν µια µεταξύ τους διαφωνία χωρίς την παρέµβαση τρίτου. Η επιλογή ανάξιου προσώπου 
σαν κριτή έφερε όλα τα µετέπειτα δεινά. Αν το νόηµα αυτό τεθεί σε αντιπαραβολή µε αυτά του 
εναετίου και των ζωφόρων, που εξετάσαµε προηγούµενα, διαπιστώνουµε µια σηµαντική 
απόκλιση. Εκεί, το υπάρχον σύστηµα αναφοράς, οι µύθοι, χρησιµοποιείται για να τονιστεί η 
απόλυτη εξουσία των θεών. Εδώ, έχουµε να κάνουµε µε ένα επεισόδιο στο οποίο οι θεοί 
εµφανίζονται ανίκανοι να αποφασίσουν και πρέπει να αποφασίσουν οι άνθρωποι. Όµως, 
αντίθετα µε τη διαµάχη για τον Τρίποδα των ∆ελφών ή τη µονοµαχία των ηρώων της Ιλιάδας, 
όπου αποφασίζουν οι θεοί µε τον πιο δίκαιο και συνετό τρόπο, στην Κρίση του Πάρη 
αποφασίζει ένας θνητός και µάλιστα όχι ο πλέον άξιος. Τα κριτήριά του δεν έχουν καµία σχέση 
µ’ αυτά των θεών και σαν κριτής δεν µπορεί να κρίνει µε αντικειµενικό τρόπο. Η κρίση του 
επηρεάζεται από τα ανταλλάγµατα που του προσφέρονται. Και µεταξύ αυτών διαλέγει, 
ανακηρύσσοντας νικήτρια την Αφροδίτη, το πιο µοιραίο. Αυτό που θα τον βοηθήσει να κλέψει 
την Ελένη και να οδηγήσει τις δύο παρατάξεις στη γενικευµένη σύγκρουση που ονοµάστηκε 
Τρωικός Πόλεµος. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το νόηµα αντιπαρατίθεται µε τα 
προηγούµενα. Το µήνυµα προς το θεατή είναι ότι στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι µπαίνουν 
αντί για τους θεούς στη θέση των κριτών τα αποτελέσµατα είναι καταστροφικά. 
 
Νότια πλευρά 
 Το δεύτερο κοµµάτι της δουλειάς του Καλλιτέχνη Α είναι η νότια πλευρά της ζωφόρου. 
Και σ’ αυτή την περίπτωση πολλά κενά διαστήµατα, που οφείλονται στην κακή διατήρηση των 
πλακών, δυσκόλεψαν την αποκατάσταση της εικονιζόµενης σκηνής και την αναγνώριση του 
θέµατός της.  
 Σώζονται συνολικά πέντε θραύσµατα ποικίλων διαστάσεων (Κ,L,M,N,O) (EIK.18). 
∆εδοµένου ότι απόλυτη βεβαιότητα υπήρχε µόνο για τη θέση του Κ (δεξί άκρο) κατά καιρούς 
προκρίνονταν διαφορετικοί συνδυασµοί (µεταξύ των 24 που είχαν µετρήσει αρχικά οι Daux-De 
La Coste Messelière) για τη διαδοχή και τη θέση τους µέσα στην παράσταση.335 Στη σχετικά 
πρόσφατη µελέτη τους, οι  Daux-Hansen βασίστηκαν σε µια πλειάδα αρχιτεκτονικών και 
εικονογραφικών παραµέτρων και κατέληξαν σε µια αρκετά πειστική πρόταση αποκατάστασης: 
στο κέντρο της παράστασης, µια ανδρική µορφή επιβιβάζει αρκετά βίαια µια γυναικεία σε 
άρµα (δεν σώζονται τα άλογά του). Αριστερά τους, υπάρχει ένα µεγάλο κενό, καθώς από το 
τµήµα αυτό της παράστασης σώζεται, κατά πάσα πιθανότητα, µόνο ένα µικρό θραύσµα που 
εικονίζει το κεφάλι και το ανώτερο τµήµα του κορµού µιας γυναίκας και κάποιους από τους 
βοστρύχους µιας άλλης. Κινούνται προς τα αριστερά, ενώ κοιτούν προς τα δεξιά. Στο αριστερό 
άκρο, υπάρχει ένας βωµός και ένα ακόµα άρµα (σώζονται τα άλογα, µικρό τµήµα του 
υπολοίπου και τα άκρα του ηνιόχου). ∆εξιά της κεντρικής σκηνής µε την αρπαγή υπάρχει ένα 
ακόµα µεγάλο κενό και έπειτα ένα ακόµα άρµα (σώζονται τα άλογα και µικρό τµήµα του 
υπολοίπου). Στο δεξί άκρο εικονίζονται δύο γυµνές ανδρικές µορφές να ιππεύουν ο καθένας 
από ένα άλογο και να οδηγούν από ένα ακόµα.336 
 Το ζήτηµα της τοποθέτησης των θραυσµάτων και η ακόλουθη υποθετική 
αποκατάσταση του συνόλου της παράστασης δεν είναι άσχετο µε το ζήτηµα της αναγνώρισης 
του θέµατός της. Προφανώς έχουµε να κάνουµε µε ένα επεισόδιο αρπαγής. Όµως, η 
εικονογραφία των διαφόρων αρπαγών εµφανίζει πολλά κοινά στοιχεία και έτσι οι ερευνητές 
δεν µπόρεσαν να καταλήξουν µε σχετική οµοφωνία στην αναγνώριση κάποιου συγκεκριµένου 
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θέµατος. Οι προτάσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας αναφέρονταν στα επεισόδια 
αρπαγής: των θυγατέρων του Λεύκιππου από τους ∆ιόσκουρους,337 της Ελένης από το Θησέα338 
ή τον Πάρη,339 της Κόρης από τον Άδη340 και της Ιπποδάµειας από τον Πέλοπα.341 Οι 
περισσότερες απ’ αυτές στηρίζονται σε λογικές θέσεις, αν και δεν λείπουν οι ερµηνευτικές 
αυθαιρεσίες και οι «προσωπικές» αναγνώσεις. Έτσι, συναντώνται σε ορισµένες περιπτώσεις 
θέσεις όπως π.χ. ότι δεν µπορεί να εικονιζόταν πολλαπλή αρπαγή γιατί µε τρία τουλάχιστον 
άρµατα η παράσταση θα ήταν πολύ µονότονη και «µονοκόµµατη», αντίθετα µε τις 
παραστάσεις στις άλλες πλευρές της ζωφόρου (άρα δεν πρόκειται για την αρπαγή των 
Λευκιππιδών) 342ή ότι ο βωµός δηλώνει το ναό της Ορθίας Αρτέµιδας στη Σπάρτη (απ’ όπου ο 
Θησέας άρπαξε την Ελένη)343 ή ότι δεν εικονίζεται αρπαγή γιατί η γυναίκα φαίνεται να 
επιβιβάζεται στο άρµα µε τη θέλησή της (άρα είναι η οικειοθελής φυγή της Ελένης µε τον 
Πάρη).344 Ακόµα, δεν λείπουν και οι προσπάθειες αποκατάστασης της παράστασης µε 
«φωτογραφικό» τρόπο, µε την ταύτιση δηλαδή της σκηνής µε συγκεκριµένο «ενσταντανέ» της 
σωζόµενης σήµερα εκδοχής του µύθου και ακολούθως την ταύτιση των εικονιζόµενων µορφών 
µε όλα τα µυθικά πρόσωπα που αναφέρονται ότι συµµετείχαν στη σκηνή ή είχαν την 
οποιαδήποτε σχέση µε τους πρωταγωνιστές. Έτσι, οι δύο ιππείς των πλακών Κ και L έχουν 
ταυτιστεί π.χ. µε τους αδελφούς της Ελένης, τους ∆ιόσκουρους που καταδιώκουν το Θησέα345 ή 
µε τα ξαδέλφια των Λευκιππίδων, τον Ίδα και τον Λυγκέα που καταδιώκουν τους 
∆ιόσκουρους346 ή µε συνοδούς του Πάρη347 ή µε διάφορους παρατρεχάµενους είτε των 
θιγόµενων από την αρπαγή, είτε των πρωταγωνιστών.  
 Από όλες τις παραπάνω προτάσεις, µόνο το επεισόδιο της αρπαγής των θυγατέρων του 
Λεύκιππου ταιριάζει µε τα αντικειµενικά δεδοµένα. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι στην 
πλήρη µορφή της παράστασης εικονίζονταν τουλάχιστον τρία τέθριππα άρµατα και δύο ακόµα 
ζευγάρια άλογα. Το ίδιο σαφές είναι ότι πρόκειται για σκηνή αρπαγής και όχι οικειοθελούς 
φυγής: τόσο ο άνδρας που κρατά τη γυναίκα, όσο και ο ένας από τους δύο ιππείς κοιτούν 
ανήσυχα προς τα πίσω, προφανώς για να ελέγξουν αν κάποιος τους καταδιώκει, η επιβίβαση 
της γυναίκας στο άρµα είναι αρκετά βίαιη και οι γυναίκες της πλάκας Ο βρίσκονται εµφανώς 
σε κατάσταση πανικού. Η παρουσία πολυάριθµων αρµάτων και αλόγων σε µια σκηνή αρπαγής 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι θα πρέπει να εικονίζονταν περισσότερες της µιας γυναίκες-
θύµατα. Και βέβαια, στην περίπτωση αυτή τα άρµατα δεν µπαίνουν για να γεµίσουν τα κενά348 
γιατί το µυθολογικό επεισόδιο δεν λειτουργούσε περιοριστικά για τον καλλιτέχνη, όπως η 
«κλειστή», ολιγάνθρωπη και τοπικά αόριστη (βουνό, βοσκότοπος) Κρίση του Πάρη. Τα κενά θα 
µπορούσαν να καλυφθούν και µε άλλους τρόπους όπως π.χ. µε την εισαγωγή περισσότερων 
δευτερευόντων προσώπων ή παρατρεχάµενων ή αρχιτεκτονικών στοιχείων ή αντικειµένων. 
Σίγουρα, ο καλλιτέχνης εµφανίζει µια ιδιαίτερη ικανότητα στην απόδοση των µορφών των 
αλόγων (εξ ου και το προσωνύµιο «Maitre des chevaux siphniens» που του έχει αποδοθεί ήδη από 
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το πρώτο µισό του αιώνα349 και έκτοτε χρησιµοποιείται αδιάλειπτα), αλλά αυτό απέχει πάρα 
πολύ από το να θεωρείται ότι κάθε µορφή αλόγου έχει µπει στη σκηνή µόνο για 
διακοσµητικούς ή λόγους ισορροπίας της σύνθεσης και ότι εξαιτίας αυτού η παράσταση υστερεί 
αφηγηµατικά.350 Στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει έχουµε σαφώς να κάνουµε µε µια 
περίπτωση µαζικής αρπαγής γυναικών και µάλιστα, όπως δηλώνεται από την ύπαρξη του 
βωµού, σε ιερό χώρο, κατά τη διάρκεια γιορτής ή κάποιας άλλης ιεροπραξίας. Από τις 
υπάρχουσες προτάσεις µόνο η ιστορία των Λευκιππίδων ευθυγραµµίζεται µ’ αυτά. Αν δεν είναι 
αυτή, και δεδοµένου ότι δεν είναι η αρπαγή των γυναικών των Λαπιθών από τους Κενταύρους, 
θα µπορούσε να είναι κάποιος άγνωστος, τοπικός των Κυκλάδων ή ευρύτερος, µύθος µαζικής 
αρπαγής γυναικών. Ο µύθος των Λευκιππίδων είναι αρκετά δηµοφιλής στην αρχαϊκή τέχνη και 
µόνο αυτός µεταξύ των προτεινόµενων εµφανίζεται συνήθως να λαµβάνει χώρα µπροστά σε 
βωµό. Ακόµα, η σύνδεση των ∆ιοσκούρων µε ιππικά θέµατα και οι σαφείς υποδηλώσεις του 
ονόµατος του Λευκίππου, ταιριάζουν, κατά τον Neer, απόλυτα µε την ιδιαίτερη παρουσία των 
αλόγων στη ζωφόρο.351  
 Ο Neer προσπάθησε να ερµηνεύσει περαιτέρω την παρουσία αυτού του µυθολογικού 
επεισοδίου χρησιµοποιώντας µεθοδολογικά εργαλεία ανάλογα µ’ αυτά που χρησιµοποίησε και 
για τις σκηνές που εικονίζονται  στην υπόλοιπη ζωφόρο. Γι’ αυτόν µολονότι η συγκεκριµένη 
αρπαγή, και µάλιστα µετά από διακοπή µια ιεροπραξίας, είναι σαφώς µια πράξη µια 
παράνοµη πράξη, µια παραβίαση της συµβατικής σχέσης θεών και ανθρώπων, δεν 
παρουσιάζεται από τον καλλιτέχνη σαν έγκληµα. Η σκηνή δεν είναι βίαιη και δεν υπάρχει 
αναταραχή. Ακόµα και τα άλογα εικονίζονται ατάραχα να ακολουθούν την πορεία που έχει 
καθορίσει αυτός που τα κατευθύνει. Το θύµα της αρπαγής δεν υποφέρει. Καθώς οδηγείται από 
τον ήρωα πάνω στο άρµα, µοιάζει σαν να απολαµβάνει τις τιµές που απολαµβάνει ο Ηρακλής 
στις σκηνές που οδηγείται από την Αθηνά προς την Αποθέωση. Βάσει αυτών, όταν ο θύτης 
είναι θεός ή ήρωας η αρπαγή καθαγιάζεται. Μπορεί τη στιγµή εκείνη να φαίνεται σαν µια 
οποιαδήποτε βλάσφηµη πράξη, αλλά µακροπρόθεσµα εγκαινιάζει µια ανταποδοτική σχέση, 
ανάλογη µ’ αυτήν θεών και ανθρώπων: ο ήρωας παίρνει την κοπέλα, αλλά τόσο εκείνη, όσο και 
η οικογένειά της κερδίζουν αιώνια δόξα και τους απογόνους ενός ήρωα. Υπ’ αυτή την έννοια η 
ζωφόρος προβάλλει έναν τρόπο ανταπόδοσης πιο µακροπρόθεσµο από του συµβατικούς 
(προσφορές, θυσίες κλ.π.), ο οποίος εκτείνεται σε βάθος πολλών γενεών και βάσει του οποίου οι 
γυναίκες είναι τα θύµατα της αρπαγής και η παρθενία τους (εφόσον σχεδόν όλες πρέπει να 
είναι παρθένες) προσφέρεται σε αντάλλαγµα της δόξας. Ποιος είναι όµως ο ρόλος της πάνω 
στο θησαυρό; Κατά το Neer είναι µια αλληγορία του ίδιου του θησαυρού: όπως ο ήρωας της 
αρπαγής έτσι και ο κάθε θησαυρός αλλάζει την τελετουργία του εθίµου της προσφοράς και 
σπάει την παράδοση «αρπάζοντας» (όπως τις γυναίκες) τις προσφορές από τη σφαίρα του 
ιδιωτικού και τοποθετώντας τις στους κόλπους της πόλης. Έτσι, η αλλαγή των υφιστάµενων 
πρακτικών της ανάθεσης ωφελεί τους πάντες, εφόσον όλοι είναι µέλη της κοινότητας που 
συνιστά αυτή η πόλη. Υπ’ αυτή την οπτική, η σύνθεση και το αφηγηµατικό περιεχόµενο της 
παράστασης συµβολίζουν την ιδεολογική λειτουργία ολόκληρου του κτηρίου (κέλυφος 
αναθηµάτων). Παράλληλα, αποκτά σηµασία και µια ήσσονος σπουδαιότητας επισήµανση που 
είχε κάνει ο De La Coste Messelière πολλά χρόνια πριν: η ανάγλυφη διακόσµηση του βωµού της 
ζωφόρου είναι ακριβώς ίδια σε προφίλ και αναλογίες µε το κόσµηµα που φέρει το επιστύλιο του 
θησαυρού σε όλες τις πλευρές του ακριβώς κάτω από τη ζωφόρο.352 Αυτή η λεπτοµέρεια µας 
δείχνει, κατά το Νeer ότι για τον δηµιουργό της ζωφόρου θησαυρός και βωµός ήταν νοηµατικά 
συγκρίσιµοι, καθώς και οι δύο σχετίζονταν µε την προσφορά, αναθηµάτων ο πρώτος και 
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σφαγίων για θυσία ο δεύτερος. Ουσιαστικά, εµφανίζονται σαν πανοµοιότυπα στοιχεία της 
λατρείας. Έτσι, η τοποθέτηση των αναθηµάτων στο θησαυρό, αν και στιγµιαία δείχνει µια 
αποµάκρυνση από τις καθιερωµένες µορφές λατρείας, ωστόσο δεν στοχεύει στην κατάργηση 
της πρακτικής της ανάθεσης, αλλά στο µετασχηµατισµό της, µε την εθνικοποίηση των 
αναθηµάτων.353 
 Ο συγκεκριµένος τρόπος ερµηνείας των σκηνών που έχουν σαν θέµα το δίπτυχο 
ερωτική καταδίωξη και αρπαγή, σαν µεταφορά και αλληγορία, δηλαδή, του δίπτυχου 
τελετουργία του γάµου και γάµος δεν είναι κάτι το καινούριο στην έρευνα. Πολλοί ερευνητές 
έχουν και στο παρελθόν τονίσει ότι αυτή η µεταφορική σχέση στην πραγµατικότητα εξέφραζε 
την αντίληψη ότι ο γάµος σαν στοιχείο της πολιτισµένης κοινωνίας, ενσωµάτωνε στο 
εσωτερικό του και στοιχεία από τον «άγριο», εξωπολιτισµικό γάµο µε τον οποίο επιφανειακά 
εµφανιζόταν απόλυτα αντίθετος.354 Ανεξάρτητα από το πόσο ακριβές είναι αυτό το 
ερµηνευτικό µοντέλο και από το αν µπορεί πράγµατι να αποτελέσει το µοναδικό εργαλείο για 
ερµηνεία τέτοιων σκηνών, στη συγκεκριµένη περίπτωση το κύριο νόηµα της σκηνής δεν 
φαίνεται να είναι αυτό. Ακριβώς γιατί η ερµηνεία του Νeer δεν εξηγεί το λόγο για τον οποίο 
επιλέχθηκε να εικονιστεί στη ζωφόρο το συγκεκριµένο µυθολογικό επεισόδιο (αν πρόκειται 
όντως για την αρπαγή των Λευκιππίδων) και όχι κάποιο άλλο επεισόδιο αρπαγής. Αν το 
ζητούµενο για τους αναθέτες ήταν να προβληθεί αυτό το δίπολο που ενσωµατώνει νοηµατικά 
η πράξη της αρπαγής και ακολούθως η αλληγορική σύνδεσή του µε τα κοινωνικά δεδοµένα στη 
Σίφνο δεν θα ήταν πιο βολικό να επιλεγεί ένα επεισόδιο αρπαγής µε διαφορετική εξέλιξη και 
κατάληξη; Η περίπτωση των Λευκιππίδων δεν είναι µια συνηθισµένη αρπαγή. Ο Απολλόδωρος 
µας πληροφορεί ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του γάµου τους (αν και δεν διευκρινίζει ποιοι 
ήταν οι γαµπροί και µετέπειτα αντίζηλοι των ∆ιοσκούρων).355 Είναι αυτονόητο ότι και αυτή η 
αρπαγή, πάνω και πριν απ’ όλες τις βαθύτερες προεκτάσεις της, ήταν µια παράνοµη πράξη,356 
η οποία προκάλεσε τουλάχιστον συγκυριακά αναταραχή. Αυτό το τελευταίο παραδέχεται και ο 
Neer όταν, στο σηµείο του κειµένου του όπου προσπαθεί να δείξει για ποιους λόγους η σκηνή 
δεν µπορεί να είναι η αρπαγή (ή µάλλον αποπλάνηση) της Ελένης από τον Πάρη, αναφέρει ότι 
η σύνθεση και οι στάσεις στις οποίες εικονίζονται τα πρόσωπα που συµµετέχουν δείχνουν ότι 
πρόκειται για τυπική σκηνή αρπαγής. Σε άλλο σηµείο του κειµένου του όµως, όταν υποστηρίζει 
τη συµβολική ταύτιση της αρπαγής µε τη λατρεία, αναφέρει ότι η σκηνή δεν είναι βίαιη και το 
θύµα µοιάζει σαν να απολαµβάνει τιµές.  

Το επεισόδιο θα µπορούσε να είχε επιλεγεί για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται µε την 
αδιαµφισβήτητη δηµοφιλία που απολάµβαναν οι ∆ιόσκουροι κατά την αρχαϊκή περίοδο και 
εκτός Πελοποννήσου, ακόµα και στην Αθήνα των Πεισιστρατίδων, όπου εµφανίζονται 
συχνότατα στην τέχνη και πιθανότατα την περίοδο αυτή εισάγεται η λατρεία τους. Μάλιστα, 
είναι δηµοφιλείς και ανάµεσα στα, εχθρικά προς τους τυράννους, αριστοκρατικά γένη, κυρίως 
λόγω της ιππικής τους ιδιότητας.357 Αν συνδυάσουµε τα παραπάνω µε τις ενδείξεις της σχέσης 
της Σίφνου µε την Αθήνα και κατά τη διάρκεια της εξουσίας των Πεισιστρατίδων (ας 
θυµηθούµε τη στήλη του Ιππάρχου), είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι την περίοδο που 
αποφασίστηκαν τα θέµατα των παραστάσεων του θησαυρού οι σκηνές µε βασικούς 
πρωταγωνιστές του ∆ιόσκουρους θα πρέπει να ήταν αρκετά οικείες τόσο στους Σίφνιους, όσο 
και στο ευρύτερο κοινό, άρα και επιλέξιµες από τους µεν και εύκολα κατανοητές από το δε. Ο 

                                                           
353 NEER 2001, 326 
354 SOURVINOU-INWOOD 1987, 152-153 
355 Απολλόδωρος, ΙΙΙ, 11,2. Συχνά στη σκηνή εικονίζεται µαζί µε το βωµό ή αντί γι’ αυτόν κάποιο άγαλµα 
γυναικείας θεότητας. Πολλοί πιστεύουν ότι µε τον τρόπο αυτό δηλώνεται το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδας στη 
Σπάρτη (LARSON 1995, 64-65) 
356 Όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Neer παραδέχεται 
357 SHAPIRO 1989, 149-154. Ενδεικτικό της µεγάλης δηµοφιλίας τους κατά τη διάρκεια της τυραννίδας είναι ότι 
µετά την πτώση των Πεισιστρατίδων εξαφανίζονται από την αττική τέχνη για παραπάνω από µισό αιώνα. 
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δεύτερος λόγος της επιλογής του θέµατος σχετίζεται µε το νόηµά του και το µήνυµα που 
εξέπεµπε προς το κοινό. Πέρα απ’ τη συνηθισµένη αναταραχή που προκαλούσε η κάθε 
αρπαγή, για τη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις σε κάποιες από τις σωζόµενες 
εκδοχές του µύθου ότι τα επακόλουθα ήταν ακόµα σοβαρότερα. Αν και στο έργο του 
Απολλόδωρου η διήγηση της αρπαγής των Λευκιππίδων προηγείται και δεν συνδέεται µ’ αυτήν 
της διαµάχης των ∆ιοσκούρων µε τους Αφαρίδες, στο έργο άλλων συγγραφέων τα δύο 
επεισόδια συνδέονται. Στον Θεόκριτο, τον Οβίδιο και τον Υγίνο,358 αν και µε διαφορές στην 
κατάληξη, ο βασικός κορµός της διήγησης είναι ο ίδιος: αφού οι ∆ιόσκουροι έκλεψαν τις 
Λευκιππίδες από το γάµο τους µε τους Αφαρίδες, αυτοί τους καταδίωξαν και τους πρόλαβαν 
κοντά στον τάφο του Αφαρέα. Μετά από ένα διάλογο τα δύο ζευγάρια µονοµάχησαν και τελικά 
και µε την επέµβαση του ∆ία οι Αφαρίδες έπεσαν νεκροί και στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις 
(Οβίδιος, Υγίνος) και ο Κάστωρ. Αν και οι συγκεκριµένες πηγές είναι πολύ µεταγενέστερες του 
θησαυρού και στις σύγχρονες µ’ αυτόν απεικονίσεις της αρπαγής οι Αφαρίδες δεν φαίνονται 
σαφώς να εµπλέκονται στη σκηνή, στοιχεία που θα δικαιολογούσαν το συµπέρασµα ότι η 
εκδοχή αυτή έχει προστεθεί στον κορµό του µύθου πολύ αργότερα από τον 6ο αι. π.Χ., 
υπάρχουν ενδείξεις ότι και σε κάποιες πρώιµες εκδοχές του υπήρχε εµπλοκή των Λευκιππίδων 
στις αιτίες της φονικής σύγκρουσης των δύο ζευγαριών των διδύµων. Στον Πίνδαρο359 ο Ίδας 
σκοτώνει τον Κάστορα, ο Πολυδεύκης το Λυγκέα και ο ∆ίας µε κεραυνό τον Κάστορα. Ο 
Πίνδαρος φαίνεται ότι ακολουθούσε τη διήγηση των Κυπρίων και από τη σύνοψη του Πρόκλου 
στα Κύπρια360 µαθαίνουµε ότι η αιτία της διαµάχης ήταν ότι οι ∆ιόσκουροι είχαν κλέψει τα 
βόδια των Αφαρίδων. Γιατί τα είχαν κλέψει; Σύµφωνα µε τα σχόλια στον Λυκόφρονα361, όταν οι 
Αφαρίδες τους είχαν λοιδορήσει ότι δεν είχαν δώσει στον Λεύκιππο κανένα αντίτιµο, µετά την 
κλοπή και το γάµο τους µε τις κόρες του, οι ∆ιόσκουροι αποφάσισαν να κλέψουν τα βόδια τους 
και να τα δώσουν στο Λεύκιππο. Αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε απ’ όλα αυτά είναι ότι 
οι Λευκιππίδες εµφανίζονταν στα Κύπρια σ’ αυτό το ρόλο και όχι σαν νύφες των Αφαρίδων που 
κλέβουν οι ∆ιόσκουροι, µια παραλλαγή του µύθου που για πρώτη φορά εµφανίζεται αργότερα, 
στο έργο του Θεόκριτου.362 Η ιστορία των Κυπρίων εµφανίζει αρκετές νοηµατικές αναλογίες µ’ 
αυτήν της Κρίσης του Πάρη: ανθρώπινες αποφάσεις και ενέργειες υπαγορευµένες από άτη, 
φονικές συγκρούσεις σαν επακόλουθα αυτών των συγκρούσεων και µεµονωµένες θεϊκές 
επεµβάσεις για την αποκατάσταση της τάξης. Θα µπορούσε µια παράσταση µε τη σκηνή της 
αρπαγής των Λευκιππίδων να εικονίζεται σε ένα µνηµείο του 6ου αι. π.Χ. στους ∆ελφούς και να 
µπορεί, λόγω των συνεπειών του, να ενεργοποιεί στο θεατή νοηµατικούς συνειρµούς 
ανάλογους µ’ αυτούς της Κρίσης του Πάρη; Ίσως, αλλά υπάρχουν και δεδοµένα που οδηγούν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην αρχιτεκτονική γλυπτική το επεισόδιο εικονίζεται και σε 
άλλα αρχαϊκά µνηµεία (Ναός Αθηνάς Χαλκιοίκου, Θρόνος Αµυκλαίου Απόλλωνα), αλλά 
πάντα σε λακωνικά συµφραζόµενα και µε τη θετική φόρτιση ενός κατορθώµατος των 
∆ιοσκούρων, δύο ηρώων που, οπωσδήποτε, η θέση τους στο µύθο δεν έχει καµία σχέση µ’ αυτήν 
του Πάρη. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις κάποιας αντι-λακωνικής ή αντι-πελοποννησιακής στάσης 
των Σιφνίων και οπωσδήποτε η παράσταση δεν θα προκαλούσε τα καλύτερα αισθήµατα σε 
θεατές που προέρχονταν από κάποιες πόλεις της Πελοποννήσου.  
 Ίσως το πιο σταθερό έδαφος, στο οποίο θα µπορούσαµε να πατήσουµε για να 
εντοπίσουµε το µήνυµα που εξέπεµπε η σκηνή στο θεατή, από τη στιγµή που δεν µπορούµε να 
είµαστε σίγουροι για το ποια εκδοχή του µύθου εικονίζεται, είναι αυτό καθαυτό το νόηµα της 
πράξης της αρπαγής. Είτε οι δράστες της συγκεκριµένης αρπαγής είναι οι ∆ιόσκουροι, είτε 
κάποιοι άλλοι, η αρπαγή ήταν µια βίαιη και παρεκκλίνουσα πράξη, η οποία, ακόµα και 
                                                           
358 Θεόκριτος, Ειδύλλια 22.137-211  -  Οβίδιος, Fasti 5.699-714  -  Υγίνος, 80 
359 Πίνδαρος Νέµεα, 10.60 κ.εξ. 
360 Πρόκλος, Σχόλια στα Κύπρια 13 κ.εξ. 
361 Σχόλια στο Λυκόφρονα 546-547 
362 GOW 1942, 13-15 
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µεσοπρόθεσµα, έφερνε αρκετές ανεπιθύµητες συνέπειες στη ζωή, τουλάχιστον των θυµάτων 
και των οικογενειών τους και σε κάποιες περιπτώσεις και στη λειτουργία της ευρύτερης 
κοινότητας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, είτε πρόκειται για την αρπαγή των Λευκιππίδων, 
είτε για κάποια άλλη περίπτωση αρπαγής, η εικόνα του βωµού έρχεται να τονίσει ακόµα 
περισσότερο την άνοµη και βλάσφηµη πλευρά της αρπαγής: οι δράστες προκειµένου να 
αποκτήσουν αυτό που ήθελαν δεν δίστασαν να βεβηλώσουν έναν ιερό χώρο. Είτε η αρπαγή 
συµβαίνει κατά τη διάρκεια γάµου, είτε κατά τη διάρκεια κάποιας άλλης ιεροπραξίας, είναι µια 
πράξη ιδιαίτερα βλάσφηµη και προσβλητική για τους θεούς. Οι αρνητικές της συνέπειες ακόµα 
κι αν δεν σχετίζονταν µε µια γενικευµένη σύγκρουση όπως ο Τρωικός Πόλεµος ή µε τη 
σύγκρουση των ∆ιοσκούρων µε τους Αφαρίδες θα πρέπει να ήταν πολύ συγκεκριµένες.   
  
Ακρωτήρια 
 Τα σωζόµενα τµήµατα από τη σίµα του θησαυρού δείχνουν ότι όχι µόνο στις κατώτερες 
γωνίες, αλλά και στην κορυφή του καθενός από τα δύο αετωµατικά τρίγωνα, υπήρχαν 
µαρµάρινα ακρωτήρια. Η πρώτη εκτίµηση γι’ αυτά ανήκει στον Homolle, o oποίος θεωρούσε ότι 
τα µεν γωνιακά ήταν ενδεδυµένες, φτερωτές και σχετικά έντονα κινηµένες µορφές, δηλαδή 
«χωρίς αµφιβολία Νίκες», τα δε κεντρικά καθιστές µορφές ζώων, ανασηκωµένες στα µπροστινά 
πόδια.363 Βάσει αυτών, στο υπό κλίµακα µοντέλο που κατασκευάστηκε στο Μουσείο των 
∆ελφών υπό τις οδηγίες του, εµφανίζονταν στις γωνίες συµπληρωµένα αντίγραφα που 
βασίζονταν σε δύο Νίκες, των οποίων έχει βρεθεί το κατώτερο τµήµα (EIK.19, 20) και στο 
κέντρο µια καθιστή σφίγγα, από τις δύο, θραύσµατα των οποίων είχαν βρεθεί.364  

Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν η επιστηµονική κοινότητα διχάστηκε µεταξύ δύο 
εναλλακτικών προτάσεων. Η πρώτη στοιχειοθετήθηκε από τον Dinsmoor και βρήκε απήχηση 
κυρίως µεταξύ των Αµερικανών και Γερµανών µελετητών. Σύµφωνα µ’ αυτήν, η σωζόµενη 
βάση του ενός από τα δύο κεντρικά ακρωτήρια φέρει διαγώνια οπή µήκους 0,45µ. και πλάτους 
0,19µ., στην οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντιστοιχεί πλίνθος καθιστής σφίγγας. 
Αντίθετα, η πλίνθος της µιας από τις δύο σωζόµενες Νίκες ταιριάζει σχεδόν ακριβώς, τόσο στο 
πλάτος (0,17µ.) όσο και στη διαγώνια φορά της. Έτσι, συνεκτιµώντας και τα παράλληλα, ο 
Dinsmoor θεωρούσε ότι έπρεπε να αποκατασταθούν Νίκες στις θέσεις των κεντρικών 
ακρωτηρίων και σφίγγες σ’ αυτές των γωνιών. Αυτή η τοποθέτηση είχε και το πλεονέκτηµα ότι 
το µεγαλύτερων διαστάσεων ακρωτήριο έµπαινε στο κέντρο και έτσι η οπτική εντύπωση ήταν 
πιο ισορροπηµένη.365  

Η δεύτερη πρόταση ουσιαστικά υιοθέτησε τις θέσεις του Homolle και εκφράζει την 
πεποίθηση των περισσότερων από τους µελετητές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Στην 
επίσηµη δηµοσίευση του 1928 οι συγγραφείς παρατηρούν ότι τα θραύσµατα ανήκουν σε δύο 
Νίκες και µια Σφίγγα, κατασκευασµένες, όπως φαίνεται από τη µακροσκοπική εξέταση, από 
τον ίδιο τύπο παριανού µαρµάρου. Η µια από τις Νίκες ανήκει σίγουρα στον θησαυρό, καθώς η 
πλίνθος της αντιστοιχεί σε µια από τις βάσεις των γωνιακών ακρωτηρίων. Η δεύτερη, µολονότι 
βρέθηκε νότια του στερεοβάτη του θησαυρού, δεν µπορεί να συνδεθεί µ’ αυτόν µε απόλυτη 
βεβαιότητα.366 Από την παραπάνω πρόταση διαφοροποιήθηκαν οι Daux και Hansen δεχόµενοι 
ότι τα σωζόµενα θραύσµατα των Νικών ανήκουν στον θησαυρό, αν και απ’ ότι φαίνεται τα 
αγάλµατα ήταν πανοµοιότυπα, αλλά είχαν διαφορετικές διαστάσεις, κάτι που κατά τη γνώµη 
τους οφείλεται στο ότι είχαν φτιαχτεί από διαφορετικά εργαστήρια. Τη βάση στην οποία 
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αντιστοιχεί η µια Νίκη αποκαθιστούν στη ΒΑ γωνία του θησαυρού, ενώ, λόγω του ότι η πλίνθος 
της δεύτερης Νίκης είναι µεγαλύτερη, πιστεύουν ότι πιθανότατα το άγαλµα ήταν 
τοποθετηµένο στη Ν∆ γωνία. Όσον αφορά τα κεντρικά ακρωτήρια, αυτά θεωρούν, όπως και ο 
Dinsmoor, ότι λόγω των µικρότερων διαστάσεών τους συγκριτικά µε τις Νίκες, δεν θα 
µπορούσαν σε καµία περίπτωση να είναι οι σφίγγες που αποδίδονται στο θησαυρό. Το µέλος 
που ήταν πιθανότατα η βάση του ενός από τα δύο κεντρικά ακρωτήρια φέρει οπή που 
αντιστοιχεί σε άγαλµα το οποίο είχε προτεταµένο το ένα σκέλος. Έτσι, προτείνουν στις θέσεις 
αυτές την αποκατάσταση δύο κούρων.367 Ο Νeer κάνει λόγο για Νίκες στις γωνίες και για 
«κάποιου είδους σύµπλεγµα» στο κέντρο,368 ενώ ο Robertson αντίστοιχα για λιοντάρια µαζί µε 
ανθέµια και Νίκες.369 

Ανακεφαλαιώνοντας,  διαπιστώνουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών 
µιλά για συνδυασµό Νικών και Σφιγγών. Το πρόβληµα µε την αποκατάσταση των κούρων από 
τους Daux και Ηansen είναι ότι αν ανατρέξουµε στον λεπτοµερή κατάλογο των αρχαϊκών 
ακρωτηρίων από την κυρίως Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία και την Ανατολική 
Ελλάδα που έχει καταρτιστεί από την Goldberg διαπιστώνουµε ότι µεταξύ των 215 σωζόµενων 
δεν υπάρχει ούτε ένα ακρωτήριο αυτού του τύπου. Αντίθετα, οι Σφίγγες και οι Νίκες 
εµφανίζονται κατά την περίοδο που µας ενδιαφέρει (γύρω στο 525 π.Χ.) να είναι οι 
δηµοφιλέστερες µεταξύ των έξι κατηγοριών επιλογές.370 Η άλλη εναλλακτική πρόταση, αυτή 
του Neer, αν και δεν παρουσιάζει το παραπάνω πρόβληµα, δεν στηρίζεται σε κανένα 
αντικειµενικό στοιχείο από το ίδιο το υλικό του µνηµείου και δεν τεκµηριώνεται από 
επιχειρηµατολογία.  
 Η κυρίαρχη άποψη εµφανίζει πλεονεκτήµατα, αλλά και µειονεκτήµατα. Σε σχέση µε τα 
πρώτα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε κάποια από τα στοιχεία που ανέδειξε η µελέτη της 
Goldberg,371 αλλά και αντικειµενικά στοιχεία. Κατ’ αρχάς, τόσο οι Σφίγγες όσο και οι Νίκες 
περιλαµβάνονται µεταξύ των τριών κατηγοριών µε τα περισσότερα παραδείγµατα σε όλη την 
αρχαϊκή περίοδο (η τρίτη είναι το πήλινο δισκόµορφο). Επίσης, και οι δύο κατηγορίες 
εµφανίζονται ιδιαίτερα δηµοφιλείς στα χρόνια λίγο πριν και λίγο µετά το 525 π.Χ., που ήταν η 
χρονολογία κατασκευής του θησαυρού. Ακόµα, ο συνδυασµός Σφιγγών και Νικών στο ίδιο 
κτήριο φαίνεται ότι ήταν αρκετά συχνός. Αν οι τεχνίτες που εργάστηκαν στον θησαυρό ανήκαν 
σε «νησιωτικά» εργαστήρια των Κυκλάδων και της Ανατολικής Ελλάδας, όπως υποστηρίζουν 
µεταξύ άλλων και οι Daux-Hansen,372 η παρουσία των Σφιγγών στο θησαυρό µιας κυκλαδικής 
πόλης στους ∆ελφούς θα µπορούσε να θεωρηθεί απόλυτα δικαιολογηµένη, καθώς τα δεδοµένα 
δείχνουν ότι η Σφίγγα εµφανίζεται (σαν επίστεψη ιωνικών αναθηµατικών κιόνων) για πρώτη 
φορά σε κυκλαδίτικα ή ανατολικά συµφραζόµενα και εισάγεται στην κυρίως Ελλάδα σαν 
ακρωτήριο πρώτη φορά στους ∆ελφούς, την Αθήνα και την Κόρινθο και έπειτα διαδίδεται 
ευρύτερα. Περίπου τα ίδια δεδοµένα ισχύουν και στην περίπτωση των Νικών: εµφανίζονται για 
πρώτη φορά στις Κυκλάδες σαν αναθήµατα (560-550 π.Χ.) και ελάχιστα χρόνια αργότερα στην 
Αθήνα και τους ∆ελφούς σαν ακρωτήρια. Η διαφορά συγκριτικά µε τις Σφίγγες είναι ότι οι 
Νίκες δεν χρησιµοποιούνται στις ίδιες τις Κυκλάδες σαν ακρωτήρια, πάρα µόνο προς το τέλος 
της αρχαϊκής περιόδου και µόνο σε µια γνωστή περίπτωση (Νίκη από την Κέα). Στην 
περίπτωση των υπό εξέταση θραυσµάτων η οµοιότητα του υλικού συνηγορεί υπέρ της 
απόδοσής τους στο ίδιο κτήριο. Όµως, για να φτάσουµε στα µειονεκτήµατα της κυρίαρχης 
άποψης, µόνο η µια από τις Νίκες µπορεί να αποδοθεί µε σχετική σιγουριά στο Θησαυρό των 
Σιφνίων, ενώ η ύπαρξη των διαφορών ανάµεσα σ’ αυτήν και στην δεύτερη σωζόµενη είναι 

                                                           
367 DAUX-HANSEN 1987, 221, 225 εικ. 133 
368 ΝΕΕR 2001, 291 
369 ROBERTSON 1975, 152 
370 GOLDBERG 1982, 204 εικ.4 
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τουλάχιστον περίεργη, αν δεχθούµε ότι ανήκαν στο ίδιο κτήριο και δεν µπορεί να 
δικαιολογηθεί αρκετά πειστικά µε το επιχείρηµα των Daux και Hansen ότι είχαν κατασκευαστεί 
από διαφορετικούς τεχνίτες. Ακόµα, τις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν 
οι αναθηµατικές από τις Νίκες-ακρωτήρια. Το ασφαλέστερο κριτήριο για τη χρήση κάποιας σαν 
ακρωτήριο είναι η προέλευση: όταν έχει αποκαλυφθεί στα ίδια ανασκαφικά συµφραζόµενα µε 
άλλα αρχιτεκτονικά γλυπτά που προέρχονται από συγκεκριµένο κτήριο ή σύνολο κτηρίων και 
παρουσιάζει στιλιστικές και άλλες οµοιότητες θα πρέπει να ήταν ακρωτήριο.373 Στην 
περίπτωση των δύο Νικών που αποδίδονται στον θησαυρό, τα ανασκαφικά συµφραζόµενα, 
αλλά και η ακριβής θέση εύρεσης δεν είναι ξεκάθαρα καθώς η πρώτη αναφέρεται στα 
ηµερολόγια του Homolle απλώς ως «εύρηµα της ανασκαφής», ενώ η δεύτερη ως «εύρηµα νότια 
του πύργου» (δηλαδή του στερεοβάτη του θησαυρού).374  
  Σε σχέση µε τη θέση Νικών και Σφιγγών στο κτήριο, οι εκτιµήσεις πάνω στο ίδια υλικά 
κατάλοιπα είδαµε ότι είναι αλληλοσυγκρουόµενες. Ο Dinsmoor θεωρεί ότι η µια από τις Νίκες 
ταιριάζει στη βάση του κεντρικού ακρωτηρίου, ενώ οι Daux-Hansen σ’ αυτήν του ενός από τα 
γωνιακά. Η εξέταση των στοιχείων από τα παράλληλα καταλήγει σε εξίσου 
αλληλοσυγκρουόµενα συµπεράσµατα: οι περισσότερες από τις σωζόµενες Σφίγγες ήταν 
τοποθετηµένες σε θέσεις γωνιακών ακρωτηρίων, αλλά αυτό,  όπως οµολογεί η Goldberg, 
µπορεί να προσδιοριστεί µε απόλυτο τρόπο µόνο στην περίπτωση που γνωρίζουµε την 
ταυτότητα του κεντρικού ακρωτηρίου ή έχουν βρεθεί στα ίδια ανασκαφικά συµφραζόµενα τρία 
ή τέσσερα παραδείγµατα όµοιων Σφιγγών.375 Από την άλλη, οι περισσότερες Νίκες ήταν 
πιθανότατα κεντρικά ακρωτήρια και αυτό έδωσε τη δυνατότητα να διατυπωθεί η άποψη ότι 
επειδή ήταν προσωποποιήσεις δεν θα µπορούσαν να εµφανίζονται πάνω από µια φορά στα 
ίδια συµφραζόµενα και έτσι ότι όλες ήταν κεντρικά ακρωτήρια.376 Βέβαια, τα ίδια τα δεδοµένα 
απορρίπτουν τέτοιες αιτιάσεις καθώς σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι υπήρχαν 
Νίκες και στις θέσεις των γωνιακών ακρωτηρίων, πράγµα που σηµαίνει ότι κεντρικά 
ακρωτήρια ήταν οι περισσότερες Νίκες, αλλά όχι όλες.377 

 Κρατώντας από τα παραπάνω ως αντικειµενικές ενδείξεις ότι τουλάχιστον µια από τις 
υπό συζήτηση Νίκες (Νίκη ΙΙ της επίσηµης δηµοσίευσης) βρέθηκε κοντά στο θησαυρό (αν και 
θα µπορούσε να ανήκει σε κάποιον άλλο κοντινό θησαυρό ή να ήταν αναθηµατική), ότι η 
πλίνθος της άλλης ( Νίκη Ι) ταιριάζει σε κάποια από τις βάσεις των ακρωτηρίων, είτε αυτή είναι 
κεντρική, είτε γωνιακή και ότι η Σφίγγα είναι τουλάχιστον φτιαγµένη από το ίδιο υλικό µε τις 
Νίκες µπορούµε να δούµε πως µπορεί να ερµηνευθεί η παρουσία αυτών των µορφών στα 
πλαίσια του γλυπτού διακόσµου του θησαυρού.  

Για τη Σφίγγα δεν µπορούµε να πούµε πολλά. Είναι, µαζί µε το δισκόµορφο, ο πιο 
κοινός τύπος ακρωτηρίου στην κυρίως Ελλάδα την περίοδο µεταξύ 575 και 525 π.Χ.. Αυτό 
πιθανότατα οφειλόταν σε µια σειρά τεχνικών και συµβολικών παραµέτρων. Η βασικότερη απ’ 
αυτές ήταν οι ιδιότητες που συµβολικά οι αρχαίοι απέδιδαν στο µυθικό αυτό τέρας: η Σφίγγα 
ήταν ένας άγρυπνος φρουρός, της οποίας η τρισδιάστατη παρουσία συνήθως στις δύο άκρες της 
στέγης του κτηρίου αποτελούσε µια συµβολική εγγύηση της προστασίας του.378 Αυτή η 
συµβολική χρήση της µορφής, σε συνδυασµό µε τη σχέση της µε την τέχνη των Κυκλάδων και 
τις κατασκευές ιωνικού ρυθµού (Σφίγγα Ναξίων κ.ά.) ίσως να είναι οι αιτίες της πιθανής 
χρήσης τους σε ένα θησαυρό άµεσα συνδεδεµένο µε τις Κυκλάδες, ο οποίος αν µη τι άλλο δεν 
στερείται διακοσµητικών στοιχείων. 
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Η περίπτωση των δύο Νικών είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η χρήση τους σαν ακρωτήρια 
δεν έχει µακρά παράδοση πριν την κατασκευή του θησαυρού. Όπως και στην περίπτωση των 
Σφιγγών, οι ολόγλυφες Νίκες χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά στις Κυκλάδες σαν 
αναθήµατα. Τα πρώτα ακρωτήρια εµφανίζονται τη δεκαετία 560-550 π.Χ. και η χρήση τους τις 
επόµενες δεκαετίες παραµένει κατά τα φαινόµενα γεωγραφικά και χρονικά περιορισµένη. Από 
τα 31 σωζόµενα παραδείγµατα  απ’ όλη την αρχαϊκή περίοδο, τα 28 προέρχονται από την 
κυρίως Ελλάδα και τα 21 χρονολογούνται στα χρόνια γύρω στο 525 π.Χ.. Οι ∆ελφοί έχουν δώσει 
τα περισσότερα (8) παραδείγµατα από µια µεµονωµένη θέση. Ως εδώ τα δεδοµένα φαίνεται να 
δικαιολογούν σ’ ένα βαθµό την παρουσία των Νικών στο θησαυρό: το 525 π.Χ., εκτός της 
Σφίγγας, το ακρωτήριο που φαίνεται να είναι το πιο δηµοφιλές στην κυρίως Ελλάδα είναι οι 
Νίκες. Όλα τα σωζόµενα ακρωτήρια από την περίοδο της ανακατασκευής του ιερού των 
∆ελφών µετά την καταστροφή του 548 π.Χ., ανήκουν σ’ αυτόν τον τύπο.379 Όµως, η επιλογή των 
Σιφνίων δεν µπορεί να είχε εκπορευτεί µόνο από κάποιας µορφής υποχρέωση να 
εναρµονιστούν µε τη µόδα της εποχής τους. Οι Francis και Vickers προχώρησαν λίγο 
περισσότερο: υποστήριξαν, στα πλαίσια της ευρύτερης θέσης τους ότι ο θησαυρός 
κατασκευάστηκε µετά το 480 π.Χ. και ότι οι Νίκες τοποθετήθηκαν σ’ αυτόν σαν ανάµνηση της 
ελληνικής νίκης στους Περσικούς Πολέµους.380 Χωρίς αµφιβολία πολλές από τις Νίκες-
ακρωτήρια σε κτήρια που κατασκευάστηκαν µετά το 480 π.Χ. (αλλά και κατά τη διάρκεια της 
προηγούµενης δεκαετίας, αφού είχε προηγηθεί η νίκη στο Μαραθώνα) είχαν επιλεγεί για να 
επιτελέσουν αυτή τη συµβολική λειτουργία. Αλλά πως µπορούν µε το σκεπτικό των Francis και 
Vickers να ερµηνευθούν οι 31 Νίκες της αρχαϊκής περιόδου, από τη στιγµή που δεν µπορούν 
όλες να ταυτιστούν µε συγκεκριµένες πολεµικές Νίκες των αναθετών των κτηρίων στα οποία 
ήταν τοποθετηµένες; Χαρακτηριστικό παράδειγµα του τελευταίου ήταν οι Νίκες του ναού του 
Απόλλωνα οι οποίες δεν είχαν τοποθετηθεί σ΄ αυτόν από τους Αλκµεωνίδες σε ανάµνηση ούτε 
της νίκης επί των Περσών, ούτε οποιασδήποτε άλλης, αλλά η ανάληψη της ευθύνης 
ανακατασκευής του ναού το 513 π.Χ. από τους Αλκµεωνίδες ακολουθεί την αποτυχηµένη 
απόπειρά τους το 514 π.Χ. να εισβάλουν στην Αττική.381 Είδαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι 
οι Σίφνιοι, είτε το 525 π.Χ., είτε, ακόµα κι αν δεχθούµε τη θέση των Francis-Vickers, µετά το 480 
π.Χ. δεν θα µπορούσαν να είναι τόσο περήφανοι για κάποια πολεµική νίκη τους, ώστε ακριβώς 
αυτή η «εθνική τους ανάταση» να αποτέλεσε την αιτία κατασκευής του θησαυρού. Εποµένως, 
µεταξύ άλλων διακοσµητικών στοιχείων του κτηρίου, και οι Νίκες δεν θα µπορούσαν να 
απηχούν κάποια τέτοια νίκη. ∆εν θα µπορούσαν επίσης να έχουν σχέση µε τη συµβολική 
προστασία του κτηρίου: δεν είναι αποτροπαϊκά σύµβολα όπως τα Γοργόνεια, ούτε φύλακες 
όπως οι Σφίγγες. Οι Νίκες ήταν προσωποποιήσεις της έννοιας της νίκης, αλλά δεν παρέπεµπαν 
απαραίτητα σε κάποιο συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός (πολεµική, αθλητική, πολιτική νίκη 
κ.λ.π.). Ήταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Goldberg «πολιτικές υποδηλώσεις» της όποιας 
δύναµης της θεότητας στην οποία είχε αφιερωθεί το κτήριο ή της πόλης που το είχε 
οικοδοµήσει. Ένα τέτοιο έµµεσο σύµβολο κρατικής ή «εθνικής υπερηφάνειας» θα µπορούσε να 
είναι άµεσα αξιοποιήσιµο από, έστω συγκυριακά, ακµάζουσες πόλεις, οι οποίες επιχειρούσαν 
να προβάλλουν πάνω σ’ ένα µνηµείο, που είχε φτιαχτεί µε δική τους δαπάνη, την αντίληψη 
που στη δεδοµένη συγκυρία είχαν για τον εαυτό τους και το ρόλο τους.382 Η Σίφνος σίγουρα 
φαίνεται να ταιριάζει αρκετά στο παραπάνω προφίλ. 
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Καρυάτιδες 
 Ήδη κατά την περιγραφή της αρχικής αρχιτεκτονικής µορφής του θησαυρού 
αναφέρθηκε η επιλογή της τοποθέτησης στην πρόσταση της εισόδου των µαρµάρινων µορφών 
δύο κορών αντί για κίονες. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις του Homolle πάνω στο υλικό που 
είχε φέρει στο φως η ανασκαφή ήταν ότι το συγκεκριµένο αρχιτεκτονικό στοιχείο υπήρχε σε 
περισσότερους του ενός θησαυρούς, καθώς τα σωζόµενα θραύσµατα επέτρεπαν τη µερική 
αποκατάσταση δύο ή ακόµα και τριών ζευγαριών Καρυάτιδων.383 Η µελέτη του υλικού τις 
επόµενες δεκαετίες έδειξε ότι Καρυάτιδες αυτού του τύπου είχαν χρησιµοποιηθεί στους 
∆ελφούς αρκετά χρόνια πριν την κατασκευή του Θησαυρού των Σιφνίων, τόσο στον αρχαιότερο 
του Θησαυρό των Κνιδίων, όσο και στο κτήριο από το οποίο προέρχεται το σωζόµενο κεφάλι 
καρυάτιδας που στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει να ονοµάζεται «Κεφάλι Εx-
Knidian».384  
 Από τις Καρυάτιδες του Θησαυρού των Σιφνίων σώζονται σήµερα αρκετά θραύσµατα 
ώστε να είναι δυνατή η καθολικά αποδεκτή αποκατάσταση του µεγαλύτερου µέρους της 
αρχικής µορφής αυτής που ήταν τοποθετηµένη νοτιότερα (δεξιά του θεατή) (EIK.21), 
συµπεριλαµβανοµένου και του, επίσης µαρµάρινου, βάθρου πάνω στο οποίο πατούσε. Από τη 
δεύτερη (βορειότερη) σώζονται τµήµατα των κάτω άκρων και  το κιονόκρανο. ∆ιαφωνία 
καταγράφεται στη βιβλιογραφία σε σχέση µε το ύψος των µορφών, αλλά και µε το συνολικό 
ύψος των κατασκευών (βάθρο + Καρυάτιδα + κιονόκρανο), όµως οι αποκλίσεις µεταξύ των 
προτάσεων αποκατάστασης είναι µικρές (µέχρι 8 εκ. για τα αγάλµατα και µέχρι 17 εκ. για το 
σύνολο).385 
 Κατά τον Gruben, οι Καρυάτιδες ως προς τη στάση δεν διαφέρουν σε τίποτα από το 
γενικό µοντέλο τον αρχαϊκών Κορών: µε το ένα χέρι µαζεύουν το χιτώνα τους, καθώς 
εικονίζονται σε ελαφρύ βηµατισµό, ενώ το άλλο είναι προτεταµένο, κρατώντας προσφορά.386 Η 
µόνη διαφορά απ’ αυτό το µοντέλο έχει την αιτία της στην αρχιτεκτονική λειτουργία τους: 
όπως οι σύγχρονές τους Καρυάτιδες του θησαυρού των Κνιδίων και η «Εx-Knidian», στηρίζουν 
µε το κεφάλι τους ένα διακοσµηµένο µε ανάγλυφο κυλινδρικό µέλος, στο οποίο κάποιοι 
αναγνωρίζουν το επίσηµο ιερατικό κάλυµµα της κεφαλής, τον κυλινδρικό κάλαθο (πόλο),387 
ενώ από κάποιους άλλους θεωρείται ένα αρχιτεκτονικό εύρηµα που καθιστούσε οµαλή τη 
µετάβαση προς το διακοσµηµένο, επίσης µε ανάγλυφο, κιονόκρανο.388 Πολλές επιστηµονικές 
συζητήσεις προκάλεσε το ζήτηµα της καταγωγής του εργαστηρίου που τις κατασκεύασε. Σε 
συνδυασµό και µε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν και από τα υπόλοιπα γλυπτά του 
θησαυρού έχουν µέχρι σήµερα προταθεί τρία πιθανά καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής: το 
βόρειο Αιγαίο (Χίος), οι Κυκλάδες (Πάρος) και η Αττική.389 

 Η παράσταση που κοσµούσε τον κάλαθο σώζεται σήµερα στο σύνολό της. Κατά την 
ανασκαφή του θησαυρού είχε αποκαλυφθεί µόνο το πίσω µέρος του αναγλύφου και στην 

                                                           
383 HOMOLLE 1900, 582 
384 Για τις Καρυάτιδες Κνιδίων και «Εx-Knidian» βλ. PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 2-18  - DE 
LA COSTE MESSELIÈRE -ΜΑRCADÉ 1953, 346-360  -  LANGLOTZ 1975, 59-63   
385 Η πιο πρόσφατη διαπραγµάτευση στo DAUX-HANSEN 1987, 147-153. Βλ. επίσης DINSMOOR 1913, 22-23  -  
PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 57-71  -  DE LA COSTE MESSELIÈRE -ΜΑRCADÉ 1953, 360-
368 
386 GRUBEN 2000, 98-99 
387 LAWRENCE 1996, 94 
388 BOARDMAN 1982, 189 
389 Στην επίσηµη δηµοσίευση δεν υπήρχε θέση για το θέµα (PICARD-DE LA COSTE MESSELIÈRE 1928, 57-71).  
Kαταγραφή όλων των απόψεων µέχρι σχετικά πρόσφατα βλ. SHEEDY 1985, 620-621 υποσ.18. Λεπτοµερής 
στιλιστική ανάλυση, σύγκριση µε κόρες και κατάταξη σε τύπο που σχετίζεται µε τη Xίο στο CROISSANT 1983, 
71-83  -  Σύγκριση µε κεφάλι από τη Θάσο και απόδοση στην παριανή σχολή γλυπτικής HOLTZMANN 1977, 295-
304. Ο ROBERTSON (1975, 89, 156) θεωρεί ότι συνολικά στον θησαυρό είναι πολύ δύσκολη η διάκριση µεταξύ 
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επίσηµη δηµοσίευση αναφέρεται µόνο αυτό το ήµισυ της παράστασης.390 Το µεγαλύτερο τµήµα 
του εµπρός µέρους (EIK.22) συλλέχθηκε τυχαία και συγκολλήθηκε το 1979.391 Η συνολική 
εξέταση της παράστασης έδειξε ότι εικονίζονται δύο ακριβώς ισοµεγέθεις, διαφορετικές σκηνές 
σχετιζόµενες µε τη διονυσιακή λατρεία. Σ’ αυτήν που βρίσκεται πίσω εικονίζονται πέντε 
µορφές: τρεις γυµνοί Σάτυροι µε µακριά µαλλιά, γένια και ουρές και δύο γυναίκες µε λυµένα 
µαλλιά και µακριούς χιτώνες. Στο δεξί άκρο εικονίζεται µεγάλος κρατήρας. ∆ίπλα του, ένας 
Σάτυρος χορεύει και µε το δεξί του χέρι φέρνει στο στόµα του κάποιο αντικείµενο που, λόγω 
της κακής διατήρησης του αναγλύφου, δεν διακρίνεται ακριβώς. Οι Picard και De La Coste 
Messelière θεωρούσαν ότι πρόκειται για κάποιο µικρό σκεύος (κύπελλο ή σκύφο) µε το οποίο 
έπινε κρασί.392 Ο Θέµελης, βάσει των παραλλήλων, αποκατέστησε έναν διπλό αυλό.393 Προς τα 
δεξιά στέκεται ένας δεύτερος Σάτυρος που στρέφει αριστερά το κεφάλι. Ακόµα δεξιότερα, ο 
τρίτος Σάτυρος έχει αρπάξει τη µια από τις γυναίκες και προσπαθεί να κινηθεί προς τ’ 
αριστερά, ενώ η άλλη γυναίκα προσπαθεί να διαφύγει. Οι εύκολα αναγνωρίσιµες µορφές των 
Σατύρων, αλλά και τα λυµένα µαλλιά των γυναικών και τα δέρµατα ζώων που φαίνονται να 
φορούν στους ώµους, δύο στοιχεία που δείχνουν σαφώς ότι πρόκειται για Μαινάδες, 
επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ∆ιονυσιακού Θιάσου. Οι παραστάσεις µ’ αυτό το θέµα 
εισάγονται στο θεµατολόγιο της αττικής αγγειογραφίας γύρω στο 560 π.Χ., δηλαδή περίπου µια 
γενιά πριν την ανέγερση του θησαυρού, από δύο εν γένει πρωτοπόρους καλλιτέχνες, τον Λυδό 
και τον Ζωγράφο της Χαϊδελβέργης. Αν και οι σκηνές αρπαγής Μαινάδων από Σατύρους είναι 
σπάνιες στην εικονογραφία του 6ου αι. π.Χ. απαντώνται αργότερα σε νοµίσµατα και ανάγλυφα 
από τη Θάσο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η στενή σχέση της Θάσου µε τις δύο άλλες 
γειτονικές της περιοχές, αλλά και µε τη µητρόπολή της Πάρο δικαιολογεί το συσχετισµό αυτών 
των παραστάσεων µε τη σκηνή που εικονίζεται στον κάλαθο. Εκτός του ότι ο θησαυρός ανήκει 
στην, συγγενή µε την Πάρο, πολιτισµικά και γεωγραφικά, Σίφνο, αυτό που προκύπτει από µια 
σειρά λεπτοµερειών είναι ότι ο γλύπτης που σχεδίασε και κατασκεύασε τη συγκεκριµένη (αν 
όχι και τις δύο) Καρυάτιδα ήταν ο γνωστός από τη ζωφόρο Καλλιτέχνης Β, για τον οποίο 
υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι ήταν Κυκλαδίτης.394 
  Στο εµπρός τµήµα του αναγλύφου, σύµφωνα µε την κοινά αποδεκτή αποκατάσταση 
και ερµηνεία του Θέµελη, εικονίζεται επίσης µια σχετική µε τη λατρεία του ∆ιονύσου σκηνή.395 
Στο αριστερό άκρο, µια γυναικεία µορφή, ντυµένη σαν τις Μαινάδες της σκηνής που 
περιγράφηκε παραπάνω, στρέφει το κεφάλι της προς τα δεξιά και κρατά στο δεξί χέρι ένα 
µικρό, µη αναγνωρίσιµο σήµερα, αντικείµενο και στο αριστερό ένα κρεµασµένο κάθετα, 
µάλλον ήδη σφαγµένο, µικρό ζώο, πιθανότατα ερίφιο. Το ογκώδες αντικείµενο που εικονίζεται 
στο κέντρο, ακριβώς πάνω από το πρόσωπο της Καρυάτιδας είναι µάλλον τραπέζι µε τρία 
πόδια που έχουν τη µορφή ποδιών ζώου. Πάνω του διακρίνεται ένα αντικείµενο που έχει το 
σχήµα µεγάλου µαξιλαριού. Μπροστά του σώζονται τα πόδια µιας µορφής και ένας ογκώδης 
στύλος ή κίονας. Τη σκηνή κλείνει στο δεξιό άκρο µια ακόµα γυναικεία µορφή που στρέφει το 
κεφάλι αριστερά. Πιθανότατα το αντικείµενο πάνω στο τραπέζι είναι ένα λίκνο το οποίο, αν 
και δεν είναι αρκετά ευδιάκριτο, θα πρέπει να ήταν άδειο ή να περιείχε τη µάσκα του ∆ιονύσου. 
Ο στύλος που υπάρχει δίπλα προοριζόταν για την ανάρτηση της µάσκας (αν το λίκνο ήταν 
άδειο θα είχε ήδη αναρτηθεί).  
 Σκηνές που εικονιζόταν η µάσκα του ∆ιονύσου υπήρχαν από το γ’ τέταρτο του 6ου αι. 
π.Χ.. Πιθανότατα στην παράσταση που µας απασχολεί εµφανίζεται για πρώτη φορά στην 
εικονογραφία. Το λίκνο και η µάσκα εµφανίζονται σε αρκετά παράλληλα από την 
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αγγειογραφία και γνωρίζουµε ότι κάποια τελετουργία, στην οποία περιλαµβάνονταν, λάµβανε 
χώρα στην αττική γιορτή των Ανθεστηρίων. Πουθενά όµως δεν υπάρχει αναφορά σε θυσία 
ζώου. Το µοναδικό ακριβές παράλληλο της σκηνής του πόλου συναντάται στον Αµφορέα Ruvo 
που βρίσκεται σήµερα στη Νάπολη. Η σύγκριση µε την παράσταση του αµφορέα βοηθάει και 
στην αποκατάσταση του αντικειµένου που κρατά η πρώτη από αριστερά γυναίκα στο δεξί της 
χέρι. Πρόκειται για κάποιο εγχειρίδιο µε το οποίο ετοιµάζεται να θυσιάσει (ή το έχει ήδη κάνει) 
το ερίφιο.  Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία, οι Μηθύµνιοι από τη Λέσβο είχαν βρει στη 
θάλασσα µια ξύλινη µάσκα. Όταν ρώτησαν το Μαντείο των ∆ελφών τι ήταν και τι εικόνιζε η 
µάσκα, η Πυθία τους συνέστησε να ιδρύσουν στο νησί τους λατρεία του ∆ιονύσου. Αυτοί πήραν 
την ξύλινη µάσκα, ίδρυσαν τη λατρεία και αφιέρωσαν στο ιερό των ∆ελφών µια ίδια χάλκινη 
µάσκα. Μ’ αυτή τη µάσκα η ιέρεια του ∆ιονύσου και της Σεµέλης µαζί µε Θυιάδες από την 
Αθήνα πραγµατοποιούσαν κάθε χρόνο στα τέλη του χειµώνα ή στις αρχές της άνοιξης στους 
∆ελφούς την τελετή του «Ξυπνήµατος του ∆ιονύσου Λικνίτη». Βάσει του τελετουργικού, 
έπαιρναν τη µάσκα µέσα από το λίκνο (κρεβάτι) και εν µέσω θυσιών την τοποθετούσαν σε 
στύλο (ξύπνηµα). Αυτή ακριβώς η τελετή εικονίζεται στη σκηνή του πόλου. 
 Πως όµως εντάσσεται νοηµατικά το σύνολο Καρυάτιδα-πόλος στο εικονογραφικό 
πρόγραµµα του θησαυρού; Τι συµβολίζουν αυτές οι µορφές, τοποθετηµένες στην πρόσοψη του 
κτηρίου; Το γεγονός ότι στο χέρι κρατούν προσφορά δείχνει εκ πρώτης όψεως ότι δεν είναι 
θεότητες, αλλά θνητές µορφές που κοµίζουν προσφορές.396 Όµως, µια µατιά στη βιβλιογραφία 
δείχνει ότι το ζήτηµα δεν είναι τόσο απλό. Το συµβολικό νόηµα αυτών των µορφών είναι για 
πολλές δεκαετίες το αντικείµενο έντονων επιστηµονικών συζητήσεων. Αν και εκ πρώτης όψεως 
φαίνονται τυπικά παραδείγµατα Κορών, τους αποδόθηκε κατά καιρούς µυθολογικό, κοινωνικό 
(σε σχέση µε τη θέση της γυναίκας), λατρευτικό-θρησκευτικό, αλληγορικό περιεχόµενο.397 Όλες 
αυτές οι ερµηνείες είναι πολύ πιθανό να προσεγγίσουν κατά περίπτωση την πραγµατικότητα, 
αλλά η προσεκτική εξέτασή τους δείχνει ότι σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε 
οποιαδήποτε απ’ αυτές να αποτελέσει καθολικό κανόνα. Όπως σχολιάζει η Ridgway, µε 
αφορµή ακριβώς το συγκεκριµένο θέµα, «η απόδοση κάποιου µοναδικού και αµετάβλητου 
περιεχόµενου σε ένα εικονογραφικό µοτίβο δεν είναι µόνο αδύνατη, αλλά και µεθοδολογικά 
λανθασµένη».398 Προφανώς, η οπτική των Francis και Vickers απέχει αρκετά από την παραπάνω 
θέση, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, υιοθετούν πλήρως τη δήλωση του Βιτρούβιου περί 
σύνδεσης των αγαλµάτων αυτών µε τις γυναίκες των Καρυών και προσθέτουν ένα ακόµα 
επιχείρηµα στη θέση τους περί χρονολόγησης του θησαυρού µετά το 480 π.Χ..399 Στην ίδια 
χρονολόγηση κατά τον Vickers, οδηγεί και η χρήση του µοτίβου του Σατύρου που καταδιώκει τη 
Μαινάδα τόσο στον κάλαθο  της Καρυάτιδας όσο και στη διακόσµηση του θρόνου του ∆ία στην 
παράσταση της ανατολικής ζωφόρου: o ∆ιόνυσος και τα αρσενικά µέλη του κύκλου του 
συµβολίζουν την πλευρά των Ελλήνων που αντιστάθηκαν στην περσική εισβολή, ενώ οι 
µορφές του αντίθετου φύλου εκείνους τους Έλληνες οι οποίοι είχαν µηδίσει. Έτσι, καταλήγει το 
επιχείρηµα, σε κάθε περίπτωση που εικονίζονται µαινάδες, απλές γυναίκες ή ακόµα και 
θεότητες να δέχονται επίθεση από το ∆ιόνυσο ή από σατύρους γίνεται αναφορά στην 
ανθελληνική στάση κυρίως δύο πόλεων, του Άργους και της Θήβας.400 Για τον Boardman, η 
ιστορία του Βιτρούβιου είναι ευφάνταστη, αλλά µάλλον απλοϊκή, και σε καµία περίπτωση δεν 
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είναι δυνατόν να αναζητηθεί σ΄αυτήν το αίτιον της χρησιµοποίησης των αγαλµάτων σαν 
αρχιτεκτονικά στηρίγµατα. Ειδικά στη Λακωνία οι γυναίκες-στηρίγµατα ήταν, ξεκινώντας από 
τα περιρραντήρια του 7ου αι. και συνεχίζοντας στις πρώιµες αρχαϊκές λαβές κατόπτρων, ένα 
παλιό ανατολίζον µοτίβο.401 Παράλληλα, το συναντάµε και αλλού µε τη µορφή στηρίγµατος 
ξύλινων επίπλων (χαρακτηριστικά παραδείγµατα διατηρήθηκαν στις υγρές στρωµατογραφικές 
ενότητες της ανασκαφής του Ηραίου της Σάµου) ή λαβής χάλκινων αντικειµένων (κυρίως 
κατόπτρων).402  Άλλωστε, ενδεδυµένες γυναικείες µορφές που στήριζαν ανωδοµές κτηρίων 
υπήρχαν έναν αιώνα πριν τα Περσικά.403 Η πρωϊµότερη του θησαυρού των Σιφνίων χρήση τους 
στο Θησαυρό των Κνιδίων και στο κτήριο από το οποίο προέρχεται το κεφάλι «Εx-Knidian» 
δείχνει ότι η ιστορία του Βιτρούβιου είναι µάλλον µια ευφάνταστη κατασκευή. Παρόλα τα 
εξίσου ευφάνταστα επιχειρήµατα των Francis-Vickers, ο θησαυρός των Κνιδίων δεν µπορεί να 
χρονολογηθεί στον 5ο αι. π.Χ.. Το ίδιο ισχύει και για τον Θρόνο του Αµυκλαίου Απόλλωνα, στον 
οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν επίσης χρησιµοποιηθεί Καρυάτιδες.404 
 Η παρουσία τους στο θησαυρό δεν µπορεί να ερµηνευθεί µόνο σαν επιρροή του 
γειτονικού Θησαυρού των Κνιδίων. Θα πρέπει να υπήρχε και νοηµατικό περιεχόµενο. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η Ridgway πιστεύει ότι η παρουσία τους στους θησαυρούς εν γένει δεν σχετίζεται 
απλώς και µόνο µε την πολυτελή και εξεζητηµένη διακόσµηση που παραδοσιακά είχαν αυτά 
τα κτήρια, αλλά και µε αναφορές στην τοπική παράδοση των ιερών προς τιµήν της κύριας 
λατρευόµενης θεότητας. Η ουδέτερη εµφάνισή τους (σχεδόν τυπικές κόρες) επέτρεπε ποικίλες 
ερµηνευτικές προσεγγίσεις από τις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και άτοµα που 
αποτελούσαν το σώµα των θεατών των µνηµείων. Το ιδιαίτερο στοιχείο που συναντάµε στις 
Καρυάτιδες των θησαυρών των ∆ελφών, ο πόλος, ίσως είναι στοιχείο δήλωσης θεϊκής ή 
υπερφυσικής υπόστασης.405 Για τον Neer σηµαντικό είναι το στοιχείο ότι φέρουν στο κεφάλι τον 
κάλαθο. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλές Κόρες που επιλέχθηκαν τυχαία για να 
στηρίζουν το επιστύλιο, αλλά για γυναίκες που µε κάποια έννοια υπηρετούν. ∆εν είναι όµως 
είδωλα των γυναικών των Καρυών που είχαν µηδίσει, αλλά θεραπαινίδες του θεού. Αυτόν 
υπηρετούν κοµίζοντας προσφορές, αλλά και στηρίζοντας το επιστύλιο ενός οικοδοµήµατος που 
κτίστηκε προς τιµήν του. Το γεγονός ότι το οικοδόµηµα έχει κτιστεί ακριβώς για να στεγάζει τις 
προσφορές επιτρέπει την ερµηνεία τους σαν είδωλα των ιδανικών αναθετών.406 Μέχρι το 
σηµείο αυτό το συµπέρασµα είναι εύλογο: η χρήση τους σαν αρχιτεκτονικό στήριγµα, 
οπωσδήποτε εξεζητηµένο, ταιριάζει στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτηρίου (αυτοτελές 
ανάθηµα, αλλά και «κέλυφος» κινητών αναθηµάτων).407 To θεώρηµα του Νeer προχωρεί ακόµα 
περισσότερο: οι µορφές αυτές είναι την ίδια στιγµή µεγαλοπρεπή αγάλµατα, αλλά και 
υπηρέτες που «φέρουν βάρος». Αυτές οι δύο φαινοµενικά αντίθετες ιδιότητες συντίθενται και 
αλληγορικά προβάλλουν ένα µοντέλο κοινωνικής συµπεριφοράς που βρίσκεται κάπου 
ανάµεσα στην επίδειξη και την δουλικότητα: ο ιδανικός αναθέτης που αποτελεί ταυτόχρονα 
λειτουργικό στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου. Άρα και ο καλός και πιστός Σίφνιος 
αριστοκράτης που η διάθεσή του για επίδειξη ενσωµατώνεται στον οργανισµό που αποτελεί 
την πόλη της Σίφνου. Έτσι οι µορφές µοιάζουν µεταφορικά να είναι οι «στυλοβάτες» της 
κοινότητας. Χωρίς τις προσφορές αυτών των «ιδανικών» αναθετών δεν θα είχε λόγο ύπαρξης ο 
θησαυρός, δεν θα µπορούσε να «σταθεί». Αλλά και η πόλις, χωρίς τις οικονοµικές τους 
δυνατότητες και τα ακριβά τους αναθήµατα θα έχανε αρκετή από την αίγλη της.408  
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 Ακριβώς αυτός ο δυϊσµός προβάλλεται και στον κάλαθο: µπροστά µια ιεροπραξία, µια 
τελετή προς τιµήν του ∆ιονύσου και πίσω µια αρπαγή Μαινάδας από Σάτυρο, σαν στοιχείο 
µιας ακόµα τελετουργίας προς τιµήν του ∆ιονύσου. Και σ’ αυτή την περίπτωση ο στόχος είναι 
να αντιληφθεί ο παρατηρητής  το δισυπόστατο: όπως η κοινωνία της Σίφνου συνίσταται από 
δύο διαφορετικές αντιλήψεις, όπως ο θησαυρός είναι ταυτόχρονα ανάθηµα και κέλυφος 
αναθηµάτων, όπως οι Καρυάτιδες είναι την ίδια στιγµή αναθέτες και υπηρέτες, έτσι και στη 
λατρεία του ∆ιονύσου περιλαµβάνονται και η αρπαγή και η θυσία και η ίδια η αρπαγή είναι 
ταυτόχρονα, και όπως τα προηγούµενα υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και παρανοµία και 
ιερή πράξη. Έτσι, καταλήγει ο Νeer, από την αρχή µέχρι το τέλος του, το εικονογραφικό 
πρόγραµµα του θησαυρού προσπαθεί να υπερβεί τις αντιθέσεις και να προβάλλει την 
αρµονική τους σύζευξη ως προϋπόθεση για την κοινωνική αρµονία και τάξη.409 
 Το ερµηνευτικό σχήµα του Neer είναι αρκετά ελκυστικό, αλλά όσο τα ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδοµένα για το νησί, την πόλη και την κοινωνία της Σίφνου παραµένουν στα 
σηµερινά επίπεδα, αναγκαστικά παραµένει µια υπόθεση εργασίας. Και στην περίπτωση αυτή ο 
συγγραφέας προσπαθεί να ερµηνεύσει µε εργαλείο τα δικά του, αυθαίρετα στο µεγαλύτερο 
µέρος τους, συµπεράσµατα για την κοινωνία της Σίφνου. Έτσι, αν και δηλώνει ότι το 
πρωτογενές υλικό, οι Καρυάτιδες και ο κάλαθος, «δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε προχωρηµένα 
συµπεράσµατα σε σχέση µε συµβολικά ή αλληγορικά νοήµατα»,410 τα δικά του συµπεράσµατα 
δεν είναι τίποτα άλλο από ανασυνθέσεις αλληγορικών σχηµάτων, βασισµένες δυστυχώς σε 
σαθρά θεµέλια. O «ανταγωνισµός των παραδειγµάτων», όπως προσαρµόζεται από τον Neer 
στην µικροκλίµακα της κοινωνίας της Σίφνου, δεν τεκµηριώνεται επαρκώς. Το ότι κάποιοι 
ερευνητές διαπιστώνουν από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ότι οι κοινωνικές 
συγκρούσεις σε κάποιες πόλεις είχαν αυτή τη µορφή δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα 
συνέβαινε και στη Σίφνο. Πιθανώς να συνέβαινε, αλλά τα στοιχεία που επικαλείται ο Neer και 
κυρίως κάποια από τα συµπεράσµατα που ο ίδιος θεωρεί προφανή, είναι κάθε άλλο παρά 
προφανή. Αν το συµβολικό νόηµα της µορφής της Καρυάτιδας ήταν αυτό, θα πρέπει να 
δεχθούµε ότι και στις περιπτώσεις του Θησαυρού των Κνιδίων και του κτηρίου µέρος του 
οποίου ήταν η καρυάτιδα «Εx-Knidian» υπήρχαν οι ίδιοι συµβολισµοί, προβάλλονταν τα ίδια 
µηνύµατα και εποµένως οι κοινωνίες των πόλεων που είχαν αναθέσει τα κτήρια (αν το δεύτερο 
ήταν επίσης θησαυρός) είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά της κοινωνίας της 
Σίφνου. Η αποδοχή αυτού του στοιχείου οδηγεί µοιραία σε µια οµογενοποιηµένη και ελαφρώς 
απλοϊκή θεώρηση των πολιτικών συσχετισµών στις ελληνικές πόλεις του β’ µισού του 6ου αι. 
π.Χ.. Η θεώρηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίφαση µε την προγραµµατική δήλωση του Neer ότι 
«το κάθε κτήριο (θησαυρός) πρέπει να εξετάζεται µεµονωµένα, καθώς είναι παράγωγο τοπικών 
και εσωτερικών της αντίστοιχης πόλης πολιτικών συσχετισµών».411  
  
 
3.5 Συµπεράσµατα  
 Μπορούµε στο σηµείο αυτό να συνοψίσουµε τα διαθέσιµα στοιχεία. Ο Θησαυρός των 
Σιφνίων, σύµφωνα µε το γνωστό απόσπασµα του Ηροδότου (3.57.1-3.58.4), ξεκινά να κτίζεται 
µερικά χρόνια πριν και το 525/524 π.Χ. είναι έτοιµος ή σχεδόν έτοιµος. Τα έξοδα της κατασκευής 
του καλύφθηκαν µε τα χρήµατα που αντιστοιχούσαν στη δεκάτη που είχαν αφιερώσει οι 
Σίφνιοι στο ιερό των ∆ελφών. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ζήτησαν και έλαβαν 
χρησµό σχετικό µε το µέλλον τους. Αυτό δεν µπορεί να ήταν τυχαίο. Ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει 
τον λόγο αφιέρωσης της δεκάτης και της κατασκευής του θησαυρού. Ο Παυσανίας (10.11.2), 
όµως, µας πληροφορεί για κάποια προηγηθείσα «προτροπή» του θεού να προβούν σ’ αυτές τις 
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410 στο ίδιο, 316 
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πράξεις υπέρ του ιερού και µάλιστα αναφέρει ότι σύµφωνα µ’ αυτήν η δεκάτη θα έπρεπε να 
αποδίδεται συστηµατικά και όχι άπαξ. Ανεξάρτητα µε το αν η πράξη των Σιφνίων ήταν 
αυθόρµητη ή ο θεός είχε «βάλει το χέρι» για να τους παρακινήσει φαίνεται ότι εκείνοι επέλεξαν 
να ζητήσουν τον χρησµό την καταλληλότερη στιγµή, όταν και ο θεός και το ιερό είχαν τα 
καλύτερα αισθήµατα απέναντί τους αφού είχαν υπάρξει γενναιόδωροι αναθέτες. Φυσικά 
έχοντας όλα τα δεδοµένα υπέρ τους, περίµεναν ότι θα έπαιρναν σαν απάντηση στο υπαρξιακό 
τους ερώτηµα έναν ευνοϊκό χρησµό. Το ερώτηµα αυτό («ἐι ἀυτοῖσι τά παρέοντα ἀγαθά οἴα τε 
ἔστι πολλόν χρόνον παραµένειν»), αλλά και η απάντηση του µαντείου µπορούν να µας 
βοηθήσουν να προσδιορίσουµε περισσότερο τις αντιλήψεις των Σιφνίων, αλλά και τον τρόπο 
που λειτουργούσαν στη δεδοµένη συγκυρία. Από το ερώτηµα είναι σαφές ότι αυτό που 
απασχολούσε  τους Σιφνίους εκείνη την εποχή είναι το αν η ευηµερία τους, η οποία οφειλόταν 
αποκλειστικά στην παραγωγή των λατοµείων τους, θα έχει διάρκεια ή θα ήταν ένα παροδικό 
και περιορισµένο χρονικά φαινόµενο. Αυτός θα πρέπει να ήταν εξ αρχής και ο βασικός λόγος 
που τους είχε κάνει να επιλέξουν να αφιερώσουν τη δεκάτη και τον θησαυρό στο συγκεκριµένο 
ιερό: µόνο το ιερό των ∆ελφών µπορούσε µε τις µαντικές λειτουργίες που ενσωµάτωνε να 
δώσει απαντήσεις στο πρόβληµα που τους απασχολούσε. Αν δεν συνέτρεχε αυτός ο λόγος θα 
µπορούσαν να είχαν προσφέρει τη δεκάτη στο ιερό της ∆ήλου, το οποίο βρισκόταν και πιο 
κοντά στο νησί τους. Το ερώτηµα δεν σχετίζεται ούτε µε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής ούτε 
µε κάποιο άλλο εσωτερικό πολιτικό ή θρησκευτικό θέµα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι 
αποκλειστικά αν θα συνεχίσουν να είναι οι πλουσιότεροι από τους νησιώτες («νησιωτέων 
µάλιστα ἐπλούτεον»). Η συµπεριφορά των Σιφνίων δεν είναι παράδοξη. Η αρχαϊκή ελληνική 
ιστορία, είτε όπως γράφτηκε από τον Ηρόδοτο, είτε όπως την αφηγήθηκαν µεταγενέστεροι 
συγγραφείς, βρίθει χρησµών, λες, όπως παρατηρεί ο Osborne «και κάθε δηµόσιο εγχείρηµα ήταν 
ατελές χωρίς χρησµό». Άτοµα, οµάδες και κοινότητες συµβουλεύονταν το µαντείο για 
ζητήµατα στα οποία αδυνατεί να απαντήσει η ανθρώπινη λογική, είτε επειδή αφορούν το 
µέλλον (όπως στην περίπτωση των Σιφνίων), είτε επειδή η φύση του αντικειµένου ήταν τέτοια 
ώστε είναι αδύνατη η άµεση σχετική γνώση του από τον άνθρωπο. Οι πολιτικές συνθήκες 
δηµιουργούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας χρησµός ήταν πάντα επιθυµητός και 
χρήσιµος. Επιθυµητός γιατί έδινε στον καθένα να έχει την υποστήριξη της θεϊκής αυθεντίας. 
Χρήσιµος γιατί του έδινε τη δυνατότητα να πει ότι οι πράξεις του είχαν προωθηθεί, ακόµα και 
επινοηθεί από το θεό.412 ∆εδοµένου ότι η διατύπωση του ερωτήµατος των Σιφνίων φαίνεται ότι 
σκόπιµα συµπίπτει µε την ολοκλήρωση του θησαυρού, φαίνεται λογικό ότι αυτή τους η αγωνία 
που καταγράφεται στο ερώτηµα προς το µαντείο θα είχε µε κάποιο τρόπο αποτυπωθεί πάνω 
στο θησαυρό: τα θέµατα που θα είχαν προτιµήσει θα αναφέρονταν εν µέρει ή συνολικά είτε 
στους «ευσεβείς πόθους» τους, είτε (ή και) στη µέχρι εκείνη τη στιγµή στάση τους προς τον έξω 
κόσµο (θεούς, ιερά, πόλεις). Ας κρατήσουµε αυτό σαν ένα πρώτο δεδοµένο.  

Από την άλλη µεριά, το ιερό, εφόσον είχε ήδη εγκαινιαστεί µια αµφίδροµη σχέση µε 
τους Σιφνίους (µε την ανάθεση της δεκάτης ή πρωτύτερα) σίγουρα θα περίµενε να επωφεληθεί 
περισσότερο και σε βάθος χρόνου από την ευηµερία τους. Έτσι, στην απάντηση του µαντείου 
καταγράφεται αφενός το ενδιαφέρον του ιερού για το µέλλον του νησιού και αφετέρου η 
πληροφόρηση που είχε για τις δραστηριότητες του. Η δήλωση προς του Σιφνίους να προσέχουν 
«ὅταν ἐν Σίφνω πρυτανήια λευκά γένηται λεύκοφρύς τ’ ἀγορή» τον «ξύλινόν τε λόχον κήρυκα τ’ 
ἐρυθρόν» προφανώς δεν αποτελεί θεόσταλτο χρησµό, αλλά µια απόλυτα υπολογισµένη 
προειδοποίηση. Έχοντας γνώση των ταυτόχρονων οικοδοµικών εργασιών στο νησί και 
αντιλαµβανόµενο ότι η είδηση ότι οι Σίφνιοι ξόδευαν µεγάλα ποσά σε έργα και αφιερώσεις ήδη 
λειτουργούσε σαν πρόκληση προς διάφορες κατευθύνσεις, το µαντείο αποφάσισε να τους 
συµβουλεύσει να έχουν το νου τους σε κάποιο κίνδυνο που θα ερχόταν από τη θάλασσα (πλοία 
βαµµένα κόκκινα). Προφανώς, δεν χρειαζόταν κανείς µαντικές ικανότητες για να προβλέψει 
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ότι σε ένα νησί ο οποιοσδήποτε εισβολέας θα έφτανε από τη θάλασσα. Η απάντηση έχει πολλά 
κοινά σηµεία µ’ αυτήν που δόθηκε στους Αθηναίους πριν το 480 π.Χ. και τους συµβούλευε να 
προστατέψουν την πόλη τους µε τα περίφηµα «ξύλινα τείχη». Η διαφορά είναι ότι τα κέρδη από 
την εκµετάλλευση του µεγάλου κοιτάσµατος αργύρου στο Λαύριο που οι Αθηναίοι είχαν 
ανακαλύψει το 483 π.Χ., αν και εξετάστηκε η προοπτική, ενδεχοµένως βάσει του 
παραδείγµατος της Σίφνου και άλλων πόλεων που  παρήγαγαν πολύτιµα µέταλλα, δεν 
µοιράστηκαν µεταξύ των πολιτών καθώς επικράτησε η άποψη του Θεµιστοκλή να επενδυθούν 
στην κατασκευή στόλου που θα ενίσχυε τη θέση τους στο Αιγαίο. Αν οι Σίφνιοι είχαν 
κατανοήσει την προειδοποίηση του χρησµού θα είχαν, τηρουµένων των αναλογιών, εξετάσει 
την προοπτική να ενισχύσουν τον όποιο στόλο τους και αν το είχαν κάνει µπορεί να είχαν 
αντισταθεί αποτελεσµατικότερα και να µην έφταναν στην ταπεινωτική απόδοση των λύτρων 
των 100 ταλάντων στους Σαµίου.413 Αν και υπό αυτή την οπτική η απάντηση του µαντείου 
εµφανίζεται απόλυτα λογική, πρέπει να συνυπολογίσουµε και έναν πρόσθετο παράγοντα: 
αυτόν της επινοηµένης παράδοσης. Το µαντείο των ∆ελφών, ακριβώς επειδή δεν βρισκόταν στη 
σφαίρα των άµεσων εξουσιών καµίας πόλης, ήταν το ιδανικό εργαλείο της προφορικής 
παράδοσης. Η παράθεση, στα πλαίσια µιας διήγησης ενός δελφικού χρησµού προσέδιδε 
χαρακτήρα αναπόφευκτου στα συµβάντα που περιγράφονταν.414 Ακόµα κι αν ο Ηρόδοτος είχε 
κάθε καλή πρόθεση να ιστορήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σαµιακής επίθεσης στη 
Σίφνο απόλυτα αντικειµενικά, η διήγησή του είναι ασφαλώς τρωτή στις υποκειµενικές 
αλλοιώσεις των πληροφοριοδοτών του. Η προφορική παράδοση, ακόµα και στη σχετικά µικρή 
περίοδο που µεσολάβησε µέχρι την καταγραφή των γεγονότων αυτών από τον Ηρόδοτο, θα 
µπορούσε να έχει διαµορφώσει την ιστορία όπως τη συνέφερε να καταγραφεί: µε έναν απόλυτα 
επιτυχηµένο χρησµό στο επίκεντρο, τον οποίο όµως οι Σίφνιοι, αντίθετα από άλλους, δεν 
κατάλαβαν και αυτό τους στοίχισε ακριβά. Από την απάντηση του µαντείου µπορούµε να 
εξάγουµε δύο χρήσιµα συµπεράσµατα. Το πρώτο είναι ο υπαινιγµός ότι οι Σίφνιοι 
συµπεριφέρονταν σαν «νεόπλουτοι», προβαίνοντας σε υπερβολική επίδειξη του πλούτου τους. 
Το δεύτερο ότι η οικονοµική τους ευµάρεια ήταν γνωστή σε ευρύτερο κύκλο (αναφέρεται και 
στο υπόλοιπο χωρίο του Ηροδότου) και είχε γίνει αφορµή ποικίλων σχολίων, ενδεχοµένως και 
απαξιωτικών. Αυτό προφανώς το γνώριζαν οι Σίφνιοι και είναι απίθανο να µην προσπάθησαν 
είτε να δικαιολογήσουν στην κοινή γνώµη την καλή τους τύχη, είτε να αµβλύνουν τις άσχηµες 
εντυπώσεις που προκαλούσαν τα έργα για την κατασκευή των οποίων ξόδευαν τα χρήµατά 
τους. Η προνοµιακή θέση του θησαυρού415, αλλά και οι αφηγηµατικές δυνατότητες των 
διακοσµητικών ζωνών του ήταν µάλλον το ιδανικό µέσο για να το κάνουν.  
 Τι γίνεται όµως µετά; Επιβεβαιώνεται από τις αρχαιολογικές και φιλολογικές πηγές 
κάποια αλλαγή της τύχης της Σίφνου; Παρακµάζει το νησί; Ο Ηρόδοτος απλώς περιγράφει τη 
σαµιακή εισβολή, αλλά δεν κάνει λόγο για οικονοµική καταστροφή της Σίφνου. Το ποσό των 
100 ταλάντων που απέσπασαν οι Σάµιοι είναι βέβαια ένα µεγάλο ποσό για την εποχή, αλλά όχι 
τέτοιο που η έλλειψή του θα οδηγούσε µια πόλη σε οικονοµική παρακµή. Ο Παυσανίας όµως 
µιλά ξεκάθαρα για πλήγµα της οικονοµίας του νησιού από την άνοδο της στάθµης της 
θάλασσας (ἐπικλύσασα) και την καταστροφή των µεταλλείων (ἀφανῆ τά µέταλλα σφίσιν 
ἐποίησεν), οφειλόµενη στην θεϊκή οργή από τη µη απόδοση της δεκάτης στο ιερό των ∆ελφών 
                                                           
413 Οι απόψεις για τη σύγκριση της Σίφνου του 525 π.Χ. και της Αθήνας του 480 π.Χ. καταγράφονται στο 
FRANCIS-VICKERS 1983, 57-58  
414 ΟSBORNE 2000, 508-509 
415 Αυτός θα πρέπει να ήταν ένας ακόµα λόγος επιλογής του ιερού των ∆ελφών. Ας µην ξεχνάµε πως βρισκόταν σε 
φάση ανοικοδόµησης µετά την καταστροφή του 548 π.Χ.. Ένας νεόδµητος (και µάλιστα ο πρώτος που κτίστηκε 
µετά το 548 π.Χ.) θησαυρός θα ξεχώριζε ανάµεσα στα ερείπια και τα χτυπηµένα από τη φωτιά παλαιότερα κτήρια. 
Οι Σίφνιοι δεν θα χρειάστηκε να διαπραγµατευθούν επί µακρόν για να καταλάβουν τη συγκεκριµένη θέση, καθώς οι 
αρχές των ∆ελφών χρειάζονταν τέτοιες προσφορές για να αποκαταστήσουν και να βελτιώσουν την εικόνα του 
χώρου. Άλλος σηµαντικός λόγος θα µπορούσε να είναι η παράδοση ανέγερσης θησαυρών που υπήρχε στο 
συγκεκριµένο ιερό. 
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(ὑπό ἀπληστίας ἐξέλιπον τήν φοράν). Το ζήτηµα απασχόλησε τους Francis και Vickers στην 
προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι η παρακµή των Σίφνίων ήρθε πολύ αργότερα, η σαµιακή 
εισβολή έφερε απλώς µια προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων τους και έτσι η κατασκευή 
ή η ολοκλήρωση του θησαυρού µετά από αναστολή των εργασιών λόγω της εισβολής έγινε 
µετά το 480 π.Χ..416 Αν εξαιρέσουµε το λανθασµένο τελικό συµπέρασµά τους, τα στοιχεία που 
έχουν συγκεντρώσει για την κατάσταση στη Σίφνο µετά το 525 π.Χ. είναι πολύ χρήσιµα, καθώς 
µπορούν µαζί µε άλλα που βρίσκουµε σε άλλες πηγές να αντιπαραβληθούν µε τα αντίστοιχα 
που διαθέτουµε από την περίοδο λίγο πριν την σαµιακή εισβολή και έτσι να έχουµε την πλήρη 
εικόνα των δυνατοτήτων, αλλά και του τρόπου που λειτουργούσαν οι Σίφνιοι κατά την περίοδο 
της µεγάλης ακµής τους. Η εικόνα αυτή µπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα πως 
θα µπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει επικοινωνιακά σε ένα δεδοµένο περιβάλλον το θησαυρό. 
Από τον Ηρόδοτο ξέρουµε ότι ήταν οι πλουσιότεροι από τους νησιώτες και για το λόγο αυτό 
αφιέρωσαν τη δεκάτη, έκτισαν Θησαυρό και, στο ίδιο το νησί τους, Πρυτανείο και ανακαίνισαν 
την Αγορά τους, όλα µε τη χρήση ενός από τα ακριβότερα υλικά, του παριανού µαρµάρου. 
Επίσης, η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα στο νησί κατέγραψε ενδείξεις έντονης οικοδοµικής 
δραστηριότητας µετά τα µέσα του 6ου αι. π.Χ.. Βρέθηκαν ίχνη µαρµάρινου τείχους στην 
Ακρόπολη που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ,417 δωρικός µαρµάρινος 
κίονας και κεφάλι σφίγγας (µάλλον ακρωτήριο) του β’ µισού του ίδιου αιώνα που πιθανότατα 
ανήκαν σε κτήρια που βρίσκονταν στην Ακρόπολη και πώρινο λιοντάρι του α’ µισού του 6ου αι. 
π.Χ.. Κατά τον Sheedy, αυτά τα γλυπτά, σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του θησαυρού, 
επιβεβαιώνουν ότι η ακµή της Σίφνου κατά τη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ. της επέτρεπε, στα 
πλαίσια ενός δικτύου πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων, να απασχολεί τεχνίτες και 
καλλιτέχνες τόσο από τα κέντρα των Κυκλάδων, όσο και από την Αττική.418  
 Η Σαµιακή εισβολή πλήττει σε µεγάλο βαθµό τη σιφνιακή οικονοµία, αλλά σαν αιτία 
καταστροφής της εµφανίζεται στις πηγές η απόλυτη αναστολή της παραγωγής πολύτιµων 
µετάλλων, αφού είχαν πληµµυρίσει τα µεταλλεία. Αν και δεν έχουµε λόγο να αµφιβάλλουµε 
για το ότι τα µεταλλεία όντως κάποια στιγµή πληµµύρισαν, η πληροφορία αναφέρεται σε πολύ 
µεταγενέστερες της εποχής πηγές, τον Παυσανία και τη Σούιδα419 και όχι τον Ηρόδοτο. Από τη 
στιγµή που ο Ηρόδοτος δεν δείχνει να γνωρίζει το περιστατικό είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι 
συνέβη µετά την εποχή του. Αν το γνώριζε το πιθανότερο είναι ότι θα παρέθετε ένα αίτιον της 
καταστροφής ανάλογο µ’ αυτό του Παυσανία και της Σούδας, καθώς η τάση του να ερµηνεύει 
γεγονότα µε υπερφυσικούς όρους έχει από πολύ νωρίς επισηµανθεί από τη σύγχρονη έρευνα.420 
Οι γεωλογικές έρευνες στο νησί επιβεβαιώνουν ότι τα µεταλλεία πληµµύρισαν αφού, λόγω της 
υπερεκµετάλλευσης, οι στοές είχαν φτάσει σε βάθος αρκετά χαµηλότερο από τη στάθµη της 
θάλασσας. Έκτοτε, και γι’ αυτό σήµερα αρκετά από τα µεταλλεία δεν είναι ορατά, η στάθµη 
της θάλασσας έχει ανέβει αρκετά µέτρα. Ο Παυσανίας και η Σούδα καταγράφουν τον απόηχο 
ενός πραγµατικού γεγονότος που συνέβη αρκετά χρόνια πριν την εποχή τους, αλλά πάντως 
µετά την εποχή του Ηροδότου. Το ότι µια φυσική νοµοτέλεια, η εξάντληση δηλαδή των 
φυσικών αποθεµάτων από µια κοινότητα, εµφανίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση σαν θεϊκή 
τιµωρία µπορεί να ερµηνευθεί µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αποδώσουµε στον Παυσανία 

                                                           
416 FRANCIS-VICKERS 1983, 54-59 
417 ∆εν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν κατασκευάστηκε λίγο πριν ή µετά τη σαµιακή εισβολή. Αν έγινε πριν θα 
ήταν το τείχος που εµπόδισε τους Σάµιους να µπουν στην πόλη όπου είχαν καταφύγει όσοι, κατά τον Ηρόδοτο, δεν 
«απεκληίσθησαν του άστεος». Αν έγινε µετά µπορεί να προστεθεί στα επιχειρήµατα υπέρ της άποψης ότι η εισβολή 
και η απόδοση των λύτρων δεν εξουθένωσε οικονοµικά το νησί, καθώς δείχνει ότι υπήρχαν αφενός η δυνατότητα 
να κατασκευάσει µαρµάρινο τείχος για την ακρόπολή του και αφετέρου η ανάγκη προστασίας κάποιων πραγµάτων 
που θα µπορούσαν να προσελκύσουν επίδοξους µιµητές των Σαµίων εξορίστων. 
418 SHEEDY 19922, 27-28. Αναφορές των ανασκαφών και ευρήµατα από τη Σίφνο στα: PAYNE 1935, 162-163  -  
YOUNG 1937, 135-137  -  BROCK-YOUNG 1949, 1-92  -  SHEEDY 19921, 363-373  
419  Στο λήµµα Σίφνιοι 
420 Ενδεικτικά ST CROIX 1977, 138-148 
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ηθικοπλαστική διάθεση.421 Ο δεύτερος είναι να θεωρήσουµε ότι η περίοδος ακµής των Σιφνίων 
είχε διατηρηθεί στη συλλογική µνήµη και την παράδοση ή σε κάποια πηγή που αναπαράγει ο 
Παυσανίας µε αρνητική φόρτιση, και έτσι ότι η αιτία που οδήγησε στην οριστική παρακµή τους 
µε τη σειρά της είχε πάρει διαστάσεις παραδειγµατικής τιµωρίας  της ασέβειας προς τους 
θεούς, της απληστίας και της αλαζονείας. Με άλλα λόγια, είναι δυνατό να θεωρήσουµε ότι η 
κατοχή και η επίδειξη του πλούτου τους από τους Σιφνίους κατά την ακµή τους, όπως 
υπαινίσσεται και το κείµενο του Ηροδότου, δεν προκαλούσε τις καλύτερες αντιδράσεις στους 
σύγχρονους παρατηρητές και ο απόηχος αυτών των αντιδράσεων έφτανε µέχρι την εποχή του 
Παυσανία. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι αναφορές των αρχαίων πηγών (από τον 4ο αι. 
πΧ. και µετά) στη Σίφνο και τους κατοίκους της περιέχουν είτε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς, 
είτε οίκτο για τα «περασµένα µεγαλεία» των Σιφνίων.422 
 Μια σειρά αρχαιολογικών ενδείξεων δείχνουν ότι η Σίφνος δεν παρακµάζει µετά το 525 
π.Χ. και ότι παραµένει, συγκριτικά µε την περίοδο της ακµής της, σε ένα  οικονοµικό και 
πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον ίσο µ’ αυτό των περισσότερων πόλεων της ∆ηλιακής συµµαχίας, 
όχι µόνο κατά τα χρόνια του Ηροδότου, αλλά και κατά το µεγαλύτερο µέρος του 5ου αι. πΧ.. 
Όταν η φάση του πλουτισµού που επέτρεπε την επίδειξη και τα µεγάλα δηµόσια έργα τελείωσε 
µε τα γεγονότα του 525 π.Χ., οι έντονες επιπτώσεις των οποίων πιθανότατα ήταν ορατές για 
µερικά χρόνια πέρασε σε µια  φάση που χαρακτηριζόταν, σε σχέση µε άλλες πόλεις κράτη του 
µεγέθους της, από µια σχετική οικονοµική άνεση, η οποία όµως δεν επέτρεπε δραστηριότητες 
ανάλογες µε αυτές της προ του 525 π.Χ. φάσης. Αναλύσεις σε αιγινίτικα νοµίσµατα που 
χρονολογούνται κάπου µεταξύ 510 και 480 π.Χ. έδειξαν ότι περιείχαν άργυρο από τη Σίφνο. 
Είδαµε ότι και οι ίδιοι οι Σίφνιοι εξακολουθούν να κόβουν νοµίσµατα τουλάχιστον µέχρι τα 
µέσα του 5ου αι. πΧ. και το διάταγµα του Κλέαρχου. Αναφέρθηκε ήδη η βεβαιωµένη συµµετοχή 
τους στη ναυµαχία της Σαλαµίνας.423 Ακολούθως, εµφανίζονται να συνεισφέρουν σε µόνιµη 
βάση στο ταµείο της ∆ηλιακής Συµµαχίας. Αναφέρονται για πρώτη φορά στον κατάλογο του 
450/449 π.Χ., οπότε και συνεισφέρουν 3 τάλαντα,424 ενώ το 425/424 π.Χ. το ποσό αυξήθηκε σε 9 
τάλαντα και παρέµεινε το ίδιο τουλάχιστον µέχρι το 418/417 π.Χ..425 Για τον 4ο αι. πΧ. τα 
στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας είναι ελάχιστα και δεν επαρκούν για τη εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικά µε την κατάσταση της Σίφνου. Γνωρίζουµε, για παράδειγµα, από 
επιγραφές για κάποιο χρυσό στεφάνι αξίας 66 δραχµών που αφιερώθηκε από Σίφνιους στην 
Ακρόπολη της Αθήνας και για κάποια οικογένεια Σιφνίων που πλούτισε από την 
εκµετάλλευση µεταλλείων στο Λαύριο. Κι αν στην πρώτη περίπτωση το ποσό είναι τέτοιο που 
από µόνο του, από τη στιγµή που πρόκειται µάλλον για ιδιωτική αφιέρωση, δεν δείχνει τίποτα, 
στη δεύτερη περίπτωση µπορούµε να υποθέσουµε, αν και δεν γνωρίζουµε τους λόγους της 
µετοίκισης της οικογένειας στην Αττική, ότι τα λατοµεία που εκµεταλλεύονταν στη Σίφνο 
είχαν ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητές τους ή ότι στο Λαύριο, δεδοµένης της τεχνογνωσίας που 

                                                           
421 Είναι η ερµηνεία που επιλέγεται από τους FRANCIS-VICKERS (1983, 56) 
422 Πρόκειται για αναφορές σε σπαράγµατα κωµωδίας που αποδίδεται στον Αριστοφάνη και λόγου που αποδίδεται 
στον ∆ηµοσθένη και στα έργα του Ερµογένη, του Στράβωνα και του Αντίπατρου. Ειδικά στην περίπτωση του 
Αριστοφάνη, το όνοµα των Σιφνίων θεωρείται συνώνυµο αν όχι των απατεώνων, τουλάχιστον των αφερέγγυων και 
των ανθρώπων που δεν κρατούν το λόγο τους. Ο ASHTON (1991, 15-21) που συγκέντρωσε αυτές τις αναφορές 
θεωρεί ότι η συγκεκριµένη απηχεί την µη απόδοση της δεκάτης στο ιερό των ∆ελφών και αναπαράγει την ίδια πηγή 
που χρησιµοποιούν πολύ αργότερα και ο Παυσανίας και η Σούιδα 
423 FRANCIS-VICKERS 1983, 56-57 
424 Για τον κατάλογο των πόλεων που απαρτίζουν τη ∆ηλιακή Συµµαχία και το ποσό που συνεισέφερε η καθεµία 
βλ. WEST 1930, 267-275 και ΕDDY 1968, 184-195 
425 ASHTON 1991, 15. Ο τριπλασιασµός του ποσού  δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η Σίφνος βρισκόταν σε µια 
δεύτερη περίοδο ακµής. Το 425 π.Χ. µαίνεται ο Πελοποννησιακός Πόλεµος, από τη Συµµαχία ήδη έχουν 
αποσκιρτήσει κάποια από τα µέλη της και ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη το µεγάλο οικοδοµικό πρόγραµµα της 
Ακρόπολης της Αθήνας. Οι αυξηµένες ανάγκες της Συµµαχίας και των Αθηναίων σε πόρους υπαγόρευαν την 
αύξηση του ποσού που κατέβαλλαν αν όχι όλοι οι σύµµαχοι τουλάχιστον αυτοί που είχαν µια σχετική οικονοµική 
άνεση, όπως οι Σίφνιοι. 
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διέθεταν, υπήρχαν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.426 Στις πηγές που καλύπτουν τους αιώνες 
που ακολουθούν, όπως είδαµε, η Σίφνος εµφανίζεται σαν το συνώνυµο της φτώχειας και της 
εξαθλίωσης και προφανώς σ’ αυτήν την κατάσταση βρίσκεται όταν, µάλλον κάποια στιγµή τον 
2ο αι. π.Χ., δέχεται την επίθεση πειρατών από την Κρήτη και οι κάτοικοί της πουλιούνται σαν 
δούλοι.427 
 Εξηγήθηκε στις αντίστοιχες ενότητες που προηγήθηκαν γιατί τα θέµατα των 
παραστάσεων που κοσµούσαν τις ζώνες της διακόσµησής του δεν είναι δυνατό να είχαν 
επιλεγεί είτε από το ιερατείο είτε από τους καλλιτέχνες που εργάστηκαν για τη δηµιουργία 
τους, αλλά και γιατί δεν ήταν δυνατό τα µηνύµατα που µετέφεραν αυτές οι παραστάσεις στον 
θεατή και κατ’ επέκταση σ’ αυτό που ονοµάζουµε «κοινή γνώµη» να έχουν σχέση είτε µε τη 
«δελφική προπαγάνδα» υπέρ ή κατά του Πεισίστρατου, είτε µε τον Πρώτο Ιερό Πόλεµο είτε µε 
κοινωνικές διεργασίες και συσχετισµούς στην ίδια τη αρχαϊκή Σίφνο. Όλες οι προσπάθειες 
ερµηνείας του προγράµµατος συµφωνούν µόνο ως προς το γενικό συµπέρασµά τους: ότι το 
βασικό µήνυµα που προβάλλεται είναι το απόλυτο της βούλησης και της δύναµης των θεών.428 
Όµως, αυτές οι θεωρήσεις, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν εξετάζουν το µνηµείο 
αποσπασµατικά (µια µόνο από τις εικονιζόµενες παραστάσεις), αλλά συνολικά, ουσιαστικά 
αποτυγχάνουν να αποκαταστήσουν το επικοινωνιακό σχήµα που έχει σαν κέντρο το µνηµείο 
είτε γιατί, δεν περιλαµβάνουν καν στη συλλογιστική τους την πιθανότητα να υφίσταται 
επικοινωνιακή διαδικασία είτε γιατί εξαιτίας συγκεκριµένων επιστηµονικών «στερεοτύπων», 
συγχέουν την ταυτότητα του ποµπού και παραβλέπουν τη φύση του δέκτη. 
 Αυτό που στην πραγµατικότητα απηχούν τα θέµατα του θησαυρού είναι την 
προσπάθεια των Σιφνίων να παρουσιάσουν τη σύγχρονη και µελλοντική ευηµερία τους σαν 
προϊόν της θεϊκής βούλησης, να τοποθετήσουν την πόλη τους στη θέση του ιδανικού αναθέτη 
και, ταυτόχρονα, να δηλώσουν την έντονη ανησυχία και τον προβληµατισµό τους για το 
ενδεχόµενο να απειληθεί η ευηµερία τους από την ανθρώπινη απερισκεψία και απληστία. Ίσως 
ακόµα και να προειδοποιήσουν όσους είτε από φθόνο τρέφουν αρνητικά αισθήµατα απέναντί 
τους, είτε από απληστία προσπαθήσουν να απειλήσουν τα κεκτηµένα τους, ότι όσες φορές οι 
θνητοί προσπάθησαν κινούµενοι από ἀσέβεια και ἄτη να αµφισβητήσουν τη θεϊκή τάξη και τα 
προνόµια που οι θεοί έχουν µε δίκαιο τρόπο διανείµει τα αποτελέσµατα ήταν ολέθρια για 
όλους. Ο θεατής έβλεπε ξεκινώντας από το ανατολικό εναέτιο και συνεχίζοντας στην 
ανατολική και τη βόρεια πλευρά της ζωφόρου τρία µυθικά παραδείγµατα (Τρίποδας, 
Ψυχοστασία, Γιγαντοµαχία) άσκησης και επιβολής της θεϊκής βούλησης και δύναµης. Το 
µήνυµα ήταν σαφές: οι θεοί, µε την καθοδήγηση του ∆ία, έχουν και πρέπει να έχουν πάντα τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο πάνω σε όλα τα ζητήµατα. Κρίνουν µε δίκαιο και διαφανή τρόπο 
(Ψυχοστασία), δε διστάζουν όµως να επιβάλλουν την εκάστοτε απόφασή τους ακόµα και µε τη 
βία (Αρπαγή Τρίποδα) και να τιµωρήσουν σκληρά όποιον τολµήσει να αµφισβητήσει την 
εξουσία τους (Γιγαντοµαχία). Στη δυτική και νότια ζωφόρο και πιθανώς και στο χαµένο δυτικό 
εναέτιο το νόηµα αντιπαρατίθεται µ’ αυτό των προηγούµενων. Στις περιπτώσεις των 
συγκεκριµένων µύθων αυτοί που έπρεπε να λάβουν τις αποφάσεις, καθώς οι θεοί δεν 
παρενέβησαν και τους άφησαν την πρωτοβουλία, ήταν οι άνθρωποι (Πάρης, ∆ιόσκουροι ή 
όποιοι ήταν αυτοί που αρπάζουν τις γυναίκες στη νότια πλευρά), αλλά οι αποφάσεις που 
πήραν ήταν οι χειρότερες δυνατές, κατέλυσαν τη θεϊκή τάξη και έφεραν καταστροφικές 
συνέπειες (Τρωικός Πόλεµος ή όποια δεινά έφερε η αρπαγή των γυναικών). Ο συνειρµός δεν 
είναι δύσκολος, ούτε κρύβεται πίσω από αλληγορίες: όπως όλα τα προνόµια των θνητών, έτσι 
και αυτό που κατέχουν οι Σίφνιοι, ο φυσικός πλούτος που υπάρχει στη γη τους, έχει 
παραχωρηθεί από τους θεούς. Η µελλοντική τύχη των Σιφνίων, το αν θα εξακολουθήσουν να 

                                                           
426 FRANCIS-VICKERS 1983, 57 
427 ∆ιόδωρος 31.45 
428 RIDGWAY 1999, 205-206 
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ωφελούνται από το προνόµιο αυτό θα εξαρτάται πάντα από τη θεϊκή κρίση. Όσο οι ίδιοι, στα 
πλαίσια της ανταποδοτικής σχέσης µε τους θεούς παραµένουν πιστοί και σταθεροί αναθέτες 
(απτή απόδειξη ο θησαυρός), κανένας θνητός δεν έχει δικαίωµα να τους κρίνει και να 
αµφισβητήσει τη βούληση των θεών. Αν όµως, παρόλα αυτά, κάποιοι, όπως φοβούνται οι 
Σίφνιοι, δεν βλέπουν µε «καλό µάτι» την ευηµερία του νησιού τους και προσπαθήσουν στο 
µέλλον µε τον οποιοδήποτε τρόπο να την απειλήσουν θα µπορούσαν να αναλογιστούν την 
κατάληξη των παραδειγµάτων από το παρελθόν που εµφανίζονται στη ζωφόρο. Σ’ αυτά, 
θνητοί ή ήρωες, παρακινηµένοι από ταπεινά ένστικτα,  ξεπέρασαν τα όρια και τις ανθρώπινες 
δυνατότητές τους, πιστεύοντας ότι µπορούσαν να καθορίσουν κατά την κρίση τους το δικό τους 
µέλλον ή το µέλλον άλλων θνητών ή οµάδων. Όπως τον Πάρη και τους ∆ιόσκουρους, έτσι και 
αυτούς που θα απειλήσουν τη Σίφνο, η λανθασµένη κρίση τους θα τους οδηγήσει σε ενέργειες 
εκ των πραγµάτων παράνοµες («ἁρπαγή», βίαιη, δηλαδή, αφαίρεση των προνοµίων που 
ανήκουν σε άλλους), που ανατρέπουν τον κόσµο και την «ἡσυχία», οδηγούν σε συγκρούσεις µε 
ανεπανόρθωτα αποτελέσµατα και φέρνουν την τελική τιµωρία των θεών. 
 Οι Καρυάτιδες της πρόσοψης, στοιχείο ενταγµένο, όπως είδαµε, στην παράδοση των 
θησαυρών που κτίζονταν στο συγκεκριµένο ιερό, επιλέχθηκαν για να υπογραµµίσουν µε 
µεγαλύτερη έµφαση τόσο το χαρακτήρα του κτηρίου, όσο και την ιδιότητα που οι Σίφνιοι 
επιχειρούσαν να προσδώσουν στον εαυτό τους: αυτή του ιδανικού αναθέτη. Στο ίδιο πλαίσιο, οι, 
συνηθισµένες στον ευρύτερο κύκλο των Κυκλάδων, σκηνές από τη διονυσιακή λατρεία 
επιλέχθηκαν σαν διακόσµηση του κάλαθου, ακολουθώντας το πρότυπο της καρυάτιδας «Εx-
Knidian», στης οποίας τον κάλαθο υπάρχουν σκηνές µάλλον από τη λατρεία του Απόλλωνα, 
ακριβώς για να συνδεθεί ο θησαυρός και ο αναθέτης του µε τις τοπικές λατρείες, η ενίσχυση 
και η υποστήριξη των οποίων αποτελούσε καθήκον του «σωστού» αναθέτη.429 Η πιθανή 
παρουσία των Νικών και των Σφιγγών στη στέγη του κτηρίου µπορεί να εξηγηθεί, δεδοµένης 
της σύνδεσής τους µε τις Κυκλάδες και τις κατασκευές ιωνικού ρυθµού, βάσει των σαφών 
συµβολισµών που οι µορφές αυτές περιείχαν: οι Νίκες σαν σύµβολα νικών µε την ευρεία έννοια 
ταίριαζαν σε οποιοδήποτε δηµόσιο οικοδόµηµα ακµάζουσας πόλης. Το ίδιο ισχύει και για τις 
Σφίγγες, αν σταθούµε στον συµβολικό τους ρόλο σαν φύλακες. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι το εικονογραφικό πρόγραµµα του θησαυρού αναφέρεται στον 
αναθέτη του κτηρίου. Το βασικό µήνυµα που απευθύνει στο κοινό του ιερού των ∆ελφών 
συµπίπτει, αλλά και προσδιορίζεται από τα άλλα δεδοµένα που διαθέτουµε για την άποψη των 
Σιφνίων για το ρόλο τους και τους στόχους τους στη συγκεκριµένη συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό 
δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές θέσεις που καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο βασικός 
σκοπός αυτών που επέλεξαν τα θέµατα των παραστάσεων ήταν να υπερτονίσουν το 
πολυτελές στοιχείο του θησαυρού και ότι ακριβώς γι’ αυτό το λόγο αυτές ήταν πρωτίστως 
διακοσµητικές430 ή ότι τα θέµατα, καθώς βρίσκονται στη σφαίρα της θρησκείας και του µύθου, 
δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες πολιτικές επιδιώξεις, στόχους αξίες και ιδανικά και έτσι δεν 
παρουσιάζουν τη συγκεκριµένη ταυτότητα της Σίφνου.431  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
429 Βεβαίως θα µπορούσαν παράλληλα να συνδεθούν και µε κάποια τοπική λατρεία του ∆ιονύσου στη Σίφνο, αλλά 
δεν υπάρχει η οποιαδήποτε ένδειξη που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση 
430 ΚΝΕLL 1990, 32 
431 HÖLSCHER 1998, 157 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
4.1 Ιστορικό της έρευνας 
 Ένας επισκέπτης των ∆ελφών της κλασικής περιόδου θα έµπαινε στο ιερό, όπως 
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο που είχε σαν αντικείµενο την τοπογραφία του, από τη 
νοτιοανατολική πύλη. Ανηφορίζοντας την Ιερά Οδό και αφού περνούσε τα αναθήµατα και τους 
θησαυρούς των Σικυωνίων, των Σιφνίων και των Μεγαρέων θα έφτανε σε ένα σταυροδρόµι. 
Εκεί, βρισκόµενος ακριβώς πάνω σε µια ανηφορική απότοµη στροφή, θα έβλεπε καθαρά για 
πρώτη φορά, στο ανώτερο άνδηρο απ’ αυτό που βρισκόταν εκείνη τη στιγµή, το ναό του 
Απόλλωνα. Μπροστά του και κάτω από το άνδηρο του ναού θα έβλεπε ένα µικρό, 
διακοσµηµένο µε γλυπτά, δωρικό κτήριο: τον Θησαυρό των Αθηναίων (EIK.23).  
 Από την αποκάλυψή του στα πλαίσια της Μεγάλης Ανασκαφής της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, (Απρίλιος - Ιούλιος του 1893),432 και την πρώτη αναφορά του διευθυντή 
της ανασκαφής Τ.Ηοmolle τον επόµενο χρόνο, στην οποία τέθηκαν τα πρώτα ερωτήµατα και οι 
βάσεις για τη µεταγενέστερη µελέτη του,433 το µνηµείο υπήρξε το αντικείµενο αµέτρητων 
επιστηµονικών µελετών, συζητήσεων και µιας αναστηλωτικής προσπάθειας από τον J.Replat 
(1903-1906), που κατέληξε στο αποτέλεσµα που µπορεί σήµερα να δει ο επισκέπτης των 
∆ελφών.434 Από την άποψη αυτή πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία της 
κλασικής περιόδου. Στις αιτίες αυτού του φαινοµένου θα µπορούσαµε να περιλάβουµε την 
προνοµιακή θέση του θησαυρού µέσα σ’ ένα από τα σηµαντικότερα ιερά της αρχαιότητας, τη 
διατήρηση του µεγαλύτερου µέρους του, συµπεριλαµβανοµένου του γλυπτού του διακόσµου 
και το γεγονός ότι είχε αφιερωθεί από µια από τις σηµαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες για 
την έρευνα πόλεις. 

 Οι περισσότεροι µελετητές που ασχολήθηκαν µε το θησαυρό προσπάθησαν να 
απαντήσουν σε ζητήµατα που σχετίζονταν µε την τεχνοτροπία και τη χρονολόγηση του. Έτσι, 
η µακροχρόνια διαµάχη µε αντικείµενο την τελευταία επισκίασε και σε κάποιες περιόδους 
εξαφάνισε οποιονδήποτε άλλον προβληµατισµό. Σχεδόν σε όλες τις µονογραφίες που 
γράφτηκαν, η αρχιτεκτονική µορφή ή τα γλυπτά του µνηµείου αποτέλεσαν απλώς την αφορµή 
ή το µέσον για την διατύπωση τελικών συµπερασµάτων που αφορούσαν αποκλειστικά στο 
χρονολογικό ζήτηµα και όλα τα εγχειρίδια ή οι συνολικές µελέτες που σέβονταν τον εαυτό τους 
όφειλαν να πάρουν θέση πάνω σ’ αυτό ακόµα κι αν ο χώρος που αφιέρωναν στις σελίδες τους 
για την περιγραφή και την περαιτέρω ανάλυση του ίδιου του µνηµείου ήταν ελάχιστος. Τα 
τελευταία χρόνια, όπως θα δούµε παρακάτω, η επιτόπια έρευνα διευθέτησε σε µεγάλο βαθµό 
το αντικείµενο της διαµάχης και έτσι άνοιξε ο δρόµος για την αναθεώρηση πολλών 
στερεοτύπων και την διατύπωση νέων και το ίδιο, αν όχι περισσότερο, ουσιαστικών 
ερωτηµάτων.  
 Σ’ όλη αυτή την πορεία της έρευνας µπορούµε να ξεχωρίσουµε σαν βασικούς σταθµούς 
τις δύο επίσηµες γαλλικές, συνολικές, δηµοσιεύσεις από τους Audiat και De La Coste 
Messelière,435 την επανεξέταση των µετοπών από τον Hoffelner436 και την εξέταση νέων 
δεδοµένων που προέκυψαν από τις σχετικά πρόσφατες (1989) γαλλικές ανασκαφές στον 
περιβάλλοντα χώρο του θησαυρού.437 

                                                           
432 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 9 
433 ΗΟΜΟLLE 1894 
434 BOMELLAER-LAROCHE 1991, 133 
435 ΑUDIAT 1933  -  DE LA COSTE MESSELIÈRE  1957 
436 HOFFELNER 1988 
437 AMANDRY 1998 
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 Αν και οι γνώσεις µας για την ύστερη Αρχαϊκή Αθήνα, τα συµφραζόµενα δηλαδή της 
κατασκευής του θησαυρού, είναι κάθε άλλο παρά πλήρεις και αφήνουν πολλά ζητήµατα 
ακόµα ανοικτά, ωστόσο είναι δυνατή η σύνθεση κάποιων από τις ιστορικές, αρχαιολογικές και 
εικονογραφικές αναλύσεις µε τελικό στόχο να αναπαραστήσουµε το ρόλο του συγκεκριµένου 
δηµόσιου οικοδοµήµατος στα πλαίσια της αθηναϊκής πολιτικής των τελών του 6ου και των 
αρχών του 5ου αι. π.Χ. (τα χρονικά όρια της περιόδου µέσα στην οποία κυµαίνονται οι 
χρονολογήσεις του µνηµείου που έχουν κατά καιρούς προταθεί). Για να φτάσουµε όµως εκεί 
πρέπει πρώτα να δούµε τις πιθανές απαντήσεις αυτού ακριβώς του ερωτήµατος: πότε 
κατασκευάστηκε ο θησαυρός;  
 
4.2 Χρονολόγηση 
 Αναφερόµενος στους θησαυρούς των Θηβαίων, των Αθηναίων και των Κνιδίων, ο 
Παυσανίας επισηµαίνει: «oἱ  δε θησαυροί Θηβαίων ἀπό ἔργου τῶν ἐς πολέµων, και Ἀθηναῖων 
ἔστιν ὡσαύτως, Κνιδίους δε ουκ οἶδα εἰ ἐπί νίκη τινί…ἐπεί Θηβαίοις γε ἀπό ἔργου τῶν ἐν 
Λεύκτροις και Ἀθηναίοις ἀπό τον ἐς Μαραθώνα ἀποβάντων ὁµοῦ ∆άτιδι εἰσιν οἱ θησαυροί ».438 
Όπως φαίνεται αρκετά ξεκάθαρα από τα παραπάνω, ο περιηγητής στην περίπτωση του 
θησαυρού των Αθηναίων δεν έχει, αντίθετα µ’ αυτήν του θησαυρού των Κνιδίων, καµία 
αµφιβολία ως προς την αφορµή της κατασκευής του: κτίστηκε µετά τη νίκη των Αθηναίων και 
των συµµάχων τους στο Μαραθώνα (490 π.Χ.). Η µαρτυρία του θα είχε γίνει, όπως σε πολλές 
άλλες περιπτώσεις, καθολικά αποδεκτή από την σύγχρονη έρευνα αν δεν υπήρχαν δύο βασικές 
παράµετροι που έδωσαν τη δυνατότητα σε µια µεγάλη µερίδα ερευνητών να την 
αµφισβητήσουν.  
 Η πρώτη σχετίζεται µε την ύπαρξη στη νότια πλευρά του κτηρίου και παράλληλα µ’ 
αυτό µιας µεγάλης, ορθογώνιας, κτιστής βάσης αγαλµάτων που έφερε την επιγραφή 
ΑΘΕΝΑΙΟΙ Τ[Ο]Ι ΑΠΟΛΛΟΝ[Ι ΑΠΟ ΜΕ∆]ΟΝ ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ ΤΕΣ ΜΑΡΑΘ[Ο]ΝΙ Μ[ΑΧΕ]Σ.439 Οι 
εγκοπές που έφερε στην ανώτατη, επίπεδη επιφάνεια δείχνουν ότι εκεί στέκονταν δέκα 
χάλκινα αγάλµατα, τα οποία αργότερα αυξήθηκαν σε δώδεκα και έπειτα σε δεκατρία.440 Γι’ 
αυτές τις προσθήκες, η βάση ανακατασκευάστηκε δύο φορές, την πρώτη επεκτεινόµενη προς 
τα ανατολικά µε την τοποθέτηση νέων δόµων πάνω στους οποίους τοποθετήθηκαν τα δύο νέα 
αγάλµατα και τη δεύτερη µε την εκ νέου επέκταση και αναδιάταξη όλων των αγαλµάτων έτσι 
ώστε να βρεθεί χώρος για τελική τοποθέτηση του 13ου αγάλµατος στο κέντρο της σύνθεσης και 
µε την επαναχάραξη της επιγραφής (EIK.24). Αν και δεν σώζονται τα ίδια τα αγάλµατα, ο 
αριθµός τους και οι δύο αυξήσεις του καθώς και τα αρχαιολογικά και επιγραφικά δεδοµένα που 
σχετίζονται µε τις τελευταίες και τις µετατροπές της βάσης δείχνουν ότι πιθανότατα τα δέκα 
αγάλµατα της αρχικής φάσης εικόνιζαν τους δέκα επώνυµους ήρωες των φυλών του 
Κλεισθένη και ότι αυτά που προστέθηκαν αργότερα µάλλον σχετίζονται µε τη δηµιουργία 
νέων φυλών κατά την Ελληνιστική περίοδο. Η πρώτη επέκταση χρονολογείται µεταξύ 290 και 
245 π.Χ., µε πιθανότερο έτος κατασκευής το 246 π.Χ., όταν ήταν πρόσφατη η νίκη επί των 
Γαλατών. Οι δύο πρόσθετες µορφές θα πρέπει να ήταν αυτές του Αντίγονου και του ∆ηµήτριου 
του Πολιορκητή που είχαν ανακηρυχθεί επώνυµοι ήρωες ήδη από το 306 π.Χ.. Η χρονολόγηση 
της δεύτερης επέκτασης είναι πιο περίπλοκη και η 13η µορφή θα µπορούσε να είναι αυτή του 

                                                           
438 Παυσανίας, 10.11.5 
439 Εξαντλητική ανάλυση της επιγραφής στο AUDIAT 1930 296-321. Επίσης: DE LA COSTE MESSELIÈRE 
1942-431, 5-17  -  GAUER 1980, 127-131. Η συλλαβή ΡΟΘ της λέξη ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ προστέθηκε το 1981, 
επιβεβαιώνοντας την αρχική αποκατάσταση, όταν βρέθηκε ο δόµος πάνω στον οποίο ήταν λαξευµένη (ΑΜΑNDRY 
1981, 677) 
440 Αν και υπάρχει και η άποψη (ROBERTSON 1975, 168) που στηρίζεται στην κατά λέξη ερµηνεία της επιγραφής 
ότι η βάση δεν έφερε αγάλµατα, αλλά όπλα και άλλα περσικά λάφυρα («ἀκροθίνια»), κατ’ αναλογία µε ένα 
γειτονικό, αλλά αρκετά µεταγενέστερο µνηµείο, τη Στοά των Αθηναίων. Νοµίζω ότι πρέπει να προτιµήσουµε τις 
αντίθετες, καθαρά αρχαιολογικές ενδείξεις. 
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Πτολεµαίου του Γ’, είτε του Αττάλου είτε του Αδριανού. Όλοι τους ανακηρύχθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους ( αντίστοιχα 223, 200 και 125 π.Χ.) επώνυµοι ήρωες και η 
µορφή ενός τουλάχιστον απ’ αυτούς θα µπορούσε να έχει προστεθεί στο µνηµείο.441  
 Ανεξάρτητα από το πόσες και ποιες ήταν οι µεταγενέστερες κατασκευαστικές φάσεις 
στην ιστορία του µνηµείου, αυτή που κυρίως µας ενδιαφέρει και σχετίζεται άµεσα µε το υπό 
εξέταση ζήτηµα είναι η αρχική, καθώς η αναθηµατική της επιγραφή ταυτίζεται ως προς το 
περιεχόµενό της µε τη µαρτυρία του Παυσανία για το θησαυρό: η αφορµή για την κατασκευή 
και των δύο µνηµείων ήταν η νίκη στο Μαραθώνα. Κατά τον Dinsmoor υπάρχουν τέσσερα 
λογικά ενδεχόµενα: α) ο Θησαυρός να κτίστηκε λίγο πριν και η βάση αµέσως µετά τη µάχη του 
Μαραθώνα β) και οι δύο κατασκευές να κτίστηκαν παράλληλα αµέσως µετά τη µάχη γ) ο 
Θησαυρός να κτίστηκε αµέσως µετά τη µάχη και η βάση να προστέθηκε πολύ αργότερα και δ) 
και οι δύο να κτίστηκαν παράλληλα πολύ καιρό µετά τη µάχη.442 Μια µεγάλη µερίδα 
ερευνητών, σχεδόν αποκλειστικά αγγλόφωνων και γερµανόφωνων, εκκινώντας από την 
πεποίθησή τους ότι τεχνοτροπικά ο θησαυρός δεν έχει σχέση µε τη χρονολόγηση που παραδίδει 
ο Παυσανίας, αλλά µοιάζει τουλάχιστον µια γενιά παλαιότερος (λίγο πριν ή λίγο µετά το 510 
π.Χ.)(η δεύτερη παράµετρος αµφισβήτησης), υποστήριξαν είτε το πρώτο  είτε το τρίτο 
ενδεχόµενο καθώς θεώρησαν ότι, παρόλες τις καλές του προθέσεις, ο περιηγητής υπέθεσε 
λανθασµένα ότι η βάση, ακριβώς επειδή στηριζόταν πάνω στο κτήριο, ήταν δοµικό στοιχείο του 
και η επιγραφή πάνω σ’ αυτήν ήταν η αφιερωµατική επιγραφή ολόκληρου του συνόλου. Γι’ 
αυτούς, οι διαφορές µεταξύ των τύπων των συνδέσµων που χρησιµοποιήθηκαν στον θησαυρό 
και τη βάση δείχνουν ότι η τελευταία αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη και ότι η χρονολογική 
απόσταση ανάµεσα στην κατασκευή της και στην κατασκευή του θησαυρού είναι µεγάλη.443  

Από την άλλη, η πλευρά των Γάλλων ανασκαφέων, συνεπικουρούµενη από έναν 
αριθµό µη Γάλλων µελετητών προτίµησαν το δεύτερο ενδεχόµενο, που ήταν και η άποψη που 
είχε εκφράσει ήδη από την αποκάλυψη του µνηµείου ο Homolle,444 στηριζόµενοι κυρίως στην 
αποδεδειγµένη, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, αξιοπιστία των µαρτυριών του Παυσανία και 
στις τεχνοτροπικές λεπτοµέρειες που χρονολογούν τον θησαυρό λίγο µετά το 490 π.Χ.. Έτσι, γι’ 
αυτούς, θησαυρός και βάση είναι σύγχρονες και οργανικά συνδεδεµένες κατασκευές και η 
επιγραφή αναφέρεται και εποµένως µας υποδεικνύει τη χρονολόγηση ολόκληρου του 
συνόλου.445 Από τη φράση του Παυσανία φαίνεται σαφώς ότι ήταν απόλυτα σίγουρος για την 
πληροφορία που µετέφερε. Η διατύπωση που χρησιµοποιεί είναι τόσο ξεκάθαρη και απόλυτη, 
ώστε κανείς δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι ο περιηγητής είχε τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις.  

Απόλυτα συναφές µε τη χρονολόγηση του θησαυρού και της «Βάσης του Μαραθώνα» 
είναι το ζήτηµα της δεύτερης βάσης που σχετίζεται µε το Μαραθώνα και είδε ο Παυσανίας 
κοντά στην νοτιοανατολική είσοδο του ιερού (ΕΙΚ.25). Στη λεπτοµερή του περιγραφή αναφέρει 
ότι η επιγραφή πάνω στη βάση αυτή πληροφορούσε τον επισκέπτη για την ταυτότητα των 

                                                           
441 Ο Άτταλος αντικατέστησε σαν επώνυµος ήρωας τον Αντίγονο και το ∆ηµήτριο, αλλά απ’ ότι φαίνεται δύσκολα 
µπορεί να ταυτιστεί µε την 13η µορφή καθώς λόγω της αντικατάστασης η προσθήκη του θα προϋπέθετε και άλλες 
µετατροπές που δεν είναι εµφανείς στη βάση. Πιο πιθανή φαίνεται η περίπτωση του Πτολεµαίου του Γ’ 
(AMANDRY 1998, 75-90  -  JACQUEMIN 1999, 229-230  -  NEER 2004, 66). Ο VATIN (1991, 183-234) 
αντίθετα πρότεινε, βασιζόµενος κυρίως σε επιγραφές, που, όπως υποστηρίζει, δεν είχαν εντοπιστεί από άλλους, έξι 
διαφορετικές και πιο πολύπλοκες φάσεις στην ιστορία του µνηµείου. Τα επιχειρήµατά του αντιµετώπισαν σφοδρή 
κριτική, τόσο ως προς την ουσία τους (JACQUEMIN 1999, 229 υποσ.100), όσο και ως προς το γεγονός ότι κατά τη 
δηµοσίευσή τους δεν συνοδεύονταν από φωτογραφικές ή σχεδιαστικές αποτυπώσεις των επιγραφών που 
υποστηρίζει ότι εντόπισε (NEER 2004, 66 υποσ.10). 
442 DINSMOOR 1946, 87 
443 Το επιχείρηµα ανήκει στον DINSMOOR (1946, 87) 
444 HOMOLLE 1894, 170 
445 Πιο ευµεγέθεις καταγραφές των αναφορών στο θέµα (αν και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν 
πλήρεις, λόγω του τεράστιου αριθµού των ερευνητών που έχουν κατά καιρούς συνταχθεί µε τη µια η την άλλη 
άποψη) στα DINSMOOR 1946, 87 υποσ.2-3  -  HARRISON 1965, 9-11  -  ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 373 υποσ. 44  -  
NEER 2004, 67 υποσ. 12, 14 
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προσώπων που παρίσταναν τα χάλκινα αγάλµατα που έφερε: οι δέκα επώνυµοι ήρωες των 
αθηναϊκών φυλών, ο Κόδρος, ο Θησέας και ο Φιλαιός γύρω από µια κεντρική τριάδα την οποία 
αποτελούσαν η Αθηνά, ο Μιλτιάδης και ο Απόλλωνας. Επίσης, η επιγραφή ανέφερε ότι το 
ανάθηµα αυτό ήταν έργο του Φειδία και είχε φτιαχτεί από τα λάφυρα της µάχης του 
Μαραθώνα.446 Αυτή η µαρτυρία, σε συνδυασµό µε το θησαυρό και την παρακείµενη σ’ αυτόν 
«Βάση του Μαραθώνα», συνέστησε ένα από τα περίφηµα για τη σύγχρονη έρευνα «αινίγµατα 
των ∆ελφών». Ο λόγος είναι προφανής: εµφανίζονται να κατασκευάζονται ταυτόχρονα τρία 
διαφορετικά αθηναϊκά αναθήµατα µε αφορµή τη µάχη του Μαραθώνα και µε άµεση 
«χρηµατοδότηση» απ’ αυτήν. Η βάση δίπλα στο θησαυρό συσχετίζεται µε το Μαραθώνα µέσω 
αρχαιολογικών τεκµηρίων (επιγραφή), ενώ ο ίδιος ο θησαυρός και η βάση της εισόδου µέσω της 
µαρτυρίας του Παυσανία. Το πρόβληµα είναι βέβαια ότι η πρώτη βάση δεν αναφέρεται καν από 
τον Παυσανία, ενώ η δεύτερη περιγράφεται λεπτοµερώς. Το στοιχείο αυτό προβλήθηκε από 
κάποιους ερευνητές σαν ένδειξη ότι τα αγάλµατα της πρώτης δεν βρίσκονταν την εποχή του 
Παυσανία στη θέση τους και έτσι αυτός δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για βάση αναθήµατος 
και θεώρησε ότι η αφιερωµατική επιγραφή πάνω της αναφερόταν στον θησαυρό, ενώ τα 
αγάλµατα της δεύτερης στέκονταν ακόµα και τράβηξαν την προσοχή του.447 Αυτή η θέση όµως 
δεν λύνει το «αίνιγµα»: θα µπορούσαν µε αφορµή το Μαραθώνα οι Αθηναίοι να έχουν 
αφιερώσει τρία διαφορετικά αναθήµατα στο ιερό;  

Μια µερίδα ερευνητών προκρίνει τη λύση ότι ο θησαυρός και η γειτονική του βάση 
κατασκευάστηκαν πράγµατι το 490 π.Χ., ενώ η άλλη βάση (την οποία ονοµάζουν «Μνηµείο του 
Μιλτιάδη»), δεδοµένης της παρουσίας του αγάλµατος του Μιλτιάδη και της αναφοράς στην 
επιγραφή ότι τα αγάλµατα ήταν έργο του Φειδία, είχε αφιερωθεί στους ∆ελφούς οπωσδήποτε 
µετά το θάνατο του στρατηγού και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου της καριέρας 
του γλύπτη, όταν η φήµη του ήταν ήδη αρκετά µεγάλη,  κατά την περίοδο της επικράτησης 
στην Αθήνα του γιου του Μιλτιάδη Κίµωνα. Οι περισσότεροι συµφωνούν σε µια χρονολόγηση 
κοντά στο 465 π.Χ., δηλαδή µετά τη νίκη του Κίµωνα επί των Περσών στον Ευρυµέδοντα και 
πριν τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη.448 Το µειονέκτηµα αυτής της λύσης είναι ότι παραβλέπει 
την ρητή αναφορά του Παυσανία ότι, σύµφωνα µε την επιγραφή, το σύνολο είχε φτιαχτεί από 
τα λάφυρα της µάχης του Μαραθώνα. 

Η αντίθετη πλευρά πρότεινε µια πιο περίπλοκη λύση. Θεωρώντας ότι δεν θα ήταν 
δυνατόν να στέκονται στο ίδιο σηµείο δύο διαφορετικά αναθήµατα της µάχης του Μαραθώνα 
(θησαυρός και βάση) και µε δεδοµένη τη θέση τους ότι ο θησαυρός είναι αρχαιότερος του 490 
π.Χ., αναπαράστησαν την χρονολογική διαδοχή των γεγονότων ως εξής : πρώτος φτιάχτηκε 
στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. ο θησαυρός, έπειτα µε αφορµή τη µάχη του Μαραθώνα, άλλα λίγο 
αργότερα απ’ αυτήν, την εποχή δηλαδή του Κίµωνα, προστέθηκε δίπλα του η «Βάση του 
Μαραθώνα» και αργότερα, η βάση µεταφέρθηκε στη θέση που την είδε ο Παυσανίας.449 
Εναλλακτικά, προτάθηκε, ακόµα, η λύση ότι η τελευταία κατασκευάστηκε µε αφορµή τις νίκες 
του Μιλτιάδη στη Θράκη. 450  Καθώς οι νίκες αυτές συνέβησαν πριν το 490 π.Χ., η  επιγραφή που 
αναφέρεται στο Μαραθώνα θα πρέπει να προστέθηκε αργότερα. Μπορούµε όµως να δεχθούµε 
ότι σε µια βάση µε 16 χάλκινα αγάλµατα, η οποία βρισκόταν ανάµεσα σε «ανταγωνιστικά» 
αναθήµατα άλλων πόλεων, δεν είχε µπει εξ’ αρχής αφιερωµατική επιγραφή που θα ενηµέρωνε 
το θεατή και για την ταυτότητα των παριστανόµενων;  Αλλά και η πρώτη λύση δεν ικανοποιεί. 
Η βάση δίπλα στο θησαυρό έφερε σίγουρα 13 αγάλµατα. Όπως είδαµε τα 3 απ’ αυτά 
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προστέθηκαν αργότερα, κατά την ελληνιστική περίοδο, έπειτα από επεκτάσεις της βάσης. Άρα 
στην αρχική της µορφή τα αγάλµατα ήταν 10. Όπως είδαµε η γαλλική πρόταση θεωρεί ότι ο 
αριθµός αυτός παραπέµπει στους 10 επώνυµους ήρωες των φυλών της Αθήνας. Αντίστοιχα, η 
βάση που είδε ο Παυσανίας έφερε, σύµφωνα µε την επιγραφή, 13 αγάλµατα. Μπορούµε να 
υποθέσουµε ότι µεταφέρθηκαν τα αρχικά 10 της πρώτης βάσης σε νέα θέση και προστέθηκαν 
άλλα 3 από τον Κίµωνα; Και ποιους παρίσταναν αυτά τα 3; Γιατί στη βάση της εισόδου 
υπήρχαν 7 επώνυµοι ήρωες και 6 άλλες µορφές (Αθηνά, Απόλλωνας, Μιλτιάδης, Θησέας, 
Κόδρος, Φιλαιός). Τα δεδοµένα αυτά επιτρέπουν δύο λογικές υποθέσεις: είτε ότι για κάποιους 
λόγους αφαιρέθηκαν κατά τη µεταφορά 3 από τις αρχικές µορφές των επωνύµων και 
προστέθηκαν οι έξι άλλες, είτε ότι στη βάση υπήρχαν εξ αρχής οι 7 από τους 10 επώνυµους και 
3 από τους υπόλοιπους και µετά τη µεταφορά προστέθηκαν άλλοι 3. Καµία από τις δύο 
υποθέσεις δεν δείχνει λογική. Ο Κίµωνας είχε κάθε λόγο να θέλει να περιλάβει τον πατέρα του 
σε ένα ανάθηµα, αλλά γιατί να µεταφέρει τα παλιά αγάλµατα και να αλλάξει τη σύνθεση; Και 
µε ποιον τρόπο εξασφάλισε την άδεια να αφαιρέσει ένα στοιχείο από το περιβάλλον ενός 
δηµόσιου κτηρίου; Ακόµα κι αν ξεπεράσουµε αυτές τις επιφυλάξεις, υπάρχει ένα ανυπέρβλητο 
εµπόδιο: η επέκταση της πρώτης βάσης κατά τον 3ο αι. π.Χ. και η προσθήκη των 3 αγαλµάτων. 
Αν ο Κίµωνας είχε µεταφέρει τα αρχικά 10, ποια αγάλµατα στέκονταν εκεί µεταξύ 5ου  και 3ου 
αι. π.Χ.; Και βέβαια δεν είναι καθόλου λογικό να αφαίρεσε τα παλιά και να τα αντικατέστησε 
µε νέα. Αν πάλι η µεταφορά έγινε µετά την ελληνιστική περίοδο γιατί στην επιγραφή που είδε 
ο Παυσανίας δεν περιλαµβάνονται τα ονόµατα των επώνυµων των νέων φυλών, που λογικά 
είχαν προστεθεί κατά τη µετατροπή της πρώτης βάσης; ∆εν µπορούµε να φανταστούµε κανένα 
λόγο, χωροταξικής ή ιδεολογικής φύσεως, ο οποίος µετά τον 3ο αι. π.Χ.. θα επέβαλλε τη 
µεταφορά  και την ταυτόχρονη µετατροπή ενός αναθήµατος βάσει αναφορών στο ηρωικό 
παρελθόν της πόλης και όχι στην σύγχρονη µ’ αυτήν πραγµατικότητα των ηγεµόνων της 
ελληνιστικής ή της ρωµαϊκής περιόδου.  

Ίσως τα πράγµατα φανούν πιο απλά αν προσπαθήσουµε, έχοντας σαν βάση την 
περισσότερο αληθοφανή πρόταση των Γάλλων, να εξηγήσουµε αυτό το πλεόνασµα µνηµείων 
της µάχης του Μαραθώνα στους ∆ελφούς εστιάζοντας στους λόγους για τους οποίους θα 
µπορούσε ο Κίµωνας να έχει κατασκευάσει ένα µνηµείο του ιδίου τύπου, άρα και κατά κάποιον 
τρόπο ανταγωνιστικό, αυτού που βρισκόταν σε ένα λίγο ψηλότερο σηµείο της πλαγιάς και 
δίπλα στο θησαυρό. Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο βάσεις, που συνίστανται κυρίως στην 
ταυτότητα των επιπλέον µορφών που υπήρχαν στη βάση της εισόδου, είναι διαφωτιστικές: 
στην τελευταία, εκτός της Αθηνάς και του Απόλλωνα των οποίων η παρουσία εξηγείται 
εύκολα, περιλαµβάνονταν και ο Θησέας, ο Κόδρος, ο Μιλτιάδης και ο Φιλαιός. Συνεπώς, στους 
10 επώνυµους της άλλης βάσης, αντιπαρατίθεται ένα σύνολο αποτελούµενο από 2 θεούς, 7 
επώνυµους ήρωες, τον µυθικό οικιστή ήρωα και, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο συµπολεµιστή 
των Αθηναίων στο Μαραθώνα,451 τον µυθικό βασιλιά που θυσιάστηκε για τη σωτηρία της 
πόλης, έναν από τους στρατηγούς που νίκησαν στο Μαραθώνα και τον µυθικό γενάρχη της 
φυλής των Φιλαϊδων και γιο του Αίαντα του Τελαµώνιου, στην οποία ανήκε ο στρατηγός και ο 
γιος του Κίµωνας. Για τον Neer η βάση κατασκευάστηκε από τον Kίµωνα σαν απάντηση στο 
θησαυρό. Σύµφωνα µε τη θεωρία του ότι όλοι οι θησαυροί χρησιµοποιούνταν από τις πόλεις 
σαν εργαλεία εθνικοποίησης του οποιουδήποτε ιδιωτικού στοιχείου, θεωρεί και στην 
περίπτωση αυτή ο θησαυρός και η βάση χρησίµευαν, καθώς είχαν φτιαχτεί από τα λάφυρα της 
µάχης, µεταξύ άλλων και σαν εργαλεία εθνικοποίησης της δόξας του νικητή του Μαραθώνα, 
Μιλτιάδη. Έτσι, ο Κίµωνας θεώρησε ότι έπρεπε να διορθώσει τα πράγµατα µε ένα νέο, 
αναδροµικό ανάθηµα της µάχης, το οποίο όµως θα πρόβαλλε τον κεντρικό σ’ αυτήν ρόλο του 
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νεκρού πια Μιλτιάδη και θα του έδινε µια θέση µεταξύ των ηρώων της πόλης και της φυλής 
του.452  

Σαν γενικό σχήµα η παραπάνω ερµηνεία της «Βάσης του Μιλτιάδη» δείχνει εύλογη. 
Ίσως όµως τα πράγµατα να ήταν λίγο πιο περίπλοκα. Άλλωστε, την εποχή που φτιάχνεται η 
βάση η ιδεολογική χρήση της µάχης του Μαραθώνα από τους Αθηναίους είναι πολύ 
εκτεταµένη, ίσως περισσότερο κι από τα αµέσως επόµενα του 490 π.Χ. χρόνια. Ακόµα, η 
σύγχρονη έρευνα έχει σε µεγάλο βαθµό καταδείξει τα στοιχεία εκείνα που µαρτυρούν την 
προσπάθεια του Κίµωνα να συνδεθεί µε τον Θησέα άµεσα και έµµεσα.453 ∆ύο από τις ωδές του 
4Ος ∆ιθυράµβου για τον Θησέα, τον οποίο ο Βακχυλίδης συνέθεσε για χάρη των Αθηναίων 
περίπου την εποχή αυτή, βρίθουν αναφορών στον Κίµωνα και την οικογένειά του και είναι 
αρκετά πιθανό ο σύγχρονος του Βακχυλίδη, Αθηναίος ιστορικός Φερεκύδης να είχε 
προσπαθήσει να συνθέσει µια γενεαλογία του Κίµωνα εµπλέκοντας µεταξύ των προγόνων του 
τον ίδιο το Θησέα.  Η ταυτόχρονη παρουσία στη βάση, ανάµεσα στους επώνυµους ήρωες, του 
Θησέα, του Φιλαιού και του Μιλτιάδη απηχεί την προσπάθεια του Κίµωνα και των 
υποστηριχτών του να τονίσουν ακριβώς αυτό το ένδοξο παρελθόν της οικογένειάς του454 αλλά 
και, αµεσότερα, να εµφανίσουν το Μιλτιάδη και τον ίδιο τον Κίµωνα σαν συνέχεια αυτού που ο 
Castriota ονοµάζει «αθηναϊκό ήθος», της αδιάκοπης δηλαδή παράδοσης υπεροχής και ηγεσίας 
στα πλαίσια του ελληνικού κόσµου.455 Οπωσδήποτε, το πλαίσιο αυτό θα άφηνε περιθώρια και 
για ειδικότερους συνειρµούς. Ένας απ’ αυτούς θα µπορούσε να σχετίζεται µε το τέλος του 
Μιλτιάδη µετά τον τραυµατισµό του στην αποτυχηµένη εκστρατεία της Πάρου και τη µόλυνση 
του τραύµατός του.456 ∆εν θα ήταν δύσκολο για την προπαγάνδα του Κίµωνα να συνδέσει 
αυτόν τον «ένδοξο» θάνατο για χάρη της πατρίδας µε τους θανάτους κάποιων από τους 
επώνυµους ήρωες της βάσης. Ένας δεύτερος συνειρµός θα µπορούσε να αρχίζει από το 
ιδεολόγηµα του κατεξοχήν «υπερασπιστή της Αθήνας», το οποίο αποτελούσε βασικό στοιχείο 
του µυθικού προφίλ του Θησέα, του Κόδρου και αρκετών από τους επωνύµους.457 Με την 
τοποθέτηση της µορφής του Μιλτιάδη µεταξύ των αγαλµάτων των ηρώων αυτών δεν 
επιτυγχανόταν απλά η αναβίβασή του σε εµβληµατική µορφή του ηρωικού παρελθόντος, αλλά 
εµφανιζόταν και ο ίδιος ο Κίµωνας σαν συνεχιστής αυτής της παράδοσης. Τόσο στη βάση, όσο 
και στο µνηµείο που εµφανίζει τις µεγαλύτερες αναλογίες µ’ αυτήν, τον ζωγραφικό πίνακα µε  
θέµα τον Μαραθώνα στην Ποικίλη Στοά, η µορφή του Κίµωνα, αν και δεν εικονίζεται, 
υπονοείται458 και «ταυτίζεται µε τον τελευταίο κρίκο µια αλυσίδας που ενώνει το απώτατο και 
πρόσφατο παρελθόν µε το παρόν».459 Ένας τρίτος συνειρµός θα µπορούσε να έχει σχέση µε τη 
στάση που είχαν επιδείξει στο παρελθόν οι Αθηναίοι απέναντι στο Μιλτιάδη και το Θησέα. 
Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, αµέσως µετά την αποτυχία της Πάρου και λίγο πριν το θάνατό του ο 
Μιλτιάδης δικάστηκε µε την κατηγορία ότι, εξαπατώντας το ∆ήµο, είχε παρασύρει την Αθήνα 
στη δύσκολη επιχείρηση για την κατάληψη της Πάρου η αποτυχία της οποίας είχε, την επαύριο 
της νίκης στο Μαραθώνα, πλήξει σοβαρά το κύρος και την εικόνα της πολεµικής ικανότητας 
της πόλης. Αν και οι κατήγοροι επεδίωκαν την επιβολή της θανατικής ποινής, στον στρατηγό 
επιβλήθηκε τελικά ένα ιδιαίτερα µεγάλο χρηµατικό πρόστιµο (50 τάλαντα)460 και τελικά, το πιο 
σηµαντικό, πέθανε µε τη φήµη του κηλιδωµένη από µια κατηγορία µη αντάξια ενός στρατηγού 
νικητή στο Μαραθώνα. Αυτό το τελευταίο σίγουρα θα είχε ψυχολογική επίπτωση στον νεαρό 
τότε Κίµωνα, αλλά µπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να εξελιχθεί σε ένα δυνατό όπλο στα χέρια 
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του, όταν θα αποφάσιζε να αναµειχθεί στα δηµόσια πράγµατα. Αυτό γιατί και ο Θησέας 
εµφανίζεται στις πηγές να είχε υποστεί µε παρόµοιο τρόπο τις επιπτώσεις της αχαριστίας 
µερίδας του αθηναϊκού λαού. Σύµφωνα µε τη διήγηση του Πλουτάρχου461, µετά το θάνατο του 
πατέρα του, την ανάληψη της εξουσίας στην Αθήνα και την επίτευξη του συνοικισµού της 
Αττικής, ο Θησέας βρέθηκε να υπηρετεί το βασιλιά  των Μολοσσών, µε τον ίδιο τρόπο µε τον 
οποίο ο Ηρακλής είχε υπηρετήσει τον Ευρυσθέα. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, στην 
Αθήνα ξέσπασε εξέγερση εναντίον του, υποκινούµενη από µέλη της αριστοκρατίας, τα οποία, 
αν και είχε κοινές ρίζες, είχε συναντήσει δυσκολίες να τα πείσει να συµµετάσχουν στο 
συνοικισµό, καθώς µε την υπαγωγή όλης της Αττικής σε µια κεντρική διοίκηση έχαναν τα 
τοπικά τους προνόµια. Όταν ο Θησέας γύρισε στην Αθήνα, η εξέγερση βρισκόταν ακόµα σε 
εξέλιξη. Επιχείρησε να την καταστείλει, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι οι δηµαγωγοί και οι 
φατρίες µετέδιδαν σε όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού την αποδοκιµασία προς το 
πρόσωπό του. Έτσι, δεν επέµεινε, εγκατέλειψε την προσπάθειά του, καταράστηκε τους 
Αθηναίους για την αχαριστία τους και αναχώρησε για τη Σκύρο, όπου και έζησε µέχρι το 
θάνατό του. Ακόµα κι αν αποδώσουµε ένα µέρος της διήγησης στη φαντασία του Πλουτάρχου, 
η επικρατούσα άποψη στη σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι η κύρια πηγή από την οποία είχε 
αντλήσει τουλάχιστον τον βασικό κορµό της ήταν ένας συγγραφέας του 3ου αι. π.Χ., ο  
Φιλόχωρος, ο οποίος µε τη σειρά του είχε αναπαράγει αρχαιότερες πηγές και προφορικές 
παραδόσεις. Προφανώς, η περίσταση δεν είναι κατάλληλη για να διευκρινίσουµε αν οι πηγές 
και οι παραδόσεις αυτές ήταν προγενέστερες της εποχής του Κίµωνα ή αποτελούσαν 
δηµιουργήµατα της προπαγάνδας του ίδιου και των υποστηρικτών του. Όποιο από τα δύο και 
να ισχύει, το συγκεκριµένο «κεφάλαιο» του µύθου του Θησέα εµφανίζεται ανέλπιστα και 
ύποπτα συναφές µε το αντίστοιχο τελευταίο της ζωής του Μιλτιάδη. Όπως ο Θησέας, έτσι και ο 
στρατηγός βρισκόταν στο ζενίθ της δηµοτικότητάς του όταν έφυγε για την εκστρατεία στην 
Πάρο. Αυτό όµως δεν σήµαινε ότι δεν είχε, αντίστοιχα µε τον ήρωα, αφήσει πίσω εχθρούς και 
αντίζηλους, ο οποίοι περίµεναν την πρώτη ευκαιρία για να τον διαβάλλουν. Ο κατήγορός του 
Ξάνθιππος, αριστοκράτης και µέσω του γάµου του σχετιζόµενος µε τους Αλκµεωνίδες,462 
εύκολα βρίσκει το µυθικό του παράλληλο στο Μενεσθέα, τον αριστοκράτη αρχηγό των 
στασιαστών, δηµαγωγό και αντίζηλο του Θησέα. Ακόµα, η καταδικαστική για το Μιλτιάδη 
απόφαση εύκολα µπορεί να παραλληλιστεί µε την διογκούµενη αποδοκιµασία στο πρόσωπο 
του Θησέα, η οποία τον ανάγκασε να αυτοεξοριστεί στη Σκύρο. Έτσι λοιπόν, η ταυτόχρονη 
τοποθέτηση στη βάση των ∆ελφών των αγαλµάτων του Θησέα και του Μιλτιάδη θα µπορούσε,  
µεταξύ άλλων και ενδεχοµένως αποτελώντας µέρος µια ευρύτερης από τη µεριά της 
προπαγάνδας του Κίµωνα πολιτικής προσπάθειας, να παραπέµπει και στον παραλληλισµό 
των δύο µε άξονα την υποτιθέµενη «αχαριστία» που επέδειξαν προς αυτούς οι Αθηναίοι.463  

Ξεφεύγοντας για λίγο από τη σχέση θησαυρού και βάσεων µπορούµε να δούµε 
συνοπτικά ποια επιχειρήµατα επικαλέστηκε η κάθε πλευρά έπειτα από την ανάλυση των 
επιµέρους παραµέτρων του θησαυρού.  

Η αρχιτεκτονική µορφή του µνηµείου εξετάστηκε επανειληµµένα από τους 
υποστηρικτές τόσο της µιας (510 π.Χ.) όσο και της άλλης (µετά το 490 π.Χ.) χρονολόγησης. Οι 
πρώτοι επικαλούνται την παρουσία µιας σειράς πρωίµων («αρχαϊκών») αρχιτεκτονικών 
λεπτοµερειών (τύπος συνδέσµων που είχαν χρησιµοποιηθεί στη θεµελίωση, µέγεθος και 
αναλογίες µετοπών και τριγλύφων κ.α.),464 τις αναλογίες της γραπτής ανθεµωτής διακόσµησης 

                                                           
461 Πλούταρχος, Βίος του Θησέα, 24-25, 32, 35 
462 ΝΕΕR 2004, 69 
463 Θα µπορούσαµε ίσως, στο ίδιο πλαίσιο, να υποθέσουµε ότι και η επιχείρηση επιστροφής των οστών του Θησέα 
στην Αθήνα και η «µετά τιµών» τοποθέτησή τους σε ιδιαίτερο οικοδόµηµα σε περίοπτο σηµείο της πόλης έµοιαζε 
µε µια συµβολική αποκατάσταση του Μιλτιάδη;  
464 Πιο πρόσφατα συγκεντρώθηκαν από την PARTIDA (2000, 53-55) 
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µε τα αντίστοιχα µοτίβα της αγγειογραφίας της τελευταίας δεκαετίας του 6ου αι. π.Χ.,465 τις 
αναλογίες µε το ναό της Αφαίας στην Αίγινα, τον Προπαρθενώνα, τον ναό των Αλκµεωνιδών, 
τους οποίους χρονολογούν πριν το 490 π.Χ.466 και την χρήση παριανού µαρµάρου, το οποίο δεν 
θα µπορούσε να αποτελέσει το υλικό κατασκευής ενός δηµόσιου οικοδοµήµατος της Αθήνας 
µετά το 490 π.Χ., όταν τα λατοµεία της Πεντέλης είχαν ήδη γίνει η πηγή από την οποία το 
αθηναϊκό κράτος προµηθευόταν το αναγκαίο υλικό.467 Οι δεύτεροι θεωρούν ότι κανένα από τα 
παραπάνω στοιχεία δεν µπορεί από µόνο του να αποτελέσει ακριβές στοιχείο χρονολόγησης 
και ότι, ακόµα κι αν οι Αθηναίοι χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά πεντελικό µάρµαρο για την 
κατασκευή δηµόσιων οικοδοµηµάτων µέσα στην ίδια την πόλη τους, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας 
ενός θησαυρού σε πανελλήνιο ιερό και η προσπάθεια τους να εντυπωσιάσουν µπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση του παριανού µαρµάρου. 468 Το ζήτηµα των συνδέσµων της 
θεµελίωσης είναι πιο περίπλοκο: από µια σειρά πηγών γνωρίζουµε ότι λίγο πριν το 371 π.Χ. οι 
∆ελφοί χτυπήθηκαν από σεισµό, ο οποίος σίγουρα προκάλεσε καταστροφές στον ναό του 
Απόλλωνα. Ο Cooper θεωρεί ότι καταστροφές προκλήθηκαν, µεταξύ άλλων και στους 
θησαυρούς των Σιφνίων και Αθηναίων, οι οποίοι έπειτα, αν και δεν είχαν καταρρεύσει, 
αποδοµήθηκαν προκειµένου να ενισχυθεί η θεµελίωση και να αποκατασταθούν οι βλάβες 
στον φέροντα οργανισµό τους και έπειτα συναρµολογήθηκαν εκ νέου. Ο κοινός τύπος 
συνδέσµων που παρατηρείται σήµερα στα δύο κτήρια δεν είναι προϊόν του 6ου αι. π.Χ., το οποίο 
υποδεικνύει, όπως υποστηρίζει η άλλη πλευρά, µικρή χρονολογική διαφορά της κατασκευής 
τους και έτσι τη χρονολόγηση του Θησαυρού των Αθηναίων στον 6ο αι. π.Χ., αλλά µοιάζει 
περισσότερο µε έναν τύπο συνδέσµων που χρησιµοποιήθηκε ακριβώς σ’ αυτές τις εργασίες 
ανακατασκευής και επισκευής. Το ίδιο δείχνουν και τα εγχάρακτα σηµάδια πάνω στα 
αρχιτεκτονικά µέλη: πιθανότατα είχαν µπει απ’ αυτούς που πραγµατοποιούσαν την επισκευή 
επικουρικά, για να σηµειωθεί η ακριβής, αρχική  θέση του κάθε µέλους.469  Η µελέτη των 
κιονοκράνων του θησαυρού συγκριτικά µε τα υπόλοιπα σωζόµενα δωρικά από τους ∆ελφούς 
επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση µετά το 490 π.Χ,470 ενώ στην ίδια χρονολόγηση οδηγούν και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της στέγης του471 και µια ζωφόρος γραπτής διακόσµησης από το 
θυραίο άνοιγµα που εντοπίστηκε µεταξύ του υλικού σχετικά πρόσφατα.472 Τελικά, η διερεύνηση 
όλων αυτών των αρχιτεκτονικών λεπτοµερειών προσέφερε πολλά στη µελέτη της µορφής του 
κτηρίου, αλλά δεν µπόρεσε να λύσει το πρόβληµα της χρονολόγησής του, καθώς, όπως 
παραδέχεται εµµέσως πλην σαφώς και ο υποστηρικτής της «αρχαϊκής» χρονολόγησης 
Dinsmoor, οι λεπτοµέρειες αυτές είναι συµβατές και µε τις δύο προτεινόµενες χρονολογήσεις.473 
Έτσι, σήµερα εµφανίζεται σαν κοινός τόπος  στη βιβλιογραφία η διαπίστωση ότι «οι 
αρχιτεκτονικές µορφές δεν µπορούν να αποδείξουν εάν ο θησαυρός έγινε πριν ή αµέσως µετά το 
490 π.Χ..474 

Η χρονολόγηση του γλυπτού διακόσµου είναι ένα ακόµα µακροσκελές κεφάλαιο στην 
ιστορία της διαµάχης. O Homolle πρώτος απ’ όλους έβλεπε µεγάλες οµοιότητες στην απόδοση 
των µορφών των µετοπών του θησαυρού µε το στυλ του κύκλου του αγγειογράφου Ευφρόνιου 
τη δουλειά του οποίου χρονολογούσε γύρω στο 480 π.Χ..475 Όµως, νεότερες τυπολογικές µελέτες 
της αγγειογραφίας έδειξαν ότι ο Ευφρόνιος δραστηριοποιήθηκε µάλλον µεταξύ 510 και 500 
                                                           
465 Ιδιαίτερο βάρος σ’ αυτό το στοιχείο δόθηκε από τον DINSMOOR (1946, 89-121)  
466 PARTIDA 2000, 57-60 
467 LAWRENCE 1996, 99  
468 AUDIAT 1933, 85  -  ΜΟRGAN 1969, 209 υποσ.22 
469 COOPER 1990, 317 
470 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1942/432, 22-67 
471 ΚLEIN 1998, 343 πιν.1 
472 BÜSING 1979, 29-36 
473 DINSMOOR 1946, 87-88 
474 ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 374 
475 HOMOLLE 1894, 171 
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π.Χ., µια χρονολόγηση που ταυτίζεται µε την πρωϊµότερη προτεινόµενη χρονολόγηση του 
θησαυρού. Από τους υποστηριχτές της άποψης αυτής προβλήθηκαν και αναλογίες µε άλλους, 
σύγχρονους του Ευφρόνιου αγγειογράφους, όπως ο Ευθυµίδης, ο Κλεοφράδης, ο Βρύγος, ο 
∆ούρις κ.ά.. Αντίθετα, άλλοι µελετητές είδαν οµοιότητες µε το έργο αγγειογράφων που 
εργάστηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του 5ου αι. π.Χ. και παίρνοντας σαν δεδοµένο ότι µάλλον 
η γλυπτική επηρεαζόταν από προηγούµενες εξελίξεις στην αγγειογραφία παρά συνέβαινε το 
αντίθετο, υποστήριξαν ότι η χρονολόγηση µετά το 490 π.Χ. είναι πιο πιθανή απ’ αυτήν µεταξύ 
510 και 500 πΧ..476  

Η άµεση σύγκριση µε την ίδια την γλυπτική της περιόδου 510-480 π.Χ. παρουσιάζει 
µεθοδολογικά προβλήµατα καθώς, όπως επισηµαίνουν αρκετοί, στην ίδια την Αθήνα δεν 
σώζονται αρχιτεκτονικά γλυπτά της περιόδου και έτσι δεν έχουµε την δυνατότητα για ακριβείς 
συγκρίσεις, αφού τα επιτύµβια ανάγλυφα και τα ολόγλυφα αναθηµατικά έργα από την 
Ακρόπολη ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες πλαστικής. Ακόµα και γι’ αυτά, όµως, δεν 
διαθέτουµε απόλυτες χρονολογήσεις.477 Λόγω αυτών των επιφυλάξεων, ο Boardman προέβη 
στη σύγκριση µόνο µε τα γλυπτά του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, από την οποία προέκυψε 
το συµπέρασµα ότι και τα δύο σύνολα «αποτελούν την ύστατη έκφραση του αρχαϊκού 
διηγηµατικού ύφους στη γλυπτική».478 Αντίστοιχα, ο ∆εσπίνης, συµµεριζόµενος αυτές τις 
επιφυλάξεις, επεσήµανε τη σχέση των γλυπτών του θησαυρού µε δύο αγαλµάτια από την 
Αθήνα, τα οποία, όπως πιστεύει, προέρχονται από τον υστεροαρχαϊκό ναό του ∆ιονύσου 
Ελευθερέως. Κατά τη γνώµη του, τα δύο αγαλµάτια προέρχονται από καλλιτέχνες 
διαφορετικούς από τους καλλιτέχνες του θησαυρού, αλλά η καλλιτεχνική παράδοση που 
αντιπροσωπεύουν είναι στενά συγγενική. Η σχέση του θησαυρού µε το ναό της Άρτεµης στο 
∆ήλιον της Πάρου, την αρχιτεκτονική του οποίου, αλλά και τις τεχνικές του λεπτοµέρειες 
τοποθετεί πολύ κοντά στον ίδιου µεγέθους και ίδιου ρυθµού θησαυρό, είναι σηµαντική 
παράµετρος για τη χρονολόγηση του τελευταίου, αλλά και των αγαλµατίων από την Αθήνα. Οι 
ενδείξεις από τα θραύσµατα των ακρωτηρίων, των λεοντοκεφαλών υδρορροών και από το 
λατρευτικό άγαλµα της Άρτεµης και το βάθρο του οδηγούν σε µια χρονολόγηση του ναού της 
Πάρου πολύ κοντά στο 490 π.Χ.. Ο συγκεκριµένος ναός βρίσκεται, κατά τον ∆εσπίνη, στην 
µορφολογική και χρονολογική σειρά των δίστυλων εν παραστάσει δωρικών κτηρίων, µεταξύ 
του Θησαυρού των Αθηναίων και του δωρικού θησαυρού της Μαρµαριάς. Αν δηλαδή ο 
Θησαυρός των Αθηναίων είναι ο αρχαϊκότερος των τριών και ο ναός της Πάρου 
κατασκευάστηκε ελάχιστα µετά το 490 πΧ., αυτό που µάλλον υπονοεί παρά δηλώνει ξεκάθαρα 
ο ∆εσπίνης είναι ότι ο θησαυρός θα πρέπει να χρονολογηθεί πριν (αλλά όχι πολύ) το 490 π.Χ..479  

Άλλοι µελετητές φαίνεται ότι δεν συµµερίζονταν αυτές τις επιφυλάξεις και 
προσπάθησαν να χρονολογήσουν τα γλυπτά του θησαυρού συγκρίνοντάς τα µε το σύνολο της 
παραγωγής της περιόδου, είτε από την Αθήνα, είτε εκτός αυτής. Για τον Dinsmoor, οι µεγάλες 
διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στο υλικό από τον θησαυρό και το αντίστοιχο από τον 
λεγόµενο «Περσικό Αποθέτη» της Ακρόπολης της Αθήνας δεν δικαιολογούνται, καθώς αν 
θεωρήσουµε ότι τα γλυπτά του θησαυρού φτιάχτηκαν µετά το 490 π.Χ., αυτά που βρέθηκαν 
στον αποθέτη θα ήταν τα πλησιέστερα χρονικά σ’ αυτά παραδείγµατα από την Αθήνα.480 Σε 
συνέχεια της θέσης του Dinsmoor, η Partida θεωρεί ότι η απόδοση των προσώπων και 
συγκεκριµένων ανατοµικών λεπτοµερειών των µορφών των µετοπών του θησαυρού φαίνεται 

                                                           
476 Αναλυτικά τα επιχειρήµατα και των δύο πλευρών στο AGARD 1923, 179-181. Ο ΒΟΑRDMAN (19821, 192) 
θεωρεί ότι η σύγκριση αυτή µε την αγγειογραφία δεν επιτρέπει τη χρονολόγηση των γλυπτών πολύ µετά το 500 
π.Χ. 
477 BOARDMAN 19821, 192  - BOARDMAN 19822, 3  -  DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 253, 257  -  
∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 362 
478 BOARDMAN 19821, 192 
479 ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 362-375 
480 DINSMOOR 1946, 88 
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«αρχαϊκή» αν συγκριθεί µ’ αυτήν του «Ξανθού Εφήβου» και της κόρης του Ευθυδίκου, γλυπτά 
που περιλαµβάνονται στο υλικό του «Περσικού Αποθέτη». Αντίθετα, η στάση και η απόδοση 
του ενδύµατος της Αθηνάς στη µετόπη 5 του θησαυρού θυµίζει έντονα την Αθηνά του δυτικού 
εναετίου του ναού της Αφαίας (510-500 π.Χ.) και ακόµα χαρακτηριστικές είναι οι οµοιότητες, 
θεµατικές και τεχνοτροπικές, ανάµεσα στις µετόπες και στο εναέτιο (ή τουλάχιστον ότι 
σώζεται απ’ αυτό) του ναού του ∆αφνηφόρου Απόλλωνα της Ερέτριας (500-490 π.Χ.). Αν και 
καταλήγει σ’ αυτά τα συµπεράσµατα, τελικά φτάνει ουσιαστικά στην αναίρεσή τους 
παραδεχόµενη, µάλλον για να τονίσει µε µεγαλύτερη έµφαση τα αντίθετα, συµβατά µε την 
πρώιµη χρονολόγηση πορίσµατα στα οποία κατέληξε από την εξέταση των αρχιτεκτονικών 
δεδοµένων, ότι τα γλυπτά φέρουν µάλλον «ύστερες» ενδείξεις.481  

Σε εκ διαµέτρου αντίθετα συµπεράσµατα έφτασαν, όπως είναι προφανές, οι 
υποστηρικτές της αντίθετης άποψης. Για τον Αgard, τα γλυπτά του ναού των Αλκµεωνιδών 
(513-506 πΧ.) είναι εµφανώς πρωϊµότερα αυτών του θησαυρού, ενώ οι Τυραννοκτόνοι του 
Κρίτιου και του Νησιώτη (µετά τα Περσικά) δείχνουν σίγουρα υστερότεροι κατά τουλάχιστον 
µια δεκαετία. Η σύγκριση µε τα κεφάλια του «Περσικού Αποθέτη», του εναετίου της Ερέτριας 
και του υλικού του Μουσείου της Ακρόπολης δεν έχει νόηµα, καθώς για κανένα απ’ αυτά δεν 
υπάρχει απόλυτη χρονολόγηση και ακόµα, ακριβώς επειδή οι καλλιτέχνες που εργάστηκαν 
στον θησαυρό φαίνεται ότι έδιναν µεγαλύτερη βαρύτητα στην απόδοση των σωµάτων και όχι 
των κεφαλιών των µορφών τους, θα ήταν άδικο να κριθούν (και εν συνεχεία να χρονολογηθεί 
το έργο τους) από την σύγχρονη έρευνα, εστιάζοντας στα σηµεία που οι τεχνικές τους είναι 
λιγότερο προωθηµένες στιλιστικά και «αρχαϊκές». Ακόµα, δεν είναι δυνατό να παραβλεφθούν 
µια σειρά καινοτόµων στοιχείων που εµφανίζονται για πρώτη φορά σ’ αυτό το κτήριο και δεν 
έχουν καµία σχέση µε την αρχαϊκή τεχνοτροπία: οι ουσιαστικά τετράγωνες µετόπες, το µεγάλο 
πάχος του αναγλύφου που εµφανίζει κάποιες µορφές σχεδόν ολόγλυφες, το φυσικό σκηνικό 
(δέντρα κ.λ.π.) και η αναγνώριση της αξίας του κενού χώρου.482 Στο ίδιο µήκος κύµατος 
φαίνεται ότι κινούνταν και η Harrison όταν, θεωρώντας ότι το εργαστήριο που κατασκεύασε τα 
γλυπτά του θησαυρού δεν είχε στιλιστική σχέση µε την παράδοση των αναθηµατικών γλυπτών 
της Ακρόπολης, επεσήµανε ότι συγκρίνοντας το υλικό από τον θησαυρό µε την Κόρη του 
Ευθυδίκου και τον Ξανθό Έφηβο κινδυνεύουµε να οδηγηθούµε σε παρερµηνείες καθώς η σχέση 
τους µπορεί να είναι στενότερη χρονικά παρά στιλιστικά.483 Η Ridgway θεωρεί το ένδυµα της 
Αθηνάς της µετόπης 5 καθαρά αυστηρορυθµικής τεχνοτροπίας και έτσι συντάσσεται µ’ αυτούς 
που χρονολογούν τον θησαυρό µετά το 490 π.Χ..484  

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η σχέση των γλυπτών του θησαυρού µε γλυπτά από 
την Ελευσίνα. Την προσοχή των µελετητών συγκέντρωσαν, λόγω του µεγάλου ή µικρού 
βαθµού συγγένειας µε τις µορφές των µετοπών του θησαυρού, κυρίως το κεφάλι της κόρης 
Εθν. Μουσ. 59, το κεφάλι Εθν. Μουσ. 60, η Νίκη του Μουσ. Ελευσίνας 5231, η τρέχουσα κόρη του 
Μουσ. Ελευσίνας 5235 και το κεφάλι Εθν. Μουσ. 62. Όλα εκτός από το πρώτο αποδόθηκαν στο 
ίδιο εργαστήριο, το οποίο θεωρήθηκε ότι είχε εργαστεί και στο θησαυρό. Εκτός από οµοιότητες, 
τα γλυπτά από την Ελευσίνα, συγκρινόµενα µε το θησαυρό, παρουσιάζουν και διαφορές. Αυτές 
αποδόθηκαν στη χρονολογική διαφορά της κατασκευής τους, καθώς η δραστηριότητα του 
εργαστηρίου διαιρέθηκε σε πρώιµες (αρχές δεκαετίας 490) και ύστερες φάσεις (µέσα και τέλη 
δεκαετίας 490). Έτσι, ο µεν θησαυρός θεωρήθηκε έργο των πρώιµων φάσεων, τα δε γλυπτά της 
Ελευσίνας έργα των ύστερων φάσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Edwards, µε αφορµή 
τη µελέτη της τρέχουσας κόρης από την Ελευσίνα «αν στην Αθήνα  υπήρχε εξέλιξη από την κόρη 
µε τον πώλο στην Κόρη του Ευθυδίκου µέσα σε διάστηµα 10 χρόνων, µια ανάλογα ραγδαία 
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483 HARRISON 1965, 10 
484 RIDGWAY 1970, 15 
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στυλιστική εξέλιξη θα µπορούσε να συµβεί και ανάµεσα στο θησαυρό και τα έργα της 
Ελευσίνας».485 

Από την παράθεση των παραπάνω απόψεων η µόνη διαπίστωση που µπορεί να 
προκύψει είναι ότι, όπως και τα στοιχεία που σχετίζονται µε την αρχιτεκτονική µορφή του 
µνηµείου, έτσι και αυτά που έχουν τη βάση τους στον γλυπτό διάκοσµο δεν µπορούν να 
οδηγήσουν σε οριστικά συµπεράσµατα σε σχέση µε τη χρονολόγησή του. Σίγουρα, η απόρριψη 
κάθε άποψης που στηρίζεται σε τεχνοτροπική ανάλυση ως υποκειµενικής θα ήταν άτοπη, αλλά 
στην προκειµένη περίπτωση οποιοσδήποτε αποκτά µια σχετικά επαρκή εικόνα της 
βιβλιογραφίας φτάνει µπροστά σε ένα πραγµατικό αδιέξοδο, καθώς το ίδιο συγκεκριµένο 
στοιχείο «δείχνει» ή «φαίνεται» ή «είναι», ανάλογα µε το ποια πλευρά συντάσσεται ο κάθε 
ερευνητής, «αρχαϊκό» ή «κλασικό» και έτσι µεταξύ άλλων τεκµηριώνει τη χρονολόγηση του 
µνηµείου πριν ή µετά το 490 π.Χ.. Φυσικά, το πρόβληµα σε µεγάλο βαθµό σχετίζεται µε το πως 
αντιµετωπίζει κανείς τα συµβατικά χρονολογικά όρια µεταξύ ιστορικών περιόδων και 
αλλαγών στον υλικό πολιτισµό, ιδιαίτερα όταν το αντικείµενο της µελέτης του είναι ένα 
µνηµείο, το οποίο τουλάχιστον όλοι φαίνεται να συµφωνούν ότι κατασκευάστηκε κατά τη 
διάρκεια µιας µεταβατικής από πολλές απόψεις περιόδου. Τα προβλήµατα της έρευνας 
αναδύονται ακριβώς στο σηµείο όπου µοιραία ο ερευνητής πρέπει να ορίσει τη φύση αυτής της 
µεταβατικής περιόδου. Η θέση η οποία συχνά αναφέρεται ή υπονοείται από τα συµφραζόµενα, 
ότι «η αρχαϊκή γλυπτική βρήκε ξαφνικό θάνατο µαζί µε το Μαρδόνιο και τους Πέρσες στο πεδίο 
της µάχης των Πλαταιών και έτσι µετά το 479 π.Χ. όλοι οι γλύπτες του ελληνικού κόσµου 
υιοθέτησαν ξαφνικά νέες φόρµες και τεχνικές έκφρασης» είναι µια µάλλον απλοϊκή και 
αστήρικτη παραδοχή,486 που δεν έχει θέση ούτε σε παιδικά παραµύθια, πόσο µάλλον σε 
επιστηµονικά συγγράµµατα. Όσο υπερβολική και αν φαίνεται, µόνο αυτή µπορεί να βρίσκεται 
πίσω από αναλύσεις που καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οτιδήποτε µοιάζει «αρχαϊκό» πρέπει 
να χρονολογηθεί πριν τους Περσικούς Πολέµους και αντίστοιχα ότι µοιάζει «κλασικό» µετά απ’ 
αυτούς. Προφανώς καµία τεχνοτροπία που είχε τόση διάρκεια ζωής όση η αρχαϊκή τέχνη δεν 
θα µπορούσε να χαθεί ξαφνικά και από παντού. Η σταδιακή υπέρβασή της είχε αρχίσει 
κάποιες δεκαετίες πριν το 479 π.Χ.. Ακόµα κι αν η «εξελικτική» οπτική που αρνείται 
συµπεράσµατα όπως τα παραπάνω ονοµάζεται από κάποιους «δαρβινισµός στην ιστορία της 
τέχνης»,487 πως θα µπορούσαµε αντίστοιχα να χαρακτηρίσουµε τις οπτικές που είτε 
καταφεύγουν στις πρόχειρες απαντήσεις των «αλµάτων», είτε εκκινώντας από την παραδοχή 
ότι η ιστορία κινείται µόνο από τις επινοήσεις σηµαντικών ατόµων, ερµηνεύουν τα υλικά 
κατάλοιπα εντοπίζοντας διαρκώς ξαφνικές και απότοµες αλλαγές; 

 Από την άλλη, η σχετική έλλειψη αττικών αναγλύφων (αρχιτεκτονικών ή επιτύµβιων) 
από την περίοδο µετά το 500 π.Χ. δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να µας οδηγεί στα 
συµπεράσµατα ότι ανάµεσα στη «δύση» του αρχαϊκού και την «αυγή» του κλασικού στυλ 
µεσολάβησε µια περίοδος καλλιτεχνικής ύφεσης που εκδηλώθηκε µε την απουσία αθηναϊκών 
εργαστηρίων ικανών να παράγουν ανάγλυφα υψηλού επιπέδου όπως αυτά του θησαυρού 
εξαιτίας του ότι η περσική απειλή συγκέντρωσε όλες τις «δυνάµεις» στην οργάνωση της 
άµυνας και η καλλιτεχνική πρωτοπορία πέρασε από την γλυπτική όπου βρισκόταν κατά τον 6ο 
αι. π.Χ. στην αγγειογραφία, η  παραγωγή της οποίας την εποχή αυτή έφτασε σε εξαιρετικά 
επίπεδα ποιότητας.488 Εκτός της απλοϊκής τους συγκρότησης τα συµπεράσµατα αυτά 
παραβλέπουν σηµαντικά δεδοµένα. Κατά τον Boardman, o οποίος επεσήµανε τα προβλήµατα 
των θέσεων αυτών, σώζονται αναθηµατικά περίοπτα γλυπτά από την Ακρόπολη που σε σχέση 

                                                           
485 EDWARDS 1986, 312 υποσ.42, αλλά και 311-312. Αναφορά των γλυπτών από την αττική που σχετίζονται µε το 
θησαυρό στα DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 257  -  ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 362 υποσ.18. Ταύτιση του 
εργαστηρίου της Ελευσίνας µ’ αυτό του θησαυρού ΗΙΜΜΕLMANN-WILDSCHUTZ 1957, 9-10 
486 MORGAN 1969, 205 
487 Ο χαρακτηρισµός ανήκει στον HURWIT (1989, 74 υποσ. 131) 
488 Επιχείρηµα της RICHTER (1949, 145) 
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µ’ αυτά, τα ανάγλυφα δεν αποτελούν τόσο διακριτή κατηγορία, ώστε να γίνεται λόγος για 
ύφεση της παραγωγής γλυπτών.489 Έτσι, αντί να εστιάζουµε σε µια µόνο λεπτοµέρεια που 
µπορεί να εντοπίζει ή να θεωρεί σηµαντική για τη χρονολόγηση ο όποιος µελετητής ή να 
φτάνουµε στην καταµέτρηση των «αρχαϊκών» και των «κλασικών» στοιχείων και η τελική 
διαφορά µεταξύ των δύο αποτελεσµάτων να καθορίζει το συµπέρασµά µας για τη 
χρονολόγηση θα µπορούσαµε να δεχθούµε απλά ότι σε ένα µνηµείο κατασκευασµένο πάνω 
στην αιχµή της µετάβασης από ένα στυλ σε ένα άλλο τα παλαιότερα στοιχεία είναι φυσικό να 
συνυπάρχουν µε τα νεότερα ή να συντίθενται σε αµαλγάµατα χαρακτηριστικά των 
πειραµατισµών της περιόδου,490 και ότι ακριβώς λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων είναι 
εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο αποκλειστικά και µόνο µε την εξέταση του γλυπτού 
διακόσµου να προκύψουν οριστικά  πορίσµατα πάνω στη χρονολόγηση του µνηµείου.  

Έτσι, είτε ως συµπληρωµατικά  των προηγούµενων παραµέτρων, είτε για να 
καταλήξουν σε µια απόλυτη χρονολόγηση οι δύο πλευρές προσπάθησαν να αξιοποιήσουν και 
τις αµιγώς «ιστορικές» πληροφορίες για το πλαίσιο της εποχής που διασώθηκαν από 
σύγχρονες ή µεταγενέστερες των τελών του 6ου και των αρχών του 5ου αι. π..Χ. φιλολογικές 
πηγές. Για τον Dinsmoor, που πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να προσδιοριστεί η απόλυτη 
χρονολόγηση του θησαυρού, πάντα βέβαια εντός των ορίων της τελευταίας δεκαετίας του 6ου 
αι. π.Χ., την οποία κατά την άποψή του «έδειχναν» οι υπόλοιπες παράµετροι, η κατασκευή του 
κτηρίου ξεκίνησε το 507 ή το 506 π.Χ. όταν η νεαρή αθηναϊκή δηµοκρατία θέλησε να ανταµείψει 
δηµόσια το ιερό για την υποστήριξη που είχε προσφέρει προς την κατεύθυνση της εκδίωξης των 
Πεισιστρατίδων491 και είχε µόλις νικήσει σε ένα βραχύχρονο πόλεµο µε τη Σπάρτη, την Θήβα 
και τη Χαλκίδα, εγκαθιστώντας εποίκους σε εδάφη που πριν ανήκαν στη Χαλκίδα.492 Η 
συγκεκριµένη θέση βρήκε µεγάλη απήχηση και στηρίχθηκε µε τα επιχειρήµατα ότι µετά το 490 
π.Χ. η πόλη της Αθήνας δεν διέθετε τους πόρους για να κατασκευάσει ένα τόσο δαπανηρό έργο, 
αλλά ακόµα και να τους διέθετε, η αναµενόµενη δεύτερη περσική επίθεση θα απέτρεπε τους 
Αθηναίους  από την προοπτική ανέγερσης σηµαντικών µνηµείων.493 Ακόµα, η έντονη παρουσία 
του Θησέα στις παραστάσεις του εικονογραφικού προγράµµατος παραπέµπει στη µεγάλη 
δηµοτικότητα του ήρωα κατά τα τέλη του 6ου αι. π.Χ.. Ο ρόλος του σαν κατεξοχήν ήρωας της 
νεαρής τότε αθηναϊκής δηµοκρατίας έχει επισηµανθεί και αναλυθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες 
από µελετητές της τέχνης και των φιλολογικών πηγών της περιόδου.494 Ένα κτήριο που 
προέβαλλε τόσο το παραδοσιακό (Ηρακλής), όσο και το νέο (Θησέας) θα µπορούσε να έχει 
αφιερωθεί από την οµάδα εκείνη (οι Αλκµεωνίδες και οι σύµµαχοί τους) που είχε σχετιστεί µε 
το ιερό, προέβαλλε τον εαυτό της σαν τον κατεξοχήν εχθρό των τυράννων και, µετά την πτώση 
τους, έλεγχε τα πολιτικά πράγµατα στην Αθήνα.495 Στην πορεία του χρόνου η θέση διανθίστηκε 
µε την πρόταση ότι ο θησαυρός κτίστηκε µε την προσωπική φροντίδα «του ίδιου» του 
Κλεισθένη496 και παρέµεινε η δηµοφιλέστερη µεταξύ των υποστηρικτών της υψηλής 
χρονολόγησης µέχρι και σήµερα.497 Από τη βιβλιογραφία πάνω στο θέµα δεν λείπουν και οι 

                                                           
489 BOARDMAN 19822, 4 
490 ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 362  -  ΜΟRGAN 1969, 210  -  MARCADÉ-CROISSANT 1991, 60 
491 DINSMOOR 1946, 113 
492 Hρόδοτος 6.7-17  -  RAAFLAUB 1998, 16 
493 RICHTER 1970, 126 υποσ.45 
494 Θεµελιώδης πάνω στο θέµα παραµένει η µελέτη του SCHEFOLD (1946). Πιο πρόσφατα: SOURVINOU-
INWOOD 1971  -   BARRON 1972  -  SHAPIRO 1989, 143-149 
495 ΒΟΑRDMAN 19822, 4 
496 GRUBEN 2000, 101  -  PARTIDA 2000, 68. Η πρόταση στηρίζεται στη διαπίστωση ότι κατά τη διάρκεια της 
«κυριαρχίας» του στην Αθήνα, στο ιερό αλλάζουν αρκετά πράγµατα, καθώς ολοκληρώνεται ο νέος ναός του 
Απόλλωνα και φτιάχνεται η παλαίστρα.  
497 ΒΟΕDEKER 1998, 186 
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απόψεις οι οποίες δεν βλέπουν κάποιο συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός της δεκαετίας 510-500 
πΧ. ως αφορµή της κατασκευής του θησαυρού, αλλά την αυξανόµενη ευηµερία της Αθήνας.498 

Μετά το 1965 υποστηρίχθηκε, πάντα στα πλαίσια της προ το 490 π.Χ. χρονολόγησης, 
από µια οµάδα ερευνητών η υπόθεση ότι ο θησαυρός κατασκευάστηκε µεταξύ 500 και 490 π.Χ.. 
Η Harrison στηρίχθηκε στο ότι οι κρίσιµες λεπτοµέρειες του γλυπτού διακόσµου του θησαυρού 
«δεν µας κατευθύνουν στην χρονολόγησή του συνόλου πριν το 500 π.Χ., αλλά και δεν 
αποδεικνύουν ότι κατασκευάστηκε µετά το 490 π.Χ.» και θεώρησε ότι ο θησαυρός αποτελούσε 
µέρος ενός ευρύτερου οικοδοµικού προγράµµατος των Αθηναίων, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε 
από τα πρώτα κέρδη που είχε αποφέρει στην πόλη η πρόσφατη ανακάλυψη του µεγάλου 
κοιτάσµατος αργύρου στο Λαύριο.499 Βέβαια, η διαπιστωµένη σήµερα ανακατασκευή της 
Αγοράς της πόλης κατά τη δεκαετία του 490 π.Χ. δεν µπορεί από µόνη της να δικαιολογήσει τον 
όρο οικοδοµικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί η Harrison. Eπίσης, οι αναλογίες µε κάποιες από 
τις παραµέτρους των συνθηκών κατασκευής του θησαυρού των Σιφνίων (χρήµατα από την 
εκµετάλλευση λατοµείων, ταυτόχρονη ανακατασκευή της Αγοράς και του Πρυτανείου) που 
διαπιστώνει και θεωρεί ότι στηρίζουν περαιτέρω τη θέση της µπορεί φαινοµενικά να 
υφίστανται, αλλά, αν σταθούµε µόνο σ’ αυτές υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
αποπροσανατολισµού, καθώς έτσι παραβλέπονται σηµαντικές διαφορές τόσο µεταξύ της 
Αθήνας και Σίφνου, όσο και του χρόνου κατασκευής των δύο µνηµειών. Σύµφωνα µε τους 
Βοαrdman και Gauer, η αφορµή θα µπορούσε να ήταν η αθηναϊκή ανάµειξη στην Ιωνική 
Εξέγερση του 499 π.Χ. Ακόµα και µετά την αποτυχία της εξέγερσης και την πτώση της Μιλήτου 
το 494 π.Χ., ο θησαυρός θα µπορούσε, δεδοµένων των αναφορών στο εικονογραφικό του 
πρόγραµµα στις Αµαζόνες και της παρουσίας του Θησέα, να απηχεί την επόµενη αθηναϊκή 
πολεµική νίκη, αυτή στο Μαραθώνα. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί και η 
µαρτυρία του Παυσανία: ο περιηγητής δεν έκανε λάθος. Είδε αυτό που «έπρεπε» να δει: µια 
επιγραφή όχι πολύ µεταγενέστερη του θησαυρού πάνω σε µια βάση αγαλµάτων που είχε 
κατασκευαστεί µε αφορµή τη νίκη στο Μαραθώνα και χρησίµευε παραπληρωµατικά, αλλά 
ουσιαστικά, στην αποσύνδεση του θησαυρού από την τελικώς αποτυχηµένη ανάµειξη στην 
ιωνική καταστροφή και τη σύνδεσή του µε το Μαραθώνα.500 

  Η συντριπτική πλειοψηφία των υποστηρικτών της µετά το 490 π.Χ. χρονολόγησης δεν 
χρειάστηκε να αναζητήσει το ιστορικό συµβάν που αποτέλεσε την αφορµή κατασκευής του 
θησαυρού. ∆ιαθέτοντας τα πλεονεκτήµατα της ύπαρξης της επιγραφής στη βάση και της 
µαρτυρίας του Παυσανία το µόνο που είχαν να κάνουν ήταν να απαντούν στα περί του 
αντιθέτου επιχειρήµατα. Το επιχείρηµα της άλλης πλευράς περί επιφυλάξεων ή φόβου των 
Αθηναίων να οικοδοµήσουν σηµαντικά κτήρια κατά το διάστηµα 490-479 π.Χ. αντικρούστηκε 
επί τη βάσει των δεδοµένων: οι επιφυλάξεις αυτές δεν τους είχαν εµποδίσει να αποφασίσουν 
και να ξεκινήσουν ακριβώς αυτή τη δεκαετία την ανέγερση του Προπαρθενώνα, ο οποίος, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία που διαθέτουµε γι’ αυτόν, αν είχε ολοκληρωθεί θα ήταν ο µεγαλύτερος σε 
µέγεθος ναός της κυρίως Ελλάδας. Η ανέγερση του Προπαρθενώνα αδυνατίζει εξαιρετικά και 
ένα ακόµα επιχείρηµα της άλλης πλευράς, καθώς φαίνεται ότι η πόλη είχε τη δυνατότητα να 
διαθέσει πόρους για την κατασκευή δηµοσίων έργων µεγάλης κλίµακας. To ότι τα λάφυρα της 
µάχης αναλώθηκαν κατά ένα µέρος τους σε κατασκευές-αναθήµατα στο ιερό των ∆ελφών και 
όχι εξ ολοκλήρου σε αντίστοιχα έργα στην Ακρόπολη δεν είναι περίεργο, καθώς αυτή είχε 
ακόµα τοπική σηµασία. Με το θησαυρό αξιοποιούσαν την ευκαιρία που τους παρείχε η 
συγκυρία να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους 
σαν υπερασπιστές του ελληνικού κόσµου.501  Αντίθετα, ότι ο θησαυρός θα µπορούσε να έχει 
                                                           
498 ROBERTSON 1975, 168 
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500 ΒΟΑRDMAN 19822, 5-16  -  GAUER 1980, 127-136, οι οποίοι φτάνουν στην διατύπωση αυτής της 
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ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των µεταρρυθµίσεων του Κλεισθένη, όταν τόσο τα πολιτικά, όσο 
και τα οικονοµικά δεδοµένα στην Αθήνα άλλαζαν ραγδαία, φαίνεται απίθανο.502 Άλλωστε, 
συγκριτικά µε τις δεκαετίες που ακολούθησαν τα Μηδικά, στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. η Αθήνα 
ήταν ακόµα µια σχετικά µικρή πόλη, χωρίς µόνιµο στρατό ή στόλο, χωρίς πολύπλοκες 
πολιτικές και διοικητικές δοµές και χωρίς έµµισθους αξιωµατούχους. Ήταν ένα σχεδόν 
απόλυτα αγροτικό κράτος µε σχετικά µικρό αριθµό (εκατοντάδες παρά χιλιάδες) 
επαγγελµατιών τεχνιτών και εµπόρων, αλλά και µετοίκων και δούλων.503 Η εξέχουσα θέση του 
Θησέα στο εικονογραφικό πρόγραµµα µε την τοποθέτηση των µετοπών που παρουσιάζουν τα 
κατορθώµατά του στις πιο προνοµιακές θέσεις δείχνει την πρόθεση των Αθηναίων να 
προβάλλουν τον κατ’ εξοχήν ήρωά τους, αυτόν που βοήθησε τους στρατιώτες τους στο πεδίο 
της µάχης του Μαραθώνα.504 Άλλωστε, το θέµα της Αµαζονοµαχίας που εικονίζεται σε 
τουλάχιστον δύο περιπτώσεις πάνω στο θησαυρό είχε ήδη από την αρχαιότητα σχετιστεί, σαν 
µυθικό παράλληλο, µε την σύγκρουση µε τους Πέρσες.505 

Στην πλευρά των υποστηρικτών της χρονολόγησης µετά το 490 π.Χ. θα πρέπει λογικά 
να συµπεριλάβουµε και τους Francis και Vickers, oι οποίοι στα πλαίσια του γενικού σχήµατος 
τους πρότειναν την επαναχρονολόγηση και του Θησαυρού των Αθηναίων στα 470-460 π.Χ..506 Η 
επαναχρονολόγηση αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στο «ντόµινο» των χρονολογήσεων που 
προτείνουν, µε τη µη αποδοχή από µέρους τους όλων των εδραιωµένων απόλυτων 
χρονολογήσεων και δεν υποστηρίχθηκε µε άλλα στοιχεία. Εξαιτίας αυτού, αλλά και καθώς 
έγινε προηγούµενα αναφορά στην κριτική που αντιµετώπισαν, δεν χρειάζεται να επιµείνουµε 
περισσότερο από την απλή αναφορά που προηγήθηκε. 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές προτίµησαν να προωθήσουν µια «συµβιβαστική» πρόταση που 
συνδύαζε τις δύο διαφορετικές απόψεις περί της χρονολόγησης. ∆ιατυπώθηκε για πρώτη φορά 
από την Richter το 1945 µε τη µορφή του ερωτήµατος: «µπορούµε να συνδυάσουµε τις δύο οµάδες 
επιχειρηµάτων… και να υποθέσουµε ότι το κτήριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται αµέσως µετά το 
506 π.Χ.- µετά την εγκαθίδρυση της αθηναϊκής δηµοκρατίας υπό τον Κλεισθένη-, αλλά οι 
εργασίες για κάποιο λόγο διακόπηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν παρά µετά το Μαραθώνα ; » και 
συνέχισε τα επόµενα χρόνια να την περιλαµβάνει, επισηµαίνοντας πάντα το αδιέξοδο στο 
οποίο είχε φτάσει η έρευνα πάνω στο ζήτηµα,  σχεδόν µε την ίδια διατύπωση, σε κάθε συνολικό 
έργο της.507 Πιο πρόσφατα, η πρόταση επανήλθε στο προσκήνιο από τον Bankel, ο οποίος 
χρονολογεί το µεγαλύτερο τµήµα του κτηρίου (µέχρι το ύψος των τριγλύφων) πριν το 490 π.Χ. 
και µε βάση συγκριτικό υλικό από το ναό της Αφαίας στην Αίγινα και τις διαφορές αναλογιών 
στα κυµάτια του επικράνου των παραστάδων και του γείσου, οι οποίες θεωρεί ότι οφείλονται 
στην χρονολογική διαφορά των µελών, υποστήριξε ότι οι εργασίες κατασκευής του θησαυρού 
ολοκληρώθηκαν σε δεύτερη φάση, µετά το 490 π.Χ..508 Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχει υπόψη 
του και ο Stewart, ο οποίος θεωρεί ότι η χρονολογική αναντιστοιχία µεταξύ της αρχιτεκτονικής 
και του γλυπτού διακόσµου του κτηρίου δείχνουν ότι, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του κτηρίου 
ήταν έτοιµο πριν το 490 πΧ., τα γλυπτά τοποθετήθηκαν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
480π.Χ..509 

Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρώ ότι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά υπέρ της άποψης 
ότι ο θησαυρός κατασκευάστηκε στο σύνολό του κατά το διάστηµα 490-480 πΧ. είναι τρία: η 
µαρτυρία του Παυσανία, το εικονογραφικό πρόγραµµα και η σχέση του θησαυρού µε την 
                                                           
502 ΜΟRGAN 1969, 209 υποσ.11   -   AGARD 1923, 175 
503 RAAFLAUB 1998, 22 
504 Σύµφωνα µε την αντίληψη περί εµφάνισης του κατά τη διάρκεια της µάχης που µεταφέρει ο Πλούταρχος (Βίος 
του Θησέα, 35) 
505 AGARD 1923, 181-182 
506 FRANCIS-VICKERS  1982, 42 
507 RICHTER 1945, 386-387  -  RICHTER 1949, 144 
508 ΒΑNKEL 1990, 410-412 και 1993 169-180 
509 STEWART 1990, 132 



 102

ενεπίγραφη «Βάση του Μαραθώνα». Το ότι η διατύπωση που χρησιµοποιεί ο Παυσανίας είναι 
τόσο απόλυτη και κατηγορηµατική δείχνει ότι ήταν αρκετά σίγουρος για την πληροφορία που 
µετέφερε. Αν δεν ήταν θα είχε χρησιµοποιήσει µια διαφορετική διατύπωση, µε την οποία άµεσα 
ή έµµεσα θα άφηνε να διαφαίνεται η αµφιβολία ή η ανεπάρκεια των πηγών του. Αυτό έκανε 
στην περίπτωση του θησαυρού των Κνιδίων, λίγες φράσεις πριν την αναφορά σ’ αυτόν των 
Αθηναίων, όπου δεν δίστασε να αναφέρει ότι δεν γνώριζε την αφορµή κατασκευής του («ουκ 
οίδα ει επί νίκη τινι»).510 Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει άλλος λόγος, εκτός των αρχαϊκών 
στοιχείων που εντοπίζονται στο κτήριο, για να αµφισβητήσουµε τη µαρτυρία του Παυσανία. 
Αλλά και η παρουσία αυτών των  στοιχείων, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν πρέπει ούτε να 
καταγράφεται σαν παράδοξο, ούτε να οδηγεί στην αµφισβήτηση της µαρτυρίας. Ο 
οποιοσδήποτε προσπαθήσει να αντιµετωπίσει το ζήτηµα αυτό σε καθαρά ιστορική βάση 
αντιλαµβάνεται ότι η συνύπαρξη παλαιότερων και νεότερων στοιχείων στο συγκεκριµένο 
κτήριο είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, καθώς ούτε η µάχη του Μαραθώνα εξάλειψε µεµιάς όλα 
τα αρχαϊκά στοιχεία από την τέχνη και την αρχιτεκτονική, ούτε η δεκαετία 490-480 π.Χ. ήταν 
µια περίοδος καλλιτεχνικής «ξηρασίας», επειδή όλοι οι δηµιουργοί ανέµεναν να τους δοθεί 
κάποιο σύνθηµα για ν’ αρχίσουν να φτιάχνουν έργα αυστηρορυθµικής τεχνοτροπίας.  

Με το εικονογραφικό πρόγραµµα του θησαυρού, τις ενότητες που το αποτελούν, τη 
συνύπαρξη Θησέα και Ηρακλή και τα µηνύµατα που εξέπεµπε στο θεατή θα ασχοληθούµε 
διεξοδικά στη συνέχεια. Στο σηµείο αυτό όµως χρειάζεται να αναφέρουµε ότι, όπως προκύπτει 
από τα δεδοµένα, ο Θησέας δεν προβλήθηκε σαν εθνικός ήρωας και δεν χρησιµοποιήθηκε ως 
έµβληµα αποκλειστικά κατά τα πρώτα χρόνια της δηµοκρατικής Αθήνας.511 Υπάρχει και πριν 
και βέβαια µετά απ’ αυτήν την περίοδο. Έτσι, από µόνη της η παρουσία του στο εικονογραφικό 
πρόγραµµα δεν αρκεί για να θεωρήσουµε τον θησαυρό έργο αυτής της περιόδου. Ακόµα και η 
σύγκριση µε την ταυτόχρονη παρουσία του Ηρακλή και το συµπέρασµα ότι αφού τα επεισόδια 
µε πρωταγωνιστή το Θησέα βρίσκονται σε πιο εµφανή στο θεατή σηµεία, ο στόχος των 
εµπνευστών του προγράµµατος ήταν να αναβιβάσουν το Θησέα σε θέση ανώτερη απ’ αυτήν 
του Ηρακλή, ο οποίος είχε ταυτιστεί µε το απεχθές τυραννικό καθεστώς, είναι απλουστευτικά 
επιχειρήµατα. Τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα και η ουσία βρίσκεται µάλλον σε πιο σύνθετα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το νόηµα των εικονιζόµενων παραστάσεων και το ακριβές 
ιδεολογικό τους περιεχόµενο. Όπως θα δούµε παρακάτω, οι λύσεις αυτών των προβληµάτων 
ταιριάζουν περισσότερο σε ένα µνηµείο κατασκευασµένο τουλάχιστον µετά την πρώτη µεγάλη 
νίκη στους Περσικούς Πολέµους, αυτή του Μαραθώνα.  

Για τη «Βάση του Μαραθώνα» και την πολυσυζητηµένη σχέση της µε το θησαυρό 
σκόπιµα αφέθηκαν να αναφερθούν τελευταία τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν από τις 
σχετικά πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στο χώρο και οι 
οποίες ξεκαθάρισαν σε µεγάλο βαθµό τη σχέση του θησαυρού µε τη βάση.512 Οι έρευνες αυτές 
αποκάλυψαν ότι ένα πόδιο πλάτους περίπου 0,30µ. προεξέχει από τον στερεοβάτη του 
θησαυρού µόνο στη νότια πλευρά του και ότι η κατασκευή αυτή στηρίζει τη βάση (EIK.26). Με 
άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι κατασκευαστές του θησαυρού έλαβαν εξ αρχής υπόψη τους τη 
βάση, αφού προνόησαν για την στατική της επάρκεια, εξαρτώντας την δοµικά από ένα 
ισχυρότερο κτίσµα, όπως ήταν ο θησαυρός. Προφανώς, λοιπόν, οι δύο κατασκευές είναι 
αναπόσπαστες και η αφιερωµατική επιγραφή της µιας αναφέρεται και στην άλλη. Άρα, 
φτάνουµε, µέσω µιας καθαρά αρχαιολογικής οδού, στην επιβεβαίωση του δεύτερου από τα 
τέσσερα ενδεχόµενα του Dinsmoor, αυτού που εξ αρχής υποστήριξε η πλευρά των Γάλλων και 

                                                           
510 Παυσανίας 10,11,5 
511 Το στοιχείο αυτό κατέδειξε αρκετά πειστικά ο SHAPIRO (1989, 143-149) 
512 Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις έρευνες αυτές αναφέρονται συνοπτικά από τους COOPER (1990, 
317-118), BOMMELAER-LAROCHE (1991, 137), AMANDRY (1998), και ΝΕΕR 2004, 67. Το σύνολο των 
ανασκαφικών δεδοµένων παραµένει αδηµοσίευτο. 
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που ανταποκρίνεται στη µαρτυρία του Παυσανία: θησαυρός και βάση κατασκευάστηκαν από 
τα λάφυρα της µάχης του Μαραθώνα µετά απ’ αυτήν.  

Ίσως, ακόµα και µετά απ’ αυτά τα δεδοµένα θα ήταν πιθανό να υποστηριχθεί από την 
αντίθετη πλευρά ότι η επιγραφή προστέθηκε στη βάση αρκετό καιρό µετά την κατασκευή του 
συνόλου θησαυρός-βάση. Κατά τον Neer µια τέτοια θέση θα έµοιαζε µε «απεγνωσµένη» 
προσπάθεια.513 Επί της ουσίας θα επρόκειτο για ένα πέµπτο ενδεχόµενο που θα ερχόταν να 
προστεθεί στα τέσσερα που απαρίθµησε ο Dinsmoor και που θα δηµιουργούσε συνακόλουθα 
νέα ερωτήµατα τα οποία θα ζητούσαν απαντήσεις : ποια ήταν αρχικά η ουσιαστική σχέση 
θησαυρού και βάσης; Η βάση ήταν κι αυτή, όπως ο θησαυρός, ανταµοιβή της αθηναϊκής 
δηµοκρατίας προς το ιερό το 506 π.Χ.; Με ποια διαδικασία και για ποιον ακριβώς λόγο έπρεπε 
να παρουσιαστεί το σύνολο βάση-θησαυρός σαν ανάθηµα της µάχης του Μαραθώνα ενώ δεν 
ήταν; Τι ακριβώς κατασκευάστηκε ή προστέθηκε στο σύνολο µε τα «ακροθίνια» (λάφυρα) της 
µάχης;  
 
4.3 Θέση και αρχιτεκτονική µορφή 
 Ο Θησαυρός των Αθηναίων κτίστηκε πάνω σε ψηλό κρηπίδωµα-στερεοβάτη από 
πωρόλιθο, ακριβώς πάνω στην έξοδο της πρώτης στροφής της Ιεράς Οδού και κάτω από το 
άνδηρο του ναού του Απόλλωνα (EIK.27).514 Στο σηµείο αυτό βρέθηκαν, επίσης, αρχαιότερα 
θεµέλια που θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε προηγούµενο θησαυρό των Αθηναίων, ο οποίος είχε 
ήταν κτισµένος στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο µε τον νεότερο και είχε περίπου ίδιο 
προσανατολισµό, αλλά ήταν πώρινος και λίγο µικρότερων διαστάσεων. Από αρχιτεκτονικά 
µέλη που βρέθηκαν ενσωµατωµένα σε γειτονικά αναλήµµατα και κτίσµατα και αποδόθηκαν σ’ 
αυτόν υπολογίζεται ότι θα πρέπει να είχε κατασκευαστεί είτε κατά το α’ τέταρτο του 6ου αι. 
π..Χ. (ίσως αµέσως µετά τη λήξη του Πρώτου Ιερού Πολέµου το 580 π.Χ.) και πιθανώς 
καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 548 π.Χ, είτε µετά την πυρκαγιά, κατά την περίοδο των 
Πεισιστρατιδών.515 Όπως είδαµε, κατά µήκος της νότιας πλευράς του στεκόταν η «Βάση του 
Μαραθώνα», ενώ µπροστά στην πρόσοψη της ανατολικής πλευράς είχε διαµορφωθεί µικρό 
αίθριο, ίσως για την έκθεση αναθηµάτων και επιγραφών516 Tρεις αναληµµατικοί τοίχοι, 
διαφορετικού µήκους και φοράς συγκρατούσαν την πλαγία από τη βόρεια πλευρά.  
 Ο θησαυρός ήταν το πρώτο δωρικό κτήριο στο ελλαδικό χώρο που κατασκευάστηκε εξ 
ολοκλήρου από µάρµαρο (από την Πάρο). Τοπικός γκρίζος ασβεστόλιθος χρησιµοποιήθηκε, 
όπως και στον θησαυρό των Σιφνίων, µόνο για την κατασκευή της θεµελίωσης. Είχε διαστάσεις 
6,57 (Β-Ν) x 9,65µ. (Α-∆) και, όπως οι περισσότεροι θησαυροί, αποτελούνταν από έναν δίστυλο 
«εν παραστάσει» πρόδοµο τον οποίο διαδεχόταν προς τα δυτικά µικρός σηκός. Αν και 
φαινοµενικά δείχνει να διαθέτει τις τρεις συµβατικές βαθµίδες της κρηπίδας στην πρόσοψη, 
ωστόσο αυτές είναι αρκετά στενές και ψηλές για να ήταν λειτουργικές και πιθανότατα είχαν 
διαµορφωθεί για διακοσµητικούς λόγους. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασµό µε την απουσία 
κεκλιµένου επιπέδου και µε την βεβαιωµένη ύπαρξη κιγκλιδώµατος µεταξύ των κιόνων και 
των παραστάδων της πρόσβασης επιτρέπει να υποθέσουµε ότι το εσωτερικό του θησαυρού δεν 
ήταν προσβάσιµο στον οποιονδήποτε, εκτός ίσως κάποιων ειδικών περιστάσεων (γιορτές κ.λ.π.) 
Η τοιχοδοµία λέπταινε καθ’ ύψος, ακολουθώντας µια πρώιµη σύµβαση η οποία είχε προκύψει 

                                                           
513 ΝΕΕR 2004, 67 υποσ.14 
514 Αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου στα AUDIAT 1933  -  BÜSING 1979 και 1994  -  LAWRENCE 1996, 99  -  
PARTIDA 2000, 48-50  -  BOMMELAER-LAROCHE 1991, 133-138  -  GRUBEN 2000, 101-103. Η περιγραφή 
που ακολουθεί αποτελεί σύνθεσή τους. 
515 AUDIAT 1933, 55-58  -  DINSMOOR 1912, 488, 492  -  DE LA COSTE  MESSELIÈRE 1969, 741-742  -  
NEER 2004, 72 
516 Μικρές τετράγωνες οπές στα όρια του αίθριου επιτρέπουν τη διατύπωση της υπόθεσης ότι στα σηµεία αυτά ήταν 
τοποθετηµένες πλάκες µε επιγραφές, ανάλογες µ’ αυτές που υπήρχαν γύρω από τους δύο θησαυρούς της 
Μαρµαριάς (PARTIDA 2000, 49  -  ΒΟΜΜΕLAER-LAROCHE 1991, 136) 
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από τη µίµηση πλινθόκτιστων κατασκευών και εξασφάλιζε σταθερότερη βάση και εντύπωση 
µεγαλύτερου συνολικού ύψους από το πραγµατικό. Στο εσωτερικό του σηκού οι τοίχοι ήταν στο 
ανώτερο σηµείο τους διακοσµηµένοι µε ζώνες γραπτών ανθεµωτών κοσµηµάτων, ενώ 
εξωτερικά άρχισαν από τον 3ο αι. π.Χ. να χαράσσονται επιγραφές, ο αριθµός των οποίων 
τελικά ξεπέρασε τις 150.517 Στους κίονες υπάρχει µείωση καθ’ ύψος και µαζί µε το κιονόκρανο 
εµφανίζονται ραδινότεροι απ’ αυτούς αρχαιότερων κτηρίων (το ύψος περίπου 5½ φορές 
µεγαλύτερο από τη διάµετρο της βάσης).  Πρόκειται για τα πρωϊµότερα γνωστά παραδείγµατα 
κιόνων από την κυρίως Ελλάδα, κατασκευασµένων από υλικό διαφορετικό από πωρόλιθο, που 
αποτελούνται από σπόνδυλους. 
 Οι αρχιτέκτονες του θησαυρού επέλεξαν να αποφύγουν το πρόβληµα του γωνιακού 
τριγλύφου, απλώς αγνοώντας το: τα τρίγλυφα της πρόσοψης είναι κατανεµηµένα σε ίσα 
διαστήµατα και δεν εφαρµόστηκε συνίζηση του γωνιακού µεταξονίου. Έτσι, κανένα από τα 
τρίγλυφα δεν βρίσκεται συµµετρικά πάνω από τον αντίστοιχο κίονα ή την αντίστοιχη 
παραστάδα και ο κεντρικός αρµός του επιστυλίου κόβει τον κανόνα σε ένα εντελώς τυχαίο 
σηµείο. Τα τρίγλυφα και οι µετόπες δεν είναι ακριβώς τετράγωνα: η αναλογία του πλάτους µε 
το µήκος περιορίζεται σε 2:3. Οι 30 µετόπες (6 στις στενές και 9 στις µακρές πλευρές) είναι όλες 
διακοσµηµένες µε σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστούν ο Θησέας και ο Ηρακλής.  
 Ο άξονας της, καλυµµένης επίσης µε παριανό µάρµαρο,518 δίριχτης στέγης του κτηρίου 
βρισκόταν πολύ χαµηλά και έτσι αυτή θα έδινε µια «κοντόχοντρη» εντύπωση, η οποία θα 
περιοριζόταν από τα διακοσµηµένα τύµπανα των αετωµάτων και από την παρουσία των 
ακρωτηρίων. Αν και το µεγαλύτερο µέρος τους δεν σώζεται σήµερα, διάφορα στοιχεία 
επιτρέπουν τη διατύπωση υποθέσεων για την αρχική µορφή και το θέµα τους. 
 Aν και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία σχετικά µε το ποιοι ήταν οι αναθέτες του έργου, 
διάσταση απόψεων µεταξύ των µελετητών υπάρχει πάνω στο θέµα της καταγωγής των 
τεχνιτών που εργάστηκαν για την κατασκευή του. Κατά µια άποψη, όπως φαίνεται από 
σωζόµενα µη-Αττικά στοιχεία, το σύνολο του έργου διεκπεραίωσε µεγάλο νησιωτικό 
εργαστήριο, µε ιωνικές καταβολές.519 Η αντίθετη άποψη δέχεται µεν τη συµµετοχή νησιωτών, 
αλλά την περιορίζει στην επεξεργασία του παριανού µαρµάρου, µε το οποίο ήταν περισσότερο 
εξοικειωµένοι. Το έργο κατασκευάστηκε κάτω από την επίβλεψη Αθηναίου αρχιτέκτονα και µε 
τη συµµετοχή, όπως φαίνεται από τα γραµµένα σε τοπική διάλεκτο σύµβολά τους, τεχνιτών 
από τους ∆ελφούς που ασχολήθηκαν µε την προετοιµασία του χώρου, την κατασκευή της 
θεµελίωσης και των κιγκλιδωµάτων.520 Όσο για τον γλυπτό διάκοσµο, αυτός θεωρείται από 
τους περισσότερους έργο Αθηναίου καλλιτέχνη. Όπως είδαµε, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που 
επιτρέπουν τη σύνδεσή του τουλάχιστον µε ένα εργαστήριο που δραστηριοποιήθηκε µετά το 
490 π.Χ. στην περιοχή της Αττικής (Ελευσίνα). 
 Σαν ανάθηµα της µάχης του Μαραθώνα η ανέγερση του θησαυρού θα πρέπει να 
αποφασίστηκε τις εβδοµάδες ή µήνες που ακολούθησαν το καλοκαίρι του 490 π.Χ., δηλαδή το 
φθινόπωρο ή το χειµώνα του 490 π.Χ., όταν ήταν επώνυµος άρχοντας ο Φαίνιππος. Καθώς η 
εξόρυξη του µαρµάρου και η δια θαλάσσης µεταφορά του (προερχόταν από την Πάρο) 
γίνονταν µόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οι εργασίες στους ∆ελφούς θα πρέπει να 
ξεκίνησαν, το νωρίτερο το επόµενο καλοκαίρι (489 π.Χ.). Αλλά είναι εξαιρετικά αµφίβολο να 
έγιναν όλα τόσο γρήγορα, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τις, γνωστές από 
άλλες περιπτώσεις, χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούσε το αθηναϊκό κράτος κατά την 

                                                           
517 Για τις επιγραφές αυτές COLIN 1909 
518 Στο κτήριο αποδίδονται θραύσµατα από ηγεµόνα και σίµα φτιαγµένα από παριανό µάρµαρο. Οι υποδοχές των 
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παρά µε κεράµωση (PARTIDA 2000, 56 υποσ.35) 
519 BÜSING 1979 
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προετοιµασία και εκτέλεση των δηµόσιων έργων: µετά την αποδοχή της πρότασης 
συγκροτούταν επιτροπή επιστατών, εξασφαλίζονταν οι πιστώσεις, προσκοµίζονταν 
προσφορές, εξετάζονταν σχέδια και αποφασιζόταν τελικά η ανάθεση σε συγκεκριµένους 
εργολάβους. Ο δεύτερος λόγος της καθυστέρησης θα είχε να κάνει µε το υλικό. Η επιλογή του 
παριανού µαρµάρου είναι αρκετά περίεργη, όχι τόσο λόγω των δυνατοτήτων που έδιναν στους 
Αθηναίους τα λατοµεία της Πεντέλης, όσο λόγω των, σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, 
προβληµατικών διµερών σχέσεων ανάµεσα στην Αθήνα και την Πάρο την περίοδο αυτή. Η 
αγορά µαρµάρου από έναν σύµµαχο, κατά τη διάρκεια όλης της δεκαετίας του 480 π.Χ., των 
Περσών, στον οποίο οι ίδιοι οι Αθηναίοι είχαν επιτεθεί το 490 π.Χ. φαίνεται αρκετά περίεργη 
επιλογή στην οποία η σύγχρονη έρευνα δεν έχει δώσει αρκετή σηµασία. Σύµφωνα µε τον Neer, 
το γεγονός ότι τα πρώτα στάδια των διαδικασιών ανέγερσης του θησαυρού συµπίπτουν µε την 
άνοδο και την πτώση του Μιλτιάδη έχει τη σηµασία του. Αυτοί που έπαιρναν τις σχετικές µε το 
θησαυρό αποφάσεις θα πρέπει να βρέθηκαν αντιµέτωποι µε ένα πρόβληµα: πως να φτιάξουν 
ένα µνηµείο µιας πολεµικής νίκης (Μαραθώνας) από το οποίο θα αποκλειόταν κάθε αναφορά 
στο στρατηγό που είχε συµβάλει στην επίτευξή της, αλλά στη συνέχεια είχε καταδικαστεί; Η 
λύση του ήταν η επιλογή του παριανού µαρµάρου. Προφανώς θα χρειάστηκε να 
διαπραγµατευτούν αρκετά µε του Πάριους για να φτάσουν στη συµφωνία. Το υλικό αυτό ήταν 
µια απτή ανάµνηση της καταστροφής του Μιλτιάδη στην Πάρο και της «εξαπάτησης του 
∆ήµου». Την ίδια στιγµή προπαγάνδιζε την ικανότητα της πόλης να επαναπροσεγγίσει την 
Πάρο, αποσυνέδεε τη νίκη στο Μαραθώνα από τον Μιλτιάδη και την οικογένειά του και µε τη 
βοήθεια της βάσης µε τα αγάλµατα των 10 επωνύµων προέβαλλε το συλλογικό και εθνικό 
χαρακτήρα της νίκης. Με τον τρόπο αυτό έφταναν στην επίτευξη του βασικού στόχου κάθε 
θησαυρού: την εθνικοποίηση του γοήτρου των αριστοκρατών. Όµως, εγκαινίαζαν και µια 
διαµάχη µε τους εν ζωή Φιλαϊδες, που θα κατέληγε περίπου µια εικοσιπενταετία µετά στην 
ανέγερση της «ανταγωνιστικής» βάσης από τον Κίµωνα.521  
 Πόσοι όµως από τους επισκέπτες των ∆ελφών µπορούσαν να συνδέσουν το υλικό δοµής 
ενός κτηρίου µε ένα τόσο περίπλοκο ζήτηµα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας; 
Και πόσοι µπορούσαν είτε να γνωρίζουν είτε να καταλάβουν επί τόπου ότι ο θησαυρός είχε 
φτιαχτεί από παριανό µάρµαρο; Κατά τη γνώµη του Neer,  οι περισσότεροι από τους Αθηναίους 
επισκέπτες θα πρέπει να είχαν επαρκή γνώση του όλου ζητήµατος. Αν όµως το µήνυµα 
απευθυνόταν µόνο στους Αθηναίους γιατί έπρεπε να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο ένα κτήριο που 
θα βρισκόταν στο ιερό των ∆ελφών και όχι στην ίδια την Αθήνα; ∆εν θα µπορούσαν, για να 
είναι το µήνυµα πιο αποτελεσµατικό, να έχουν χρησιµοποιήσει παριανό, αντί για πεντελικό 
µάρµαρο, στον Προπαρθενώνα, ο οποίος ξεκίνησε να κτίζεται την ίδια περίοδο µε το θησαυρό;  
 Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο θησαυρός και η βάση έπρεπε να µην περιέχουν καµία 
αναφορά στον Μιλτιάδη. ∆εν είχε να κάνει µε κάποια µονοµανία του αθηναϊκού ∆ήµου 
απέναντι στον ίδιο και την οικογένειά του, ούτε µε το ταξικό µίσος τους απέναντι στους 
αριστοκράτες εν γένει, αλλά ήταν µια φυσική συνέπεια της πρόσφατης ή σύγχρονης µε την 
ανέγερση του θησαυρού καταδίκης του και της προβολής, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, του 
συλλογικού χαρακτήρα της νίκης στο Μαραθώνα. Αν ο στόχος ήταν αποκλειστικά η αµαύρωση 
της υστεροφηµίας του Μιλτιάδη, υπήρχαν πιο αποτελεσµατικοί και ευκολότερα κατανοητοί 
τρόποι να επιτευχθεί από τη χρήση του παριανού µαρµάρου. ∆εν είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους οι Αθηναίοι επεδίωξαν την επαναπροσέγγιση µε την 
Πάρο, αλλά είναι απίθανο αυτό να έγινε µε σκοπό να εκτεθεί ο Μιλτιάδης. Να θεωρήσουµε ότι 
έγινε απλά για την αγορά του «εξεζητηµένου» υλικού που «θα εντυπωσίαζε τους επισκέπτες 
των ∆ελφών»; To συγκεκριµένο στερεότυπο της έρευνας µπορεί να εξηγήσει απλά γιατί 
επιλέχθηκε το υλικό, αλλά η προσαρµογή του στο επίπεδο των σχέσεων µεταξύ κρατικών 
οντοτήτων αποτελεί εξαιρετικά απλοϊκή σύλληψη της ιστορίας. Οι λόγοι της 
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επαναπροσέγγισης θα ήταν σίγουρα πολιτικοί, πιθανότατα σχετιζόµενοι µε τον µεταπολεµικό 
συσχετισµό δυνάµεων και τις στρατηγικές συµµαχιών. Πάντως, η χρήση του µαρµάρου 
υποδεικνύει ότι µιας µορφής προσέγγιση σίγουρα υπήρξε. Αν η πρωτοβουλία προήλθε από την 
πλευρά των Αθηναίων το πιο λογικό θα ήταν η αγορά του µαρµάρου να υπήρξε απλά το 
πρόσχηµα. Οι Πάριοι, από την άλλη, δεν είχαν κανένα λόγο να αρνηθούν. Εκτός από τα άµεσα 
ανταλλάγµατα που θα κέρδιζαν µε την πώληση του προϊόντος τους, εξασφάλιζαν, 
τουλάχιστον µέχρι την επάνοδο των Περσών, ένα δίαυλο επικοινωνίας µε την Αθήνα. 

 Ανεξάρτητα από τους ακριβείς λόγους της καθυστέρησης, το πιο πιθανό είναι ότι η 
κατασκευή του θησαυρού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 488 π.Χ.. Οι εργασίες θα συνεχίστηκαν για 
κάποια χρόνια και πιθανότατα το έργο θα ολοκληρώθηκε µετά τα µέσα της δεκαετίας του 480 
π.Χ..522 
 
4.4 Εικονογραφικό πρόγραµµα  
Περιγραφή 
 
Εναέτια 
 Οι συνθέσεις που κοσµούσαν τα τύµπανα των αετωµάτων του θησαυρού σώζονται 
εξαιρετικά αποσπασµατικά. Συγκεκριµένα, σ’ αυτές αποδόθηκαν µόλις 9 θραύσµατα 
αγαλµατίων από παριανό µάρµαρο που παραπέµπουν σε µορφές µε κλίµακα περίπου µισή του 
φυσικού, αδρά διαµορφωµένες στην πίσω τους όψη. Σύµφωνα µε τον κατάλογο της επίσηµης 
δηµοσίευσης τα θραύσµατα αυτά ήταν (οι αριθµοί σε παρένθεση παραπέµπουν  στον αύξοντα 
αριθµό του καταλόγου): το πίσω µέρος από τα εφαπτόµενα σώµατα δύο αλόγων, το ένα από τα 
οποία είναι λίγο πιο µπροστά από το άλλο (41), τον κορµό ανδρικής, γυµνής, πεσµένης µορφής 
(42), το κάτω µέρος του κορµού (λεκάνη) θωρακοφόρας µορφής (43), τον κορµό θωρακοφόρας 
µορφής (44), το κεφάλι γυναικείας µορφής µε στεφάνη (45), τον κορµό γυµνής, ανδρικής 
µορφής (46), τη λεκάνη γυµνής, ανδρικής µορφής (47), κεφάλι και κορµό γυµνής, ανδρικής 
µορφής (48), αριστερό, γυµνό πόδι µορφής, συµφυές µε τµήµα πλίνθου (49).523   
  Σε λίγο καλύτερη, σε γενικές γραµµές, κατάσταση σώζονται τα, ιδιαίτερα σηµαντικά 
σε σχέση µε την περίπτωση των εναετίων συνθέσεων, οριζόντια γείσα των αετωµάτων του 
κτηρίου (ΕΙΚ.28): από το δυτικό διαθέτουµε τις τέσσερις από τις πέντε µαρµάρινες πλάκες που 
το αποτελούσαν, ενώ από το ανατολικό µόνο τις δύο ακραίες (λείπουν οι τρεις κεντρικές).524 
 Η ένδεια αυτή των δεδοµένων δεν απέτρεψε την έρευνα από τη διατύπωση βασικών, 
αλλά και ειδικότερων παρατηρήσεων, ο συνδυασµός των οποίων κατέληξε σε κάποιες 
περιπτώσεις στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.  
 Από πολύ νωρίς ο De La Coste Messelière είχε αποδώσει το θραύσµα µε τα άλογα (41) στο 
ανατολικό εναέτιο. Θεώρησε ότι µια οπή σε συγκεκριµένο σηµείο του τύµπανου υποδείκνυε το 
σηµείο ανάρτησης µιας ένθετης, µεταλλικής ρόδας και έτσι πρότεινε την αποκατάσταση ενός 
τέθριππου. Η πρώτη του εκτίµηση σε σχέση µε το θέµα του συγκεκριµένου εναετίου ήταν ότι 
εικονιζόταν η διαµάχη Ηρακλή και Απόλλωνα για την κατοχή του τρίποδα των ∆ελφών.525 
Στην επίσηµη δηµοσίευση, αντίθετα, πρότεινε σαν θέµα της µιας από τις δύο συνθέσεις των 
εναετίων µια σκηνή µάχης (δυτικό αέτωµα), ενώ της άλλης µια «ειρηνική» σκηνή µε δύο 
άρµατα (ανατολικό αέτωµα ΕΙΚ.29). Βάσει των κινήσεων των µορφών οι λιγότερο κινηµένες 
µορφές αποδόθηκαν στο δεύτερο, ενώ οι έντονα κινηµένες στο πρώτο.526 Όµως, σύµφωνα µε 
τον ∆εσπίνη, έντονα κινηµένες µορφές θα µπορούσαν να υπάρχουν και στο αέτωµα µε τα 
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άρµατα (ανατολικό), αν αυτά τοποθετηθούν όχι συγκλίνοντα προς το κέντρο, όπως 
πρoτείνεται από τον De La Coste Messelière, αλλά αποκλίνοντα και αν, παράλληλα, 
αποκαταστήσουµε µια σκηνή µε δράση, όπως µια αρπαγή, µε τους πρωταγωνιστές να πατούν 
µε το ένα πόδι πάνω στο δίφρο του άρµατος,, κατ’ αναλογία µε το εναέτιο της Ερέτριας. Σε µια 
τέτοια αναπαράσταση τα άκρα του αετώµατος, ο χώρος δηλαδή µετά τα τέθριππα, θα 
καλύπτονταν από δύο µορφές που πέφτουν πληγωµένες, σαν αυτές που αποκαθίστανται από 
τις ενδείξεις κάποιων από τα σωζόµενα θραύσµατα. Άλλωστε, όλα τα θραύσµατα των 
ανδρικών µορφών παραπέµπουν, λιγότερο ή περισσότερο,  σε κινηµένες µορφές και έτσι o 
∆εσπίνης θεωρεί πιο πιθανή την περίπτωση να εικονίζονταν σκηνές δράσης και στα δύο 
αετώµατα.527 
 Την Αµαζονοµαχία ως θέµα του ενός αετώµατος είχε προτείνει πριν την επίσηµη 
δηµοσίευση του υλικού ο Schefold.528 Αργότερα έκανε λόγο για την αρπαγή της Αντιόπης (στη 
µορφή της ανήκε το κεφάλι αρ.45 του καταλόγου της επίσηµης δηµοσίευσης) από το Θησέα στο 
ανατολικό αέτωµα, ενώ στο δυτικό υπέθεσε ότι εικονιζόταν είτε κάποιος άθλος του Ηρακλή, 
είτε η Γιγαντοµαχία.529 O Picard έβλεπε κάτι ανάλογο (επιβάτη άρµατος) όταν απέρριπτε την 
περίπτωση το κεφάλι να ανήκε στη µορφή της Αθηνάς: δεν φέρει το χαρακτηριστικό κράνος 
της θεάς, αλλά στεφάνη.530  

Ο De La Coste Messelière στην πρώτη του προσπάθεια αποκατάστασης των συνθέσεων 
δεν είχε περιλάβει το συγκεκριµένο κεφάλι, στηριζόµενος από τη µια στο ότι δεν είχε βρεθεί 
κατά την ανασκαφή του θησαυρού, αλλά αργότερα (1895) και σε απόσταση απ’ αυτόν και από 
την άλλη στο ότι η µορφή στην οποία ανήκε ήταν µεγαλύτερη σε µέγεθος από όλες τις µορφές 
που πιστοποιούνται από τα υπόλοιπα θραύσµατα.531 Στην επίσηµη δηµοσίευση του υλικού που 
ακολούθησε επέλεξε να συµπεριλάβει, όπως είδαµε, το κεφάλι µε το σκεπτικό ότι λόγω του 
µεγαλύτερου µεγέθους της η µορφή θα µπορούσε να έχει θέση στο κέντρο της σύνθεσης. 
Ταυτόχρονα, απέρριψε τη θέση του Picard θεωρώντας ότι αν η µορφή επέβαινε σε άρµα, το 
κεφάλι της θα έπρεπε να είναι σε προφίλ και όχι κατ’ ενώπιον και στην προτεινόµενη 
αποκατάσταση την τοποθέτησε στο κέντρο του ανατολικού αετώµατος, ανάµεσα σε τέσσερις 
µορφές και δύο άρµατα. Ως προς τα θέµατα των συνθέσεων πρότεινε για το ανατολικό τη 
συνάντηση ενώπιον της Αθηνάς του Θησέα και του Πειρίθου πριν από την αναχώρησή τους για 
τον Άδη και για το δυτικό µια σκηνή µάχης από την εκστρατεία του Ηρακλή στην Τροία.532 
Αντίθετα, ο ∆εληβορριάς θεώρησε ότι στο δυτικό αέτωµα εικονιζόταν Αµαζονοµαχία και ότι το 
κεφάλι αρ. 45  πρέπει να αποδοθεί στο ανατολικό αέτωµα και, εποµένως, δεν θα µπορούσε να 
είναι το κεφάλι της Αντιόπης.533 Στο ίδιο κεφάλι ο Boardman αναγνωρίζει τη µορφή της Αθηνάς 
και κάνει λόγο για «µετωπική Αθηνά» ανάµεσα σε άρµατα στο ένα αέτωµα και µάχη στο 
άλλο.534 O Robertson εξειδίκευσε αυτό το σχήµα περισσότερο: δεχόµενος την προτεινόµενη στην 
επίσηµη δηµοσίευση αποκατάσταση της Αθηνάς στο κέντρο του ανατολικού αετώµατος, 
ανάµεσα σε δύο άρµατα, απέδωσε στην ίδια σύνθεση τουλάχιστον έναν ανδρικό κορµό και 
έκανε λόγο για την αρπαγή της Αντιόπης ενώπιον της Αθηνάς και του Ηρακλή (το δεύτερο 
άρµα δικό του), ενώ για τη µάχη του δυτικού αετώµατος πρότεινε την περίπτωση της 
Αµαζονοµαχίας.535 Ο Gruben αναφέρει σαν θέµατα την αρπαγή του Τρίποδα από τον Ηρακλή 
και το φόνο του ∆ράκοντα.536 Οι Stewart και Neer τοποθετούν τη µάχη στο δυτικό αέτωµα και 
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στο ανατολικό θεωρούν ότι εικονιζόταν (προφανώς λόγω του κεφαλιού αρ. 45) η επιφάνεια 
«κάποιας θεότητας» ανάµεσα σε άρµατα.537 Το ίδιο δέχεται και ο ∆εσπίνης, ο οποίος πιστεύει ότι 
µόνο οι έµµεσες ενδείξεις που απορρέουν από την ύπαρξη των αρµάτων δεν µπορούν να µας 
βεβαιώσουν ότι υπήρχε σε οποιοδήποτε από τα δύο αετώµατα το θέµα της Αµαζονοµαχίας.538 
Όπως και, θα συµπληρώναµε, τα παράλληλα από τα εναέτια της Αφαίας και της Ερέτριας και 
η ύπαρξη ενός κεφαλιού δεν µπορούν να µας βεβαιώσουν ότι στις µορφές των εναετίων 
περιλαµβανόταν µετωπική Αθηνά (ακόµα και χωρίς κράνος).  
  
Μετόπες 
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι 30 ανάγλυφες µετόπες, που έφερε και στις τέσσερις πλευρές 
του, ο θησαυρός είχαν σαν θέµα µυθολογικά επεισόδια από τη ζωή του Θησέα και του Ηρακλή. 
Με την ανάλυση επιµέρους στοιχείων της σύνθεσης και της τεχνοτροπίας δεν θα ασχοληθούµε 
αναλυτικά, καθώς το θέµα εκπίπτει της «δικαιοδοσίας» και του αντικειµένου της παρούσας 
εργασίας. Αυτό που κυρίως µας ενδιαφέρει είναι τα θέµατά και η κατανοµή τους στις τέσσερις 
πλευρές του κτηρίου.  

Ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφέρουµε ότι το ανάγλυφο είναι 
αρκετά ψηλό, έτσι ώστε οι µορφές, που έχουν σχετικά µικρό µέγεθος, ακουµπούν ελάχιστα στο 
βάθος µε το οποίο είναι σύµφυτες και τα κεφάλια τους είναι σχεδόν ελεύθερα απ’ αυτό. Σε 
καθεµία από τις µετόπες της ανατολικής, της νότιας και της βόρειας πλευράς εικονίζονται δύο 
µορφές, ενώ στη δυτική, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του θέµατος, ο κανόνας αυτός δεν τηρείται. 
Οι µορφές δεν συνωθούνται στο χώρο και η τοποθέτησή τους τριγωνικά ή στους διαγώνιους 
άξονες τονίζει ακόµα περισσότερο το σχεδόν τετράγωνο σχήµα των µετοπών (ύψος γύρω στα 
0,67µ. µε αµελητέες αυξοµειώσεις και πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 0,62 και 0,64µ.). Από τα 
σωζόµενα ίχνη πάνω στο µάρµαρο διαπιστώθηκε ότι το φόντο τους ήταν χρωµατισµένο µε 
µπλε χρώµα, οι πλίνθοι µε καφέ-κόκκινο, η κόµµωση των µορφών µε πορτοκαλί και τα 
ενδύµατα, κάποια από τα όπλα και όσα από τα ζώα εικονίζονται να αιµορραγούν µε κόκκινο. 
539 
 Η κακή κατάσταση στην οποία σώζεται σε αρκετές περιπτώσεις το ανάγλυφο των 
µετοπών που οφείλεται κυρίως στην επαναχρησιµοποίησή τους σαν οικοδοµικό υλικό σε 
µεταγενέστερες κατασκευές (ύστερα ρωµαϊκά κτήρια, παλαιοχριστιανικοί τάφοι κ.α.) 
δηµιουργεί επιµέρους προβλήµατα, αλλά το ευτύχηµα είναι ότι σώζονται στο σύνολό τους ή 
αποσπασµατικά και οι 30 πλάκες και στις περισσότερες περιπτώσεις το θέµα, εύκολα ή 
δύσκολα, µπορεί να αναγνωριστεί σήµερα µε αρκετή σιγουριά.  
 Ήδη από την πρώτη παρουσίαση του υλικού (1894) φαίνεται ότι ο Homolle είχε 
επισηµάνει ότι οι µετόπες διακοσµούσαν και τις τέσσερις πλευρές του κτηρίου και είχε 
προσδιορίσει τον ακριβή αριθµό τους (30). ∆ιαθέτοντας το µεγαλύτερο µέρος από τουλάχιστον 
17 µετόπες και τα θραύσµατα των περισσοτέρων από τις υπόλοιπες 13 ήταν σίγουρος ότι ο 
Ηρακλής και ο Θησέας ήταν µεταξύ των πρωταγωνιστών κάποιων από τα εικονιζόµενα 
θέµατα. Για την ακρίβεια, θεωρούσε ότι οι «µύθοι» του Θησέα και του Ηρακλή εικονίζονταν 
αντίστοιχα στις 6 µετόπες καθεµίας από τις δύο στενές πλευρές του θησαυρού, ενώ στις δύο 
µακρές πλευρές εικονίζονταν στη µια σκηνές από το επεισόδιο Ηρακλή και Γηρυόνη και 
Αµαζονοµαχία και στην άλλη µια σύνθεση µε θέµα κάποια µάχη (ΕΙΚ.30) (ανέφερε τη 
Γιγαντοµαχία, αλλά, όπως οµολογούσε, δεν µπορούσε να αναγνωρίσει σε κανέναν από τους 
πολεµιστές τη µορφή κάποιου θεού).540 

                                                           
537 STEWART 1990, 132  -  NEER 2004, 65 
538 ∆ΕΣΠΙΝΗΣ 2000, 360 
539 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 13 (για τις διαστάσεις)  -  BOARDMAN 1982, 191-192  -  BOOKIDES 
1967, 195-196  -  STEWART 1990, 132 (για το χρώµα) 
540 HOMOLLE 18941, 169-171  και 18942, 182-183 
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 Η συνεχής εξέταση του υλικού και τα τυχαία ευρήµατα που έρχονταν να προστεθούν σ’ 
αυτό τα χρόνια που ακολούθησαν επέτρεπαν στους Γάλλους ανασκαφείς να ανανεώνουν τα 
συµπεράσµατά τους. Το 1904 η διαδικασία είχε προχωρήσει τόσο, ώστε ο Perdrizet, στα πλαίσια 
της µελέτης που προηγήθηκε της αναστύλωσης του κτηρίου, να αποδώσει συγκεκριµένες 
µετόπες σε καθεµία από τις τέσσερις πλευρές (ΕΙΚ.31): στη νότια και τη δυτική αυτές στις 
οποίες εικονίζονταν τα κατορθώµατα του Θησέα (συµπεριλαµβανοµένης και της 
Αµαζονοµαχίας) και στη βόρεια και την ανατολική αυτές µε τους άθλους του Ηρακλή 
(συµπεριλαµβανοµένου και του µύθου του Γηρυόνη). Ακόµα, γινόταν προσπάθεια 
τοποθέτησης των µετοπών στο κτήριο «χρονολογικά», σύµφωνα, δηλαδή, µε τη θέση που 
εµφανίζονται να κατέχουν τα συγκεκριµένα µυθολογικά επεισόδια στην διάρκεια της ζωής του 
καθενός από τους δύο ήρωες 541  
 ∆ύο δεκαετίες µετά, τα επεισόδια µε πρωταγωνιστή το Θησέα τοποθετήθηκαν από τον 
Agard στη νότια πλευρά και αυτά µε πρωταγωνιστή τον Ηρακλή στη βόρεια. Για τις άλλες δύο 
πλευρές (δυτική και ανατολική) ανέφερε ότι εικονίζονταν σκηνές µαχών Αµαζόνων µε 
Έλληνες.542  
 Το σύνολο των µετοπών του θησαυρού (30) καταγράφεται για πρώτη φορά σε εκτενές 
άρθρο του De La Coste Messelière, δηµοσιευµένο την ίδια περίοδο µε αυτό του Agard. 
Βασιζόµενος στη σχέση τους µε τα σωζόµενα αρχιτεκτονικά µέλη που ανήκαν στα τρίγλυφα, 
το επιστύλιο και το οριζόντιο γείσο και στην ακριβή θέση ευρεσής τους, πρότεινε τον 
διαχωρισµό των εικονιζόµενων σκηνών σε τέσσερις θεµατικές ενότητες, που αντιστοιχούσαν 
στις τέσσερις πλευρές της δωρικής ζωφόρου του κτηρίου (βόρεια-σκηνές από τους άθλους του 
Ηρακλή, νότια-σκηνές µε το Θησέα, δυτικά-Ηρακλής και Γηρυόνης και ανατολικά-
Αµαζονοµαχία) (ΕΙΚ.32). 543 

Σ’ αυτό το σχήµα, βασίστηκε και η επίσηµη, εξαντλητική γαλλική δηµοσίευση που 
ακολούθησε χρονολογικά (ΕΙΚ.33). Ας δούµε αναλυτικά τα επιµέρους θέµατα της κάθε 
πλευράς, µε την ακολουθία της τοποθέτησης που προτείνεται εκεί (η αρίθµηση αντιστοιχεί 
στον αύξοντα αριθµό του καταλόγου):  
 
-Νότια πλευρά  
(από τη νοτιοδυτική γωνία) 
                               -1.Ο Θησέας δένει το ληστή Σίνη στο πεύκο του (EIK.34) 

    -2. Ο Θησέας παλεύει µε ληστή που φορά δέρµα ζώου (Περιφήτης ή 
Προκρούστης ή Σκίρωνας) (EIK.34) 

                               -3.Ο Θησέας παλεύει µε τον Κερκύονα (EIK.35) 
                               -4.Ο Θησέας παλεύει µε ληστή (Προκρούστης ή Σκίρωνας) (EIK.35) 
                               -5. Ο Θησέας µε την Αθηνά (EIK.36) 
                               - (;) 
                               -6.Ο Θησέας δένει τον Μαραθώνιο Ταύρο (EIK.36) 
                               -7.Ο Θησέας παλεύει µε τον Μινώταυρο (EIK.37) 
                               -8.Ο Θησέας καταβάλλει µια αµαζόνα 544 (EIK.37) 
 
-Ανατολική πλευρά  
(από τη βορειοανατολική γωνία) 
                               9. ∆ύο αµαζόνες, η µια τραβά βέλος, η άλλη τοξεύει (EIK.38) 
                             10.Έφιππη αµαζόνα (EIK.38) 

                                                           
541 PERDRIZET 1909, 334-344 
542 AGARD 1923, 223 
543 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1923, 398-413 
544 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 37-81 



 110

                             11. Αµαζόνα καταβάλλει Έλληνα πολεµιστή (EIK.39) 
                             12. Έλληνας πολεµιστής µε χλαµύδα καταβάλλει αµαζόνα (EIK.39) 
                             13. Πεσµένη αµαζόνα (ίσως  αποτελεί µια µετόπη µε την 28 που εικονίζει 

Έλληνα πολεµιστή) (EIK.40) 
                             14. Έλληνας πολεµιστής καταβάλλει αµαζόνα (EIK.40)545 
 
-Βόρεια πλευρά 
(από τη βορειοδυτική γωνία) 
                            - 15.Ο Ηρακλής παλεύει µε λιοντάρι. Πίσω του κρέµονται τα όπλα του (EIK.41) 
                             -16.Ο Ηρακλής παλεύει µε κένταυρο (ίσως ο Νέσσος546) (EIK.41) 
                             - (;) 
                             -17. Ανδρική µορφή δίπλα σε άλογο (Κατά τον Βoardman ίσως ο Ηρακλής 

δαµάζει τα άλογα του ∆ιοµήδη547) (EIK.42) 
                             -18.Καταδίωξη (Κατά τον Boardman ίσως η αρπαγή του τρίποδα των ∆ελφών 

από τον Ηρακλή548) (EIK.42) 
                             -19.Ο Ηρακλής παλεύει µε ελάφι (EIK.43) 
                            -20. Μορφή που στέκεται. (Κατά το Boardman ίσως εικόνιζε τον Ηρακλή µε τον 

Άτλαντα549) (EIK.43) 
                            -21.Ο Ηρακλής παλεύει µε τον Κύκνο (EIK.44) 
                            -22.Ο Ηρακλής καταβάλει Αµαζόνα (EIK.44)550 
 
-∆υτική πλευρά 
(από τη βορειοδυτική γωνία) 
                            - (;) 
                            -23.Ταύρος και αγελάδα (EIK.45) 
                            -25.∆ύο βοοειδή (EIK.46) 
                            -26.Ο Ηρακλής (σώζεται µόνο το πόδι του ενσωµατωµένο στην πλίνθο της 

πλάκας) και νεκρός ο σκύλος Όρθρος (ΕΙΚ.47) 
                             -27.Ο τρισώµατος Γηρυόνης: το ένα σώµα ετοιµάζεται να εξακοντίσει ακόντιο, 

το δεύτερο τραβά βέλος και το τρίτο πέφτει (ΕΙΚ.48) 
                             -24.∆ύο βοοειδή 551 (EIK.45) 
 
 Με το ερωτηµατικό δηλώνονται τρεις θέσεις στη νότια, τη βόρεια και τη δυτική πλευρά, 
στις οποίες προφανώς θα αντιστοιχούσαν οι τρεις εναποµείνασες µετόπες (αρ. 28,29,30) 
(ΕΙΚ.49,50). Όµως, οι συγκεκριµένες µετόπες σώζονται τόσο αποσπασµατικά και µε το 
ανάγλυφο τους πολύ φθαρµένο, ώστε η απόδοση της καθεµιάς απ’ αυτές σε συγκεκριµένη 
πλευρά και ο προσδιορισµός της ακριβούς θέσης της στην αντίστοιχη ακολουθία των µετοπών 
είναι κατά τον De La Coste Messelière εξαιρετικά δύσκολα εγχειρήµατα. Η µετόπη 28 θα 
µπορούσε να τοποθετηθεί είτε στο κενό της δυτικής πλευράς (πρώτη στη βορειοδυτική γωνία) 
και η ανδρική µορφή που εικονίζει να είναι ο βοηθός του Ηρακλή, Ιόλαος, είτε στην ίδια πλευρά 
αλλά σε άλλη θέση, είτε στο κενό της βόρειας πλευράς και η µορφή να είναι ο Ηρακλής. 
Αντίστοιχα, η µετόπη 29 θα µπορούσε να τοποθετηθεί είτε στο κενό της νότιας πλευράς και η 
ανδρική µορφή που εικονίζει να είναι ο Θησέας, είτε στο κενό της βόρειας πλευράς και να είναι 

                                                           
545 στο ίδιο, 82-103 
546 MARCADÉ-CROISSANT 1991, 59 
547 στο ίδιο, πιν.213 αρ.17 
548 στο ίδιο, πιν.213 αρ.18 
549 BOARDMAN 1982, πιν.213 αρ.20 
550 DE LA COSTE MESSELIÈRE 1957, 104-140 
551 στο ίδιο, 141-153 
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ο Ηρακλής. Η µετόπη 30 θα µπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε από τα τρία κενά: αυτό της 
βόρειας πλευράς σε συνδυασµό µε το θραύσµα αρ. 31 (ανδρικός κορµός) και να εικονίζει τον 
Ηρακλή να µάχεται µε την Ύδρα ή τον Κέρβερο, αυτό της νότιας πλευράς, αλλά και αυτό της 
δυτικής πλευράς (αλλά τοποθετηµένη τελευταία στην νοτιοδυτική γωνία) και να εικονίζει τα 
παιδιά του Γηρυόνη.552 
 Πέραν των επιµέρους επιφυλάξεων και αντιρρήσεων που είχαν κατά καιρούς 
διατυπωθεί, η παραπάνω τοποθέτηση των µετοπών στις επιµέρους πλευρές του κτηρίου δεν 
αµφισβητήθηκε συνολικά παρά µόνο σχετικά πρόσφατα. Σύµφωνα µε τη νέα προτεινόµενη 
από τον Hoffelner αποκατάσταση (ΕΙΚ.51),553 όλες  οι µετόπες µε σκηνές Αµαζονοµαχίας (9-14) 
δεν ανήκουν στη δυτική πλευρά, αλλά στη βόρεια στην οποία προστίθενται επίσης, για να 
συµπληρωθεί ο αριθµός των αρχικών 9 µετοπών, τόσο η µετόπη αρ. 8 (Θησέας και Αντιόπη), η 
οποία τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της πλευράς, όσο και οι αρ. 28 και 29 (θεωρείται ότι οι 
οπλισµένες µορφές που εικονίζονται σ’ αυτές είναι Έλληνες πολεµιστές). Στη νότια πλευρά 
προστίθενται οι µετόπες αρ. 30 και 18 (πρωταγωνιστής της καταδίωξης θεωρείται ο Θησέας και 
όχι ο Ηρακλής) και αλλάζει συνολικά η ακολουθία (4-1-6-7-5-30-18-3-2). Το ίδιο συµβαίνει 
αντίστοιχα και στη δυτική πλευρά, όπου µόνο η µετόπη αρ. 25 διατηρείται στην προηγούµενη 
θέση, ενώ µεταφέρεται εδώ από τη βόρεια πλευρά η αρ. 20, στην οποία θεωρείται ότι 
εικονίζεται ο Ιόλαος (προτεινόµενη ακολουθία 20-24-26-27-23-25). Ο ανδρικός κορµός αρ. 31 
ανήκει στον Ηρακλή της µετόπης 26, τη µορφή του οποίου ο Hoffelner αποκαθιστά όρθια πάνω 
από το σκύλο Όρθρο να τοξεύει προς τα δεξιά. Ο στόχος του είναι ο Γηρυόνης της µετόπης 27. 
Στην ανατολική πλευρά τοποθετείται ότι αποµένει (µετά την αφαίρεση των αρ. 20, 18, 28) από 
τις µετόπες που προηγούµενα θεωρούνταν ότι ανήκαν στη βόρεια πλευρά, αλλά µε 
επιφυλάξεις ως προς την ακολουθία, εκτός από τις 21 και 15 που τοποθετούνται αντίστοιχα στη 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική γωνία.  
 Το πρόβληµα µε το σχήµα που προτείνει ο Hoffelner είναι ότι προσκρούει στη 
βεβαιότητα των Γάλλων για την ακριβή θέση αρκετών από τις µετόπες που αυτός επιλέγει να 
τοποθετήσει σε διαφορετική πλευρά ή διαφορετική θέση απ’ αυτήν της επίσηµης δηµοσίευσης. 
Συγκεκριµένα, ακόµα και στις πιο πρόσφατες γαλλικές δηµοσιεύσεις αναφέρεται σαν 
«materiellement assurée» η τοποθέτηση τουλάχιστον 18 µετοπών σε συγκεκριµένες πλευρές,. 
Κάποιες απ’ αυτές, αν όχι όλες, είναι µάλιστα χαρακτηριστικές και δηλωτικές της θεµατικής 
ενότητας που καταλάµβανε την αντίστοιχη πλευρά [µετόπες Αµαζονοµαχίας, στην ανατολική 
(9-14), Θησέας-Αθηνά στη νότια (5), Ηρακλή-ελάφι ή Κύκνος (19, 21)].554 Και η βεβαιότητα αυτή 
δεν προέρχεται τόσο από την υιοθέτηση του «χρονολογικού» σχήµατος τοποθέτησης ή από το 
κοινότοπο συµπέρασµα της βιβλιογραφίας ότι οι πλευρές µε πρωταγωνιστή το Θησέα, ακριβώς 
επειδή ήταν ο «κατεξοχήν» Αθηναίος ήρωας και δηµοφιλής την περίοδο κατασκευής του 
θησαυρού, «έπρεπε» να είναι οι «καλύτερες», αυτές, δηλαδή, που βρίσκονταν σε προνοµιακή 
θέση σε σχέση µε τον εβρισκόµενο στην Ιερά Οδό θεατή. 555 Προέρχεται κυρίως από τη µελέτη 
των τεχνικών λεπτοµερειών των συγκεκριµένων µετοπών και τα στοιχεία που επιτρέπουν τη 
σύνδεσή τους µε τα τρίγλυφα, αλλά και (µέσω των πλίνθων) µε τα σωζόµενα θραύσµατα του 
επιστυλίου. Άλλωστε, η συγκεκριµένη αποκατάσταση «στέκεται» και νοηµατικά: µε την 
τοποθέτηση των δύο µετοπών που εικονίζουν τον καθένα από τους δύο ήρωες να καταβάλει 
Αµαζόνα στα ανατολικά άκρα των δύο µακρών πλευρών, αφενός επιτυγχάνεται η οµαλή 
µετάβαση στο ενιαίο θέµα της Αµαζονοµαχίας της ανατολικής πλευράς και αφετέρου 
δηλώνεται εύγλωττα η συνεργασία των δύο ηρώων κατά την εκστρατεία του Ηρακλή στη χώρα 
των Αµαζόνων.556 Ακόµα, η Αµαζονοµαχία στην ανατολική και το επεισόδιο του Γηρυόνη στη 
                                                           
552 στο ίδιο, 154-159 
553 HOFFELNER 1988, 77-117 
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556 ΜΑRCADÉ-CROISSANT 1991, 58 



 112

δυτική πλευρά θα µπορούσε, καθώς ο µύθος ήθελε τις Αµαζόνες να κατοικούν στα πέρατα της 
Ανατολής και το Γηρυόνη στα πέρατα της ∆ύσης, να απηχεί τη συντριβή όλων των 
εξωπολιτισµικών εχθρών, βαρβάρων και τεράτων, σε όλα τα µήκη και πλάτη του τότε γνωστού 
κόσµου.557  

.   
Ακρωτήρια 
 Το γενικότερο πρόβληµα που αφορά στα ακρωτήρια του ιερού των ∆ελφών σχετίζεται 
ακριβώς µε τη φύση του χώρου. Σαν πανελλήνιο ιερό περιελάµβανε εντός των ορίων του πολλά 
κτήρια, στην πλειοψηφία τους παραπλήσιων διαστάσεων, τα οποία βρίσκονταν σε πολύ µικρή 
απόσταση µεταξύ τους. Η αποσπασµατική κατάσταση στην οποία σώζονται τα περισσότερα 
απ’ αυτά καθιστά πολλές φορές επισφαλή την απόδοση συγκεκριµένων ακρωτηρίων απ’ αυτά 
που αποκάλυψαν οι ανασκαφές ή συλλέχθηκαν από τον ευρύτερο χώρο σε συγκεκριµένα 
κτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζουµε καν αν κάποιο κτήριο έφερε ακρωτήρια και 
βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπουµε την περίπτωση αυτά να ήταν φτιαγµένα από ψηµένο 
πηλό, υλικό σαφώς λιγότερο ανθεκτικό στη φθορά και το χρόνο από την πέτρα. Ακόµα και στις 
περιπτώσεις που ένας αριθµός δεδοµένων έχει στο παρελθόν επιτρέψει την ταύτιση κάποιου ή 
κάποιων ακρωτηρίων µε συγκεκριµένο κτήριο, πολλά επιµέρους ζητήµατα παραµένουν µέχρι 
σήµερα ανοικτά είτε λόγω της αδυναµίας των ερευνητών να διατυπώσουν κάποια πρόταση, 
είτε λόγω των αντίθετων υποθέσεων που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί: ο ακριβής αριθµός 
και η θέση των ακρωτηρίων στο κτήριο, η σχέση των γωνιακών µε τα κεντρικά ακρωτήρια, η 
σύνθεση του συνόλου, το νόηµα του (ή αλλιώς, οι λόγοι, εκτός των απλώς διακοσµητικών, που 
είχαν οδηγήσει στην επιλογή των όποιων τύπων ακρωτηρίων) και, ακολούθως, ο τρόπος 
ένταξής τους στο ευρύτερο εικονογραφικό πρόγραµµα του κτηρίου.558  
 Στην πρώτη αποκατάσταση του θησαυρού από τους Γάλλους ανασκαφείς, που είχε 
γίνει από τον Α.Tournaire, είχαν αποκατασταθεί στις θέσεις των κεντρικών ακρωτηρίων δύο 
έφιππες µαρµάρινες, ολόγλυφες Αµαζόνες.559 Η αποκατάσταση αυτή είχε προφανώς γίνει καθ’ 
υπόδειξη του Homolle, ο οποίος ήδη από την πρώτη παρουσίαση του υλικού είχε αναγνωρίσει 
µεταξύ των, προερχόµενων από τον ευρύτερο χώρο του θησαυρού γλυπτών, το µεγαλύτερο 
µέρος από τα σώµατα δύο αλόγων µαζί µε τα πόδια των ιππέων τους. Το ανατολίτικο ένδυµα 
των τελευταίων θεωρούσε ότι δεν θα µπορούσε να ανήκει παρά σε Αµαζόνες.560 Τα γλυπτά 
αυτά, όπως µας πληροφορεί ο De La Coste Messelière, είχαν ονοµαστεί συµβατικά «µεγάλες 
Αµαζόνες» γιατί το µέγεθός τους ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε την τοποθέτησή τους σε 
οποιοδήποτε από τα δύο αετώµατα του κτηρίου. Αλλά και η αποσύνδεσή τους από το θησαυρό 
ήταν αδύνατη καθώς το υλικό κατασκευής τους ήταν ο ίδιος τύπος µαρµάρου µ’ αυτόν των 
υπολοίπων γλυπτών του θησαυρού και οι τεχνικές λεπτοµέρειες παρέπεµπαν στις ίδιες 
τεχνικές επεξεργασίας.561 Κάποιοι άλλοι τις τοποθετούσαν πάνω από τα άκρα του ανατολικού 
αετώµατος και αποκαθιστούσαν στη θέση του κεντρικού ακρωτηρίου µια Αθηνά «πότνια 
ίππων», ενώ ο αναστηλωτής Replat θεωρούσε ότι ο θησαυρός δεν έφερε ακρωτήρια.562 Στο 
άρθρο του 1923 ο De La Coste Messelière ανέφερε ότι η εξέταση του συνόλου του υλικού από τον 
θησαυρό αποκάλυψε 23 ακόµα θραύσµατα που επέτρεπαν την αποκατάσταση τουλάχιστον 
µίας ακόµα, όµοιας µε τις άλλες δύο, Αµαζόνας. Όµως, κατά τη γνώµη του, καµία από τις τρεις 
δεν θα µπορούσε να ήταν ακρωτήριο του θησαυρού γιατί το σωζόµενο υλικό από τη στέγη του 
δείχνει ότι η κατασκευή δεν µπορούσε να σηκώσει το µεγάλο βάρος µαρµάρινων ακρωτηρίων 
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αυτών των διαστάσεων.563 Τα ακρωτήρια θα ήταν µάλλον πήλινα και οι τρεις Αµαζόνες 
διακοσµούσαν κάποιες κατασκευές σύγχρονες µε το θησαυρό και συνδεδεµένες µ’ αυτόν, οι 
οποίες θα βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο (παραστάδες, αυτόνοµους κίονες, θωράκεια).564  
 Όµως, µέχρι τη δηµοσίευση του Fouilles de Delphes φαίνεται ότι ο De La Coste Messelière 
άλλαξε γνώµη και εκεί κατέγραψε σαν ακρωτήρια του θησαυρού τις δύο έφιππες Αµαζόνες 
(αρ.κατ. 50,51) και το εµπρός µέρος ενός αλόγου που προφανώς ανήκε σε µια τρίτη (52). Επίσης, 
από τα 16 υπόλοιπα σωζόµενα θραύσµατα υπέθετε την ύπαρξη και µιας τέταρτης. Το γεγονός 
ότι η  µια από τις δύο αµαζόνες (50) εικονίζεται να ιππεύει από την αριστερή πλευρά του 
αλόγου, ενώ η άλλη (51) από τη δεξιά ερµηνεύτηκε σαν ένδειξη ότι και τα τέσσερα σύνολα ήταν 
τοποθετηµένα στις θέσεις των γωνιακών ακρωτηρίων.565 
 Έκτοτε, τα παραπάνω αποτελούν κοινό τόπο στη βιβλιογραφία και αναπαράγονται 
συνεχώς, χωρίς να αµφισβητηθούν κατ’ ουσία από κανένα.566 Το ζήτηµα που παραµένει ακόµα 
ανοικτό αφορά στα κεντρικά ακρωτήρια: υπήρχαν; Και αν υπήρχαν ποια µορφή είχαν; 
Σύµφωνα µε τον Gruben θα πρέπει να ήταν Νίκες.567 Ο Marcadé, αντίθετα, απέδωσε στο κτήριο 
ένα αταύτιστο θραύσµα δεξιού, ανδρικού µηρού, της ίδιας κλίµακας και κατασκευασµένο από 
το ίδιο µάρµαρο µε τα γλυπτά του θησαυρού, το οποίο ανήκε σίγουρα σε ακρωτήριο και 
περιλαµβάνεται στους καταλόγους των προερχόµενων από το ιερό γλυπτών, χωρίς περαιτέρω 
ενδείξεις και πληροφορίες σχετικές µε τη θέση εύρεσης και τα συµφραζόµενά του.568  

Η παρουσία των Αµαζόνων και η ιδιότυπη στάση τους ερµηνεύτηκαν µε ποικίλους 
τρόπους. Οι περισσότεροι µελετητές θεώρησαν ότι πρόκειται για τέσσερις ακόµα αντιπάλους 
των δύο ηρώων της ζωφόρου.569 Η στάση τους θεωρήθηκε ότι δηλώνει είτε ότι ιππεύουν µε 
«γυναικείο» τρόπο,570 είτε ότι αφιππεύουν για να βοηθήσουν τη βασίλισσα και τις συντρόφους 
τους που δοκιµάζονται στις σκηνές των µετοπών.571 
 Στα πλαίσια του ευρύτερου προβληµατισµού της για τις Αµαζονοµαχίες της πρόσοψης 
η Ridgway αναζήτησε τις αιτίες που είχαν οδηγήσει τους εµπνευστές του εικονογραφικού 
προγράµµατος του θησαυρού στο να επιλέξουν µορφές έφιππων Αµαζόνων για τις θέσεις των 
ακρωτηρίων. Οι µορφές των Αµαζόνων δεν είχαν γενικά αποτροπαϊκά συµφραζόµενα και δεν 
συνηθίζονταν στον ρόλο των ακρωτηρίων και στη συγκεκριµένη περίπτωση η υπερπροβολή 
τους στην πρόσοψη είχε σαν αποτέλεσµα τη νοηµατική της «υπερφόρτωση». Στην πρώτη 
έκδοση του Archaic Style της προσπάθησε να τους αποδώσει ταφικά συµφραζόµενα, 
παραλληλίζοντάς τες µε τις Βαλκυρίες της Γερµανικής Μυθολογίας.572 Σε πιο πρόσφατα έργα 
της, όµως, αναθεώρησε µάλλον υιοθετώντας  την πιο κοινή διαπίστωση ότι η υπερπροβολή 
αυτή έχει τις αιτίες της στο επίκαιρο του θέµατος της Αµαζονοµαχίας µετά τους Περσικούς 
Πολέµους.573 Άλλωστε, τα ακρωτήρια-συµπλέγµατα, σαν τις συγκεκριµένες Αµαζόνες, 
εµφανίζονται µετά τα µέσα του 6ου αι. π.Χ., αναφέρονται περισσότερο σε τοπικούς µύθους της 
περιοχής που βρισκόταν το κτήριο στο οποίο ήταν τοποθετηµένα και συνήθως συνδέονταν 
νοηµατικά µε το εικονογραφικό του πρόγραµµα. Συνεπώς, ίσως αντιπροσωπεύουν µια 
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αποµάκρυνση από το σχήµα της «µαγικής» προστασίας που υποτίθεται ότι παρείχαν µέσω του 
αποτροπαϊκού τους χαρακτήρα τα πρώιµα ακρωτήρια.574 
 
4.5 Ερµηνεία του εικονογραφικού προγράµµατος 
 Στην περίπτωση του Θησαυρού των Αθηναίων η ερµηνεία του εικονογραφικού 
προγράµµατος δείχνει φαινοµενικά απλούστερη σε σχέση µε την περίπτωση του Θησαυρού 
των Σιφνίων: τα φιλολογικά και αρχαιολογικά συµφραζόµενα είναι ποσοτικά και ποιοτικά 
υπέρτερα και ανεξάρτητα µε το ποια από τις δύο προτεινόµενες χρονολογήσεις επιλέξουµε, 
γνωρίζουµε εκ των προτέρων την ταυτότητα τόσο του αναθέτη-ποµπού (αθηναϊκός ∆ήµος), 
όσο και του θεατή-δέκτη (επισκέπτες του ιερού των ∆ελφών) των όποιων µηνυµάτων θα 
µπορούσε να προβάλλει το πρόγραµµα. Ακόµα, διαθέτουµε σε ικανοποιητικό βαθµό, όπως 
είδαµε, το µέσο προβολής των µηνυµάτων αυτών, τον γλυπτό διάκοσµο του κτηρίου. Αυτό που 
προσπάθησε εξ αρχής να προσδιορίσει η σύγχρονη έρευνα, για να αποκαταστήσει έτσι 
ολόκληρη την «αλυσίδα» του επικοινωνιακού σχήµατος, είναι τον κώδικα της επικοινωνίας και 
εντέλει το νόηµα των προβαλλόµενων µηνυµάτων. Καθώς το κτήριο κατασκευάστηκε κατά τη 
διάρκεια µιας «οριακής» από κάθε άποψη χρονικής περιόδου και η κατασκευή του 
αποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τους Αθηναίους µε κύριο γνώµονα το ότι 
αυτό θα βρισκόταν µέσα σε έναν πανελλήνιο και πολιτικά ευαίσθητο χώρο λατρείας, η 
ερµηνεία του εικονογραφικού προγράµµατος µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην καλύτερη 
κατανόηση του ρόλου του κτηρίου µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αθηναϊκής πολιτικής.  
 Οι περισσότερες ερµηνευτικές προσπάθειες είχαν σαν σηµείο εκκίνησης το καλύτερα 
διατηρηµένο στοιχείο του εικονογραφικού προγράµµατος, την εικονογραφία των µετοπών. 
Όλοι, όπως είδαµε, συµφωνούν ότι οι ήρωες-πρωταγωνιστές των σκηνών που εικονίζονται εκεί 
είναι αποκλειστικά ο Ηρακλής και ο Θησέας. Το πρώτο ερώτηµα που συνεπώς πρέπει να τεθεί 
είναι: γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένοι ήρωες;  
 Κατά τη διάρκεια όλης της κλασικής περιόδου ο Θησέας προβλήθηκε σαν ο κατ’ εξοχήν 
Αθηναίος ήρωας. Για τη ζωή και τα κατορθώµατά του υπήρχαν τόσες πληροφορίες, ώστε ο 
Πλούταρχος µπόρεσε αργότερα να ενώσει όλες τις διηγήσεις και να συγκροτήσει µια 
συγκροτηµένη και πλήρη «βιογραφία». Η άνθηση της εικονογραφίας του κατά τη διάρκεια της 
υπό συζήτηση περιόδου (510-490 π.Χ.) και το γεγονός ότι τότε αυτή εµπλουτίζεται µε µια σειρά 
σκηνών που αναφέρονται στα νεανικά κατορθώµατα του ήρωα που πραγµατοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του από την Τροιζήνα στην Αθήνα575 οδήγησε, όπως είδαµε, µια 
µεγάλη µερίδα µελετητών στο να πιστέψουν ότι, ακριβώς κατά την περίοδο αυτή, η µορφή του 
Θησέα συνειδητά και σκόπιµα προωθήθηκε από την νεαρή τότε αθηναϊκή δηµοκρατία. Οι 
συµβολισµοί ήταν πολύ συγκεκριµένοι: η νέα πολιτική δοµή χρειαζόταν έναν νέο ήρωα, του 
οποίου από τη µια ο κύκλος των κατορθωµάτων θα µπορούσε να παραλληλιστεί µ’ αυτόν των 
άθλων του Ηρακλή και από την άλλη η πολιτικές ενέργειες θα εµφάνιζαν αναλογίες µ’ αυτές 
της δηµοκρατικής Αθήνας και του Κλεισθένη προσωπικά (συνοικισµός, οργάνωση φυλών και 
δήµων κ.λ.π.). Μ’ αυτόν τον ήρωα επιχείρησε να ταυτιστεί αργότερα και η οµάδα η οποία υπό 
τον Κίµωνα έλεγξε για κάποιο διάστηµα τα πολιτικά πράγµατα στην Αθήνα, µεταφέροντας τα 
οστά του στην πόλη, προωθώντας τη λατρεία και προβάλλοντας την εικόνα του σε όλα τα 
δηµόσια οικοδοµήµατα. Όµως, όπως έδειξε ο Shapiro, «ο Θησέας δεν δηµιουργήθηκε ex nihilo 
µετά το 510 π.Χ.». Όλα τα δεδοµένα δείχνουν ότι η εικόνα του εθνικού ήρωα ήταν το 
αποτέλεσµα µιας µακράς διαδικασίας, η οποία ξεκινώντας από την Αθήνα του Σόλωνα, 
πέρασε απ’ αυτήν του Πεισίστρατου και του Κλεισθένη και κατέληξε σ’ αυτήν του Κίµωνα και 
του Περικλή. Η εξαιρετική αυτή «προσαρµοστικότητα»576 του ήρωα δεν δικαιολογεί σε καµία 
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περίπτωση τη θέση του Shapiro ότι η µορφή του Θησέα ήταν «απολίτικη», καθώς υιοθετήθηκε 
και χρησιµοποιήθηκε από όλα τα πολιτικά µορφώµατα που κυριάρχησαν κατά καιρούς στην 
Αθήνα.577 Ο Θησέας του Κλεισθένη δεν είναι ο ίδιος µε το Θησέα του Σόλωνα ή του 
Πεισίστρατου. Αν και δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ταυτίστηκε αποκλειστικά µε 
οποιονδήποτε από τους παραπάνω και τις πολιτικές δοµές που ο καθένας του αντιπροσώπευε, 
ωστόσο κάτω από την «οµπρέλα» του εθνικού ήρωα προβλήθηκαν (ίσως και 
κατασκευάστηκαν) κατά περίπτωση διαφορετικές ιδιότητες και προφίλ του ίδιου µυθικού 
προσώπου: σοφός βασιλιάς, αλλά και ιδρυτής της αθηναϊκής δηµοκρατίας, σύµβολο των 
αρχέγονων αξιών, αλλά και της ριζοσπαστικής αλλαγής, υπερασπιστής της πατρίδας, αλλά και 
επιδροµέας σε ξένη γη κ.ά.. Η µορφή του Θησέα δεν ήταν «απολίτικη», αλλά µάλλον εξέφρασε 
διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις σε διαφορετικές εποχές. Ο Θησέας του Θησαυρού των 
Αθηναίων εξέφραζε µε τη σειρά του, χωρίς αµφιβολία, τις επιδιώξεις του αθηναϊκού ∆ήµου τα 
χρόνια µετά τη νίκη στο Μαραθώνα. Εκεί, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, πιστευόταν ότι ο ήρωας 
είχε κάνει την εµφάνισή του για να βοηθήσει τους Αθηναίους και να τους οδηγήσει στη νίκη,578 
µια διήγηση που αποτυπώθηκε αργότερα σε ένα από τα µνηµεία της εποχής του Κίµωνα, την 
Ποικίλη Στοά.579 Το συγκεκριµένο επεισόδιο δεν υπάρχει µεταξύ των εικονιζόµενων στο 
θησαυρό, αλλά για πολλούς αρκούσε για να εξηγήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Θησέα σε 
ένα µνηµείο της µάχης του Μαραθώνα: εκτός από το ότι ήταν ο εθνικός τους ήρωας, είχε 
σταθεί στο πλάι τους, ακριβώς σ’ αυτή τη µάχη. Το γεγονός, µάλιστα, ότι τα µυθολογικά 
επεισόδια στα οποία πρωταγωνιστεί αυτός είχαν τοποθετηθεί στις «καλύτερες» πλευρές του 
κτηρίου (ανατολική πλευρά όπου και η είσοδος και νότια που αντίκριζε πρώτη ο θεατής 
ανεβαίνοντας την Ιερά Οδό) θεωρήθηκε ενδεικτικό της προσπάθειας των Αθηναίων να 
υπερτονίσουν τη σπουδαιότητα του «αποκλειστικού» τους ήρωα έναντι του «πανελλήνιου» 
Ηρακλή.580 Όµως γιατί ήταν «υποχρεωµένοι» να περιλάβουν στο πρόγραµµα και σκηνές µε 
τους άθλους του τελευταίου; Αν ο στόχος ήταν µόνο η υπερπροβολή του Θησέα θα µπορούσαν 
απλώς να µην αναφερθούν καθόλου στον Ηρακλή. Όµως, ήταν οι δύο τους «συγκρίσιµα 
µεγέθη»; Είδαµε ότι ο Θησέας έχει ήδη καταλάβει τη θέση του κατεξοχήν εθνικού ήρωα και 
προβάλλεται «προς τα έξω» σαν τέτοιος. Αλλά ο Ηρακλής;  
 Τα στοιχεία που διαθέτουµε για τα θέση του στην Αθήνα παρουσιάζουν µια περίεργη 
εικόνα. Από τη µια δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι λατρείες του ήταν πολυάριθµες τόσο στην 
Αθήνα όσο και σε ολόκληρη την Αττική κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ.. Όµως δεν µπορεί εύκολα να 
αποδειχθεί ότι οι λατρείες  αυτές ήταν ενεργές κατά τον 6ο αι. π.Χ. ή ακόµα πιο πριν. Από την 
άλλη, ο 6ος αι. είναι ακριβώς το διάστηµα που η µορφή του Ηρακλή κυριαρχεί στην αττική 
εικονογραφία τόσο στην αγγειογραφία, όσο και στη γλυπτική, ενώ κατά τον 5ο αι. π.Χ., αν και 
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µη δηµοφιλής, το ενδιαφέρον φαίνεται να 
µετακινείται προς το Θησέα και πολλά θέµατα της εικονογραφίας του Ηρακλή εξαφανίζονται 
από το προσκήνιο. Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο που µας ενδιαφέρει η έκφραση της 
δηµοτικότητας του Ηρακλή φαίνεται ότι µετακινείται από την τέχνη στη λατρεία. Κατά τον 
Shapiro, o οποίος ασχολήθηκε, µεταξύ άλλων, µε το θέµα, η εικόνα έρχεται σε αντίθεση µε το 
διαδεδοµένο και σύνηθες µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο την άνοδο της δηµοτικότητας µιας 
λατρείας ακολουθεί το ενδιαφέρον για την απεικόνιση στην τέχνη των σχετικών µ΄ αυτήν 
µύθων.581  
 Η απάντηση στο παραπάνω πρόβληµα θα ήταν εύκολη αν η έρευνα ακολουθούσε το 
σχήµα του Boardman περί σύνδεσης του Ηρακλή µε τον Πεισίστρατο. Βάσει αυτού, η µείωση της 
δηµοτικότητας του Ηρακλή στην αγγειογραφία από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και µετά θα 
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µπορούσε να ερµηνευθεί σαν συνέπεια της διακοπής της επιρροής των τυράννων πάνω στις 
τέχνες λόγω της πτώσης τους. Αντίστοιχα, η αύξηση της δηµοτικότητας του Θησέα θα 
µπορούσε να οφείλεται στην επιρροή της δηµοκρατίας. 582 Η αναντιστοιχία µε τη λατρεία δεν 
υφίσταται, καθώς οι λατρείες µετά τον 5ο αι. π.Χ. αποτελούν συνέχεια µιας πρακτικής ήδη 
εδραιωµένης από τα χρόνια του Πεισίστρατου, όπως φαίνεται από µια οµάδα σκηνών της 
µελανόµορφης αγγειογραφίας που διαφέρουν από τη µεγάλη µάζα της εικονογραφίας του 
Ηρακλή, καθώς ο ήρωας δεν εικονίζεται σε κάποιον από τους άθλους του, αλλά σε στιγµές 
ηρεµίας µε την παρουσία της Αθηνάς και υπονοούν ότι η Αποθέωσή του έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί (άρα έχει αρχίσει και η λατρεία του).583 Aκόµα κι αν δεχθούµε ότι σε γενικές 
γραµµές το σχήµα του Boardman είναι σωστό και πράγµατι ο Πεισίστρατος ασκούσε επιρροή 
στην εικονογραφία για να προωθήσει τις πολιτικές του επιδιώξεις, πράγµα εξαιρετικά 
αµφίβολο,584 οι σκηνές αυτές είναι εξαιρετικά ισχνή απόδειξη του ότι ο Πεισίστρατος είχε 
προωθήσει και επεκτείνει µια υφιστάµενη, περιφερειακή λατρεία στο επίπεδο της επίσηµης, 
δηµοσίας λατρείας. Και βέβαια, όπως παρατηρεί ο Shapiro, «αν είναι αληθής η πρόταση ότι ο 
Πεισίστρατος επιθυµούσε την ταύτισή του µε τον Ηρακλή, αυτός ο Ηρακλής ήταν ο θνητός, 
προστατευόµενος από την Αθηνά ήρωας και όχι ο ηµίθεος Ηρακλής. Η ταύτιση µε ένα θεό θα ήταν 
αδιανόητη για τον οποιονδήποτε Έλληνα πριν τον Αλέξανδρο».585 
 Το κρίσιµο σηµείο, κατά τον Shapiro, είναι ακριβώς η Αποθέωση. Τα πολυάριθµα 
µελανόµορφα αγγεία που έχουν σαν θέµα το επεισόδιο αυτό δείχνουν ότι η διήγηση ήταν 
διαδεδοµένη στην Αθήνα τουλάχιστον από το β’ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.. Το θέµα που φαίνεται 
ότι ήταν αµιγώς αττική εισαγωγή στο θεµατολόγιο της αγγειογραφίας, παραµένει δηµοφιλές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 6ου αι. και στο β’ µισό του εµπλουτίζεται µε διάφορες παραλλαγές: 
από τα λίγα αγγεία που εικόνιζαν την Αθηνά µε τον Ηρακλή να προσεγγίζουν το ∆ία 
φτάνουµε σε δεκάδες που εικονίζουν τη µεταφορά του µε το άρµα στον Όλυµπο, ενώ και η 
παλαιότερη εκδοχή δεν ξεχνιέται.586 Όµως, στις αρχές του 5ου αι. η Αποθέωση σχεδόν 
εξαφανίζεται από την τέχνη. Για την ίδια περίοδο τα µόνα στοιχεία που διαθέτουµε σε σχέση 
µε τη λατρεία του Ηρακλή είναι οι περιπτώσεις των δύο ιερών που στρατοπέδευσαν οι Αθηναίοι 
πριν και µετά τη µάχη του Μαραθώνα, στο Μαραθώνα και το Κυνόσαργες. Προφανώς και τα 
δύο θα είχαν ιδρυθεί κατά τη διάρκεια του 6ου αι. ή ακόµα πιο πριν. Τα παραπάνω στοιχεία σε 
συνδυασµό µε τις πληροφορίες των πηγών ότι οι Αθηναίοι και συγκεκριµένα οι κάτοικοι του 
Μαραθώνα ήταν οι πρώτοι Έλληνες που λάτρεψαν τον Ηρακλή σαν θεό587 µπορεί να 
σηµαίνουν ότι η συγκεκριµένη λατρεία, αν και τοπική, µπορούσε να επηρεάσει σε ευρύτερη 
κλίµακα στην αναβίβαση της λατρείας του Ηρακλή από το επίπεδο της ηρωολατρείας στο 
επίπεδο της λατρείας ενός θεού. Πάνω στο ζήτηµα αυτό, οι σκηνές που επισηµαίνει ο Boardman 
είναι εξαιρετικά χρήσιµες, αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι υπήρχε εµπλοκή 
του Πεισίστρατου ή των γιων του, είτε στο ζήτηµα της Αποθέωσης, είτε σ’ αυτό της λατρείας. Οι 
περισσότερες από τις τουλάχιστον δώδεκα γνωστές λατρείες του Ηρακλή σε ολόκληρη την 
Αττική θα πρέπει να ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ., όταν, µετά τη µάχη του 
Μαραθώνα και τη βοήθεια που προσέφερε στους Αθηναίους, ο ήρωας όχι απλά εντάσσεται στο 
πάνθεον των «επίσηµων» Αθηναίων ηρώων, αλλά πλέον, και καθώς η Αποθέωση έχει ήδη 
εµπεδωθεί σε ευρύτερη κλίµακα, το προφίλ του είναι πιο κοντά σ’ αυτό των θεών. Λατρείες του 
Ηρακλή υπήρχαν από τον 7ο και 6ο αι. π.Χ., όπως στο Μαραθώνα και το Κυνόσαργες, και σε 
ολόκληρο τον ελληνικό κόσµο. Κανένας, ούτε και οι Αθηναίοι, δεν µπορούσε να τον διεκδικήσει 
σαν «αποκλειστικό» του ήρωα. Αυτό που οι Αθηναίοι προέβαλλαν και µέσω αυτού επιχείρησαν 
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να τον οικειοποιηθούν ήταν ότι πρώτοι αυτοί αναγνώρισαν την Αποθέωσή του, την προώθησαν 
στην τέχνη τους και ίδρυσαν τη θεϊκή του λατρεία.588 
 Όταν οι Αθηναίοι κτίζουν το θησαυρό τους στο ιερό των ∆ελφών ο Ηρακλής και ο 
Θησέας δεν είναι «συγκρίσιµα µεγέθη». Πράγµατι, όπως πολλοί επισήµαναν, η σκηνή της 
µετόπης 5 µε τη «συνάντηση» Θησέα και Αθηνάς δεν έχει προηγούµενο στην αττική τέχνη, 
καθώς πριν από τον θησαυρό το µοτίβο σχετιζόταν αποκλειστικά µε το ζευγάρι Ηρακλή και 
Αθηνάς. Το γεγονός ότι αυτή είναι η µοναδική παρουσία της Αθηνάς στις µετόπες του 
θησαυρού και µάλιστα στο κέντρο της νότιας πλευράς, µεταξύ των κατορθωµάτων του Θησέα 
και έχοντας «εγκαταλείψει» τον Ηρακλή ερµηνεύθηκε σαν ένδειξη είτε της απροθυµίας του 
δηµιουργού να εισάγει περισσότερες µορφές σε κάποια από τις µετόπες (εννοώντας προφανώς 
ότι θα µπορούσε να «στριµώξει» σαν τρίτη µορφή και αυτή του Ηρακλή) είτε της πρόθεσης των 
εµπνευστών του προγράµµατος να υπερτονίσουν περισσότερο την παρουσία του Θησέα, εις 
βάρος του Ηρακλή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και µε την τοποθέτηση των κατορθωµάτων του 
Θησέα στις «καλύτερες» πλευρές του κτηρίου ο εθνικός ήρωας των Αθηναίων εµφανιζόταν να 
έχει αντικαταστήσει τον Ηρακλή, σαν ιδιαίτερος προστατευόµενος της Αθηνάς και σαν 
σύµβολο της πόλης.589 O Holscher προχώρησε ακόµα περισσότερο: ενώ ο Ηρακλής σαν κύριος 
ήρωας της αρχαϊκής Αθήνας αντιπροσώπευε τα πανελλήνια ιδανικά των ανώτερων τάξεων, ο 
δηµοκράτης Θησέας επιλέχθηκε και άρχισε να καταλαµβάνει «χώρο» που προηγούµενα ανήκε 
σ’ αυτόν σαν αποκλειστικά εθνικός ήρωας που αντιπροσώπευε τα ιδανικά όλων ανεξαιρέτως 
των Αθηναίων.590 Στην πραγµατικότητα το αντιθετικό αυτό σχήµα δεν υπάρχει. Εκτός αν 
θεωρήσουµε ότι οι κάτοικοι του Μαραθώνα που σύµφωνα µε την παράδοση, αλλά και βάσει 
αρχαιολογικών δεδοµένων πρώτοι ίδρυσαν λατρεία του Ηρακλή ανήκαν αποκλειστικά στις 
ανώτερες τάξεις. Ένας τέτοιος συνειρµός προφανώς δεν µπορεί να σταθεί και η σκοπιµότητα 
και το νόηµα της συγκεκριµένης επιλογής των εµπνευστών είναι απαραίτητο να αναζητηθεί 
αλλού: όχι στην αντίθεση των δύο για την προβολή του Θησέα, αλλά στη «σύνθεση» τους προς 
όφελος των Αθηναίων.  
 Ο Θησέας ήταν ο Αθηναίος ήρωας που είχε σταθεί στο πλευρό των συµπατριωτών του 
στο Μαραθώνα και ο Ηρακλής ο πανελλήνιος ήρωας, αλλά ηµίθεος για τους Αθηναίους, που 
είχε επίσης, µε τον τρόπο του, βοηθήσει. Και οι δύο είχαν συνεπώς σχέση µε τη µάχη που 
αποτέλεσε την αφορµή κατασκευής του θησαυρού. Αλλά, και για τους δύο µπορούσαν οι 
Αθηναίοι να διεκδικήσουν κάποια «αποκλειστικότητα». Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες η 
εικονογραφία του κύκλου των κατορθωµάτων του Θησέα περιοριζόταν στην αγγειογραφία. 
Απ’ αυτά τα κατορθώµατα, µόνο η Αρπαγή της Αντιόπης είχε στο ίδιο διάστηµα παρουσιαστεί 
σε αρχιτεκτονικά γλυπτά, στο ναό του ∆αφνηφόρου Απόλλωνα της Ερέτριας (εναέτιο) και στο 
ναό της Καρθαίας στην Κέα (ακρωτήρια). Ο θησαυρός ήταν το πρώτο κτήριο πάνω στο οποίο 
παρουσιαζόταν ολόκληρος ο κύκλος των κατορθωµάτων του ήρωα, συµπεριλαµβανοµένων 
των λεγόµενων «νεανικών» που πραγµατοποίησε κατά την πορεία του από την Τροιζήνα στην 
Αθήνα. Με την τοποθέτηση των κατορθωµάτων αυτών απέναντι σ’ αυτά του Ηρακλή 
επιδιώκεται η επίτευξη δύο επικοινωνιακών στόχων: ο Αθηναίος να αναβιβαστεί στο επίπεδο 
του πανελλήνιου ήρωα και ο πανελλήνιος ήρωας να εµφανιστεί σαν Αθηναίος, όχι πια ήρωας 
και ανταγωνιστής του Θησέα, αλλά ηµίθεος. Εύστοχα ο Neer επεσήµανε τις αναλογίες µε ένα 
απόσπασµα από τον Ηρακλή του Ευριπίδη.591 Εκεί ο Θησέας εµφανίζεται να προσκαλεί τον 
Ηρακλή στην Αθήνα, τονίζοντας ότι οι συµπατριώτες του θα τον τιµήσουν όσο βρίσκεται εν 
ζωή στα ίδια τεµένη  που τιµούν και εκείνον και µετά το θάνατό του θα τον τιµούν µε θυσίες 
και ολοκαίνουρια µνηµεία, καθώς «θα κερδίσουν το θαυµασµό όλης της Ελλάδας επειδή θα 
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έχουν βοηθήσει έναν άξιο άνδρα».592 Στο απόσπασµα καταγράφεται αλλά και δικαιολογείται  η 
προσπάθεια των Αθηναίων να «υιοθετήσουν» τον Ηρακλή. Εµφανιζόµενοι, µε πρωτοβουλία 
του µυθικού τους βασιλιά, να του προσφέρουν στέγη, διεκδικούν το δικαίωµα να τον τιµούν µε 
τρόπο ιδιαίτερο και διαφορετικό από τους υπόλοιπους Έλληνες. Πίσω από την προσφορά του 
Θησέα κρύβεται ο ίδιος στόχος µ’ αυτόν του θησαυρού: η οικειοποίηση του Ηρακλή. Σύµφωνα 
µε τον Neer, µε το επικοινωνιακό αυτό τέχνασµα εισάγεται µια περίεργη ταύτιση του 
αθηναϊκού µε το πανελλήνιο στοιχείο. Εµπλέκοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τον Ηρακλή µε το 
Θησέα, η διάκριση των δύο στοιχείων έπαυε να υφίσταται: ότι σχετιζόταν µε την Αθήνα 
εµφανιζόταν σαν πανελλήνιο και αντίστροφα. Μακροπρόθεσµα, ενδεχοµένως αυτή η ταύτιση 
να είχε ιδιαίτερη σηµασία γιατί ακριβώς υπογράµµιζε ή καλύτερα δικαιολογούσε και 
νοµιµοποιούσε το σύνολο της αθηναϊκής εξωτερικής πολιτικής, από το Μαραθώνα µέχρι τους 
Αιγός Ποταµούς. Οι ιστορίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη είναι γεµάτες από παρόµοιες 
αθηναϊκές δηλώσεις, εκπεφρασµένες στα πλαίσια της επιχειρηµατολογίας τους µε αφορµή τις 
διάφορες διενέξεις ή διεκδικήσεις τους. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η ρητορική του 
Θησαυρού παραπέµπει (ή εγκαινιάζει) την αντίστοιχη ρητορική αυτής που, µε µια δόση 
αναχρονισµού, η σύγχρονη έρευνα ονοµάζει αθηναϊκή αυτοκρατορία.593  
 Αν ακολουθήσουµε τον παραπάνω τρόπο ανάγνωσης των µετοπών γίνεται εύκολα 
κατανοητή και η περίπτωση της µετόπης 5. Το µοτίβο της Αθηνάς µε τον ευνοούµενό της 
Ηρακλή ήταν την εποχή που φτιάχτηκε ο θησαυρός εξαιρετικά οικείο στο κοινό, καθώς είχε 
προηγηθεί χρονικά η κατηγορία των µελανόµορφων αγγείων που επεσήµανε ο Boardman, στα 
οποία εικονιζόταν σε διάφορες παραλλαγές («δεξίωσις», τέλεση σπονδών, ο Ηρακλής 
ανακλινόµενος ή να παίζει κιθάρα παρουσία της Αθηνάς).  ∆εδοµένου του µειωµένου 
ενδιαφέροντος για ό,τι σχετίζεται µε την Αποθέωση του Ηρακλή, εφόσον αυτή είχε ήδη 
εµπεδωθεί από το κοινό,594 οι Αθηναίοι δεν είχαν κανένα λόγο να επιδείξουν για µια ακόµα 
φορά την εύνοια της Αθηνάς προς τον Ηρακλή. Αυτή ήταν δεδοµένη. Μπορούσαν όµως να 
αξιοποιήσουν το εύκολα αναγνώσιµο µοτίβο Αθηνάς-ευνοούµενου για να αναβιβάσουν το 
κύρος του εθνικού τους ήρωα στο επίπεδο που, µέχρι οι ίδιοι να αναγνωρίσουν την Αποθέωσή 
του και να του δώσουν τον νέο του ιδιαίτερο ρόλο, βρισκόταν ο Ηρακλής: αυτό του πανελλήνιου 
ήρωα. 
 Μια άλλη θεµελιώδης παρατήρηση της έρευνας σχετίζεται µε την εξέχουσα θέση που 
είχε στο θησαυρό η Αµαζονοµαχία. Είδαµε ότι µορφές Αµαζόνων εµφανίζονταν στο κτήριο σε 
µετόπες τουλάχιστον δύο πλευρών, ίσως στη µια από τις δύο εναέτιες συνθέσεις και ως 
γωνιακά ακρωτήρια. Παραδοσιακά, ο µύθος των αναµετρήσεων των Αµαζόνων µε τους 
µυθικούς πρόγονους των Ελλήνων περιλαµβάνεται από τους ερευνητές µεταξύ αυτών που ο 
Holscher ονοµάζει «µεγάλους πατριωτικούς µύθους» της άµυνας των Ελλήνων έναντι των 
«εξωτερικών» τους εχθρών (Γίγαντες, Κένταυροι, Αµαζόνες, Τρώες). Η καθιερωµένη ερµηνεία 
της παρουσίας αυτών των µύθων στην κλασική τέχνη τους βλέπει σαν προγόνους και 
ταυτόχρονα αλληγορίες των περσικών πολέµων.595 Όπως θεωρεί το σύνολο των ερευνητών, στο 
µυαλό των Ελλήνων του 5ου αι. π.Χ. και ιδιαίτερα των Αθηναίων µια εικόνα Ελλήνων 
πολεµιστών να µάχονται µε κάποιους από τους παραπάνω µυθικούς αντιπάλους ταυτιζόταν 
και παραλληλιζόταν µε την αντίστοιχη εικόνα Ελλήνων που µάχονται µε Πέρσες.596 Η 
ιδιαιτερότητα των Αθηναίων έγκειται στο ότι, αντίθετα µε τις περισσότερες από τις υπόλοιπες 
ελληνικές πόλεις που επέδειξαν τη συµµετοχή τους στην αντιπερσική συµµαχία µέσω 
µνηµείων τα όποια έφεραν αυτές τις εικόνες και ανεγέρθηκαν την επαύριο των Μηδικών, η 
Αθήνα συνέχισε αυτή την πρακτική και για τις επόµενες γενιές. Καµία άλλη πόλη δεν 
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ασχολήθηκε τόσο συστηµατικά µε τη δηµιουργία και προβολή προς το εσωτερικό και εξωτερικό 
κοινό µιας πολιτικής ταυτότητας βασισµένης στην επίδειξη, µέσω των µνηµείων, της ιστορίας 
των πολεµικών της επιτευγµάτων. 597Οι νίκες της πόλης εναντίον των Περσών πέρασαν στην 
ιστορία κυρίως µέσω των αναλογιών µε το µυθικό παρελθόν. Μέχρι το τέλος του 5ου αι. π.Χ. το 
αθηναϊκό κοινό θα πρέπει να είχε συνηθίσει την συστηµατική επίδειξη των Αµαζόνων, των 
Κενταύρων, των Γιγάντων και των Τρώων σαν των µυθικών παραλλήλων των Περσών ή των 
εκάστοτε εχθρών των Αθηναίων.598  

Το στοιχείο που γενικά καθιστούσε αυτές τις συγκεκριµένες µυθικές µορφές ιδανικά 
παράλληλα των Περσών ήταν ότι είχαν απειλήσει ή αντιπαρατεθεί µε την ελληνική 
κοσµοαντίληψη και είχαν νικηθεί από τους Έλληνες θεούς και ήρωες, υπό την ηγεσία των 
Αθηναίων και της προστάτιδας τους, της Αθηνάς. Ο καθένας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του (επιθετικές γυναίκες, κτηνώδη τέρατα, βλάσφηµοι Γίγαντες, βάρβαροι Ανατολίτες) και όλοι 
µαζί αντιπροσώπευαν τον αντίποδα του ελληνικού τρόπου ζωής, του ελληνικού έθους. Η 
θεµελιώδης αυτή αντίθεση συγκροτούταν από µια σειρά αντιθετικών δίπολων: κόσµος  - χάος, 
άνθρωποι - ζώα, άνδρες – γυναίκες, Ελλάδα – Ανατολή, πολιτισµός – βαρβαρότητα, σωφροσύνη 
– ύβρις, ελευθερία – δουλεία. Υπό αυτή την οπτική, οι µυθικές αυτές αναµετρήσεις ήταν κάτι 
περισσότερο από απλά µυθολογικά παράλληλα που χρησιµοποιούνταν στην εικονογραφία 
εξαιτίας της απροθυµίας για απεικόνιση σύγχρονων γεγονότων. Συγκροτούσαν ένα ιστορικό 
πανόραµα στα πλαίσια του οποίου οι Περσικοί Πόλεµοι αποκτούσαν την ιστορική και 
πολιτισµική τους σηµασία. 599 

 Μέσα σ’ αυτό το πανόραµα, οι Αµαζόνες κατείχαν την ιδιαίτερη θέση τους κυρίως λόγω 
µιας παραµέτρου που είχε να κάνει µε το ίδιο το φύλο τους. Για την ανδροκρατούµενη 
αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αι. π.Χ. η επιθετικότητα και η διεκδικητικότητα από την πλευρά των 
γυναικών ήταν θεµελιωδώς υβριστική. Οι σύγχρονες, αλλά και οι µεταγενέστερες πηγές 
βρίθουν απαξιωτικών αναφορών και σχολίων για τις γυναίκες.600 Στη Λυσιστράτη του 
Αριστοφάνη βρίσκουµε το πιο χαρακτηριστικό, αλλά και συναφές µε το θέµα µας παράδειγµα: 
σε τρεις περιπτώσεις ανδρικοί χαρακτήρες χαρακτηρίζουν την εξέγερση των γυναικών, που 
αποτελεί το βασικό θέµα της κωµωδίας, σαν υβριστική601 και σε µια περίπτωση ο 
αποτελούµενος από ηλικιωµένους άνδρες χορός ανάγει, για να τονίσει µε µεγαλύτερη έµφαση 
τους κινδύνους της εξέγερσης, την επιθετικότητα των γυναικών στο µύθο και την πρόσφατη 
ιστορία. Τα δύο παραδείγµατα που χρησιµοποιεί είναι, διόλου τυχαία, οι Αµαζόνες και η 
βασίλισσα της Αλικαρνασσού Αρτεµισία που είχε πολεµήσει στη Σαλαµίνα στο πλευρό του 
Ξέρξη. Μάλιστα για την περίπτωση των Αµαζόνων καλεί το ακροατήριο να ανακαλέσει στην 
µνήµη του «τον πίνακα τον οποίο έχει ζωγραφίσει ο Μίκων και εικονίζει τις Αµαζόνες έφιππες να 
µάχονται µε άνδρες».602 Η πρακτική τέτοιων απεικονίσεων στην τέχνη της περιόδου είχε από τα 
πρώτα στάδια της µελέτης της εικονογραφίας ερµηνευθεί σαν µια από τις µεθόδους 
συγκρότησης της ταυτότητας του Αθηναίου άνδρα-πολίτη µέσω αναφορών σε αντίθετα 
παραδείγµατα.603 Μια φράση που µας µεταφέρθηκε από τον ∆ιογένη Λαέρτιο και αποδίδεται 
στον φιλόσοφο του 6ου αι. π.Χ. Θαλή φωτίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Αµαζόνες και οι 
Κένταυροι συνδέονταν συµβολικά µε τους Πέρσες. Ο Θαλής εµφανίζεται να ευχαριστεί τους 
θεούς γιατί είχε γεννηθεί άνθρωπος και όχι ζώο, άνδρας και όχι γυναίκα και Έλληνας και όχι 
βάρβαρος.604 Ακόµα κι αν η φράση είχε αποδοθεί στο φιλόσοφο ανεκδοτολογικά, θεωρήθηκε ότι 

                                                           
597 HÖLSCHER 1998, 166-167 
598 CASTRIOTA 1992, 57 
599 HÖLSCHER 1998, 167  -  CΑSTRIOTA 1992, 17-28 
600 Οι πιο χαρακτηριστικές αναφέρονται από τον CΑSTRIOTA (1992, 51-52) 
601 Αριστοφάνης Λυσιστράτη, 399-401, 425, 658-659 
602 Αριστοφάνης Λυσιστράτη, 672-680 
603 NEER 2004, 77 
604 ∆ιογένης Λαέρτιος Ι, 33 
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απηχούσε την κυρίαρχη άποψη και «φωτογράφιζε» αυτόν που η ελληνική κοινωνία έβλεπε σαν 
τον «άλλο». Βάσει αυτής της άποψης τόσο οι Αµαζόνες όσο και οι Κένταυροι ήταν, ζώντας 
εκτός των ορίων µιας κοινωνίας που κυριαρχούσαν οι αρσενικοί άνδρες, «οριακά» πλάσµατα 
και υπό αυτούς τους όρους εµφανίζονταν να αντιστοιχούν στους Πέρσες, οι οποίοι επίσης 
βρίσκονταν εκτός του ελληνικού πολιτισµού, καθώς ζούσαν έξω από τα όρια του ελληνικού 
γεωγραφικού χώρου και µακριά από τις ελληνικές συνήθειες, έως ότου αυτή η ίδια τους η 
διαφορετικότητα τους έφερε σε σύγκρουση µε την ελληνική κοινωνία. Όπως οι Αµαζόνες, έτσι 
και οι πρόσφατοι αντίπαλοί τους ήταν σε θρησκευτικό, κοινωνικό, εθνικό και σεξουαλικό 
επίπεδο κατώτερα όντα, των οποίων το θράσος, η επιθετικότητα και η βιαιότητα τους 
τοποθετούσε στον αντίποδα του ελληνικού «ἔθους».605 Σύµφωνα µε τον Neer ο Θησαυρός των 
Αθηναίων είναι µια από τις πρωιµότερες εκφράσεις των παραπάνω απόψεων, οι οποίες 
αργότερα και καθ’ όλη  τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ. συνέχισαν να εκφράζονται πάνω σε 
αµέτρητα αγγεία, στις µετόπες του Παρθενώνα, στην ασπίδα της Αθηνάς Παρθένου και αλλού. 
Έτσι, ο θησαυρός εµφανίζεται σαν το υπόδειγµα του τρόπου µε τον οποίο η επίσηµη αθηναϊκή 
εικονογραφία ταύτιζε τους Πέρσες µε γυναίκες και αντίστροφα τις γυναίκες µε «βάρβαρους» 
ανατολίτες.606  

Βάσει των παραπάνω η παρουσία της Αµαζονοµαχίας στο εικονογραφικό πρόγραµµα 
του θησαυρού εµφανίζεται απόλυτα δικαιολογηµένη. Σαφέστερο παράλληλο της πρόσφατης 
αναµέτρησης µε τους Πέρσες δεν θα µπορούσε να βρεθεί, ειδικά όταν σ’ αυτό κύριος 
πρωταγωνιστής ήταν ο συµπαραστάτης των Αθηναίων στο Μαραθώνα, ο Θησέας. Πέρα όµως 
από τις σαφέστατες και αυτονόητες, εφόσον µιλάµε για ένα δηµόσιο αθηναϊκό µνηµείο, 
αναφορές στον ίδιο που εκπέµπει η Αµαζονοµαχία της ανατολικής πλευράς,607 µεγάλη 
συζήτηση -µε χρονολογικές και νοηµατικές προεκτάσεις- έχει προκαλέσει η σχέση της και µε 
τον Ηρακλή. Με άλλα λόγια, το ερώτηµα που απασχόλησε σχεδόν όλους τους ερευνητές που 
ασχολήθηκαν µε το θησαυρό ήταν αν µε βάση την πρόταση των Γάλλων περί τοποθέτησης των 
µετοπών 8 και 22 στο ανατολικό άκρο των δύο µακρών πλευρών πρέπει να θεωρήσουµε ότι η 
Αµαζονοµαχία της ανατολικής πλευράς είναι η κοινή εκστρατεία των δύο ηρώων στη χώρα των 
Αµαζόνων  ή, αντίθετα, η συγκεκριµένη τοποθέτηση ήταν λανθασµένη και η Αµαζονοµαχία 
είναι κάποια από τις αποκλειστικές αναµετρήσεις του Θησέα και των Αθηναίων µε τις 
γυναίκες πολεµίστριες. Το πλεονέκτηµα της πρώτης περίπτωση είναι ότι µέσω της κοινής τους 
εκστρατείας στη Θεµίσκυρα, η οποία µε τη συγκεκριµένη διευθέτηση των µετοπών 
εµφανιζόταν σαν το «επιστέγασµα» όλων των κατορθωµάτων τους, δηλωνόταν µε µεγαλύτερη 
σαφήνεια η φιλία και η συνεργασία τους και έτσι η κοινή υποστήριξή τους προς τους 
Αθηναίους έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση τα πλεονεκτήµατα θα ήταν ότι ο 
ρόλος του Θησέα σαν εθνικού ήρωα θα τονιζόταν µε µεγαλύτερη έµφαση και, ειδικά αν 
πρόκειται για το επεισόδιο της απόκρουσης των Αµαζόνων στο έδαφος της Αττικής, οι 
αναλογίες µε το Μαραθώνα θα ήταν εξαιρετικά σαφείς. Από πολλούς ερευνητές το ζήτηµα 
θεωρήθηκε µέρος του ευρύτερου προβληµατισµού που αφορά στις δυνατότητες της έρευνας να 
ταυτίζει παραστάσεις που εικονίζουν σκηνές µαχών µε συγκεκριµένες µυθικές µάχες και 
ακολούθως να αναπαριστά συµβολικές σχέσεις µε τη σύγχρονη της κατασκευής των 
παραστάσεων πολιτική και στρατιωτική κατάσταση.608  

Η πρόταση των Γάλλων που ταύτιζε την Αµαζονοµαχία µε την κοινή εκστρατεία 
Ηρακλή και Θησέα προτιµήθηκε από οπαδούς όλων των διαφορετικών χρονολογήσεων. Από 
την πλευρά που χρονολογεί  το θησαυρό µετά τη µάχη του Μαραθώνα το στοιχείο αυτό 

                                                           
605 ΗΑRDWICK 1990, 33-35  -  CASTRIOTA 1992, 57-58 
606 ΝΕΕR 2004, 77 
607 Αν και η µορφή του δεν µπορεί να διακριθεί µεταξύ των Ελλήνων των µετοπών 11-14 µε την εφαρµογή λογικών 
εργαλείων της εικονογραφίας, παρά µόνο αν σ’ αυτά προστεθεί επικουρικά η «διαισθητική» προσέγγιση που συχνά 
πυκνά χρησιµοποιούν ορισµένοι ερευνητές µε προβληµατικά αποτελέσµατα. 
608 POLLIT 1984, 275  -  ΒOEDEKER 1998, 186-187  -  ΗΑRDWICK 1990, 30 
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ερµηνεύθηκε και προτάχθηκε σαν σαφής δήλωση της φιλίας και της συνεργασίας των δύο 
ηρώων που, ξεκινώντας από την παροχή ασύλου στο έδαφος της Αττικής από τον Θησέα στον 
Ηρακλή, περνούσε από την κοινή τους εκστρατεία στη Θεµίσκυρα και κατέληγε στη βοήθεια 
που προσέφεραν στους Αθηναίους στο Μαραθώνα.609 Αντίθετα, η πλευρά που χρονολογεί το 
θησαυρό στον 6ο αι. π.Χ. προέταξε το στοιχείο αυτό σαν επιπρόσθετο επιχείρηµα υπέρ της 
συγκεκριµένης χρονολόγησης, καθώς θεώρησαν ότι αν το κτήριο είχε κατασκευαστεί µετά τον 
Μαραθώνα, καταλληλότερο παράλληλο µ’ αυτόν θα ήταν η εισβολή των Αµαζόνων στην 
Αττική και όχι µια επιθετική επιχείρηση των Ελλήνων.610 

Ο Boardman, δεχόµενος την ίδια διευθέτηση των µετοπών στο κτήριο, προχώρησε σε µια 
εναλλακτική ερµηνεία. Σύµφωνα µε τη συλλογιστική του και τα δεδοµένα που επικαλείται, ο 
µύθος της εισβολής των Αµαζόνων στην Αττική µαρτυρείται για πρώτη φορά στον Ηρόδοτο, 
όταν ιστορικός αναφέρει την απάντηση που έδωσαν οι Αθηναίοι στους Τεγεάτες κατά τη 
διάρκεια της µεταξύ τους διαµάχης πάνω στο ποιός θα κάλυπτε το ένα πτερό της ελληνικής 
παράταξης στη µάχη των Πλαταιών. Μεταξύ των κατορθωµάτων (µυθικών και ιστορικών), που 
επικαλέστηκαν για να τονίσουν τη µαχητική τους ικανότητα και να δικαιολογήσουν την 
ηγετική θέση που θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν µεταξύ των ελληνικών πόλεων, οι 
Αθηναίοι ανέφεραν και την απόκρουση των Αµαζόνων στο έδαφος της Αττικής.611 Στην τέχνη 
εµφανίζεται σε αγγειογραφίες που χρονολογούνται µετά το 450 π.Χ. και βέβαια, σύµφωνα µε 
τη µαρτυρία του Παυσανία, είκοσι χρόνια νωρίτερα στους ζωγραφικούς πίνακες του Μίκωνα 
στην Ποικίλη Στοά και το Θησείο.612 Η εµφάνιση του Θησέα στην Αµαζονοµαχία (η οποία µέχρι 
τότε ήταν αποκλειστικότητα του Ηρακλή) ήταν µάλλον αθηναϊκή προσθήκη και αρχικά 
περιοριζόταν στο επεισόδιο της Αρπαγής της Αντιόπης. Το περίεργο είναι ότι η παρουσία αυτού 
του µοτίβου στην αττική ή στην επηρεαζόµενη απ΄ αυτήν τέχνη διαρκεί µόνο µια γενιά [510-480 
π.Χ. (µελανόµορφη και ερυθρόµορφη αγγειογραφία, εναέτιο Ερέτριας, ακρωτήρια Καρθαίας] 
και καθώς ο Ηρακλής δεν εµφανίζεται πουθενά, µοιάζει σαν µεµονωµένο επεισόδιο και δεν 
φαίνεται να εντάσσεται στην εκστρατεία του τελευταίου στη χώρα των Αµαζόνων. Στην 
περίπτωση της µετόπης 8 του θησαυρού όπου ο Θησέας εικονίζεται να καταβάλει µια αµαζόνα 
δεν έχουµε αρπαγή, άρα η συγκεκριµένη αµαζόνα εσφαλµένα ταυτίζεται από κάποιους µε την 
Αντιόπη. Η ερµηνεία του είναι ότι στις µετόπες του θησαυρού παραστάθηκε για πρώτη φορά 
στην τέχνη ο µύθος της κοινής εκστρατείας του Ηρακλή µε το Θησέα, ο οποίος είχε επινοηθεί 
από τους Αθηναίους σαν µυθικό παράλληλο της συµµετοχής τους στην Ιωνική Εξέγερση του 
499 π.Χ.. Όπως και ο µύθος της αρπαγής της Αντιόπης, έτσι και αυτός αποσύρθηκε πολύ 
γρήγορα από το προσκήνιο καθώς τα γεγονότα που είχαν ακολουθήσει (Μαραθώνας) 
απαιτούσαν διαφορετικές αναφορές. Το µυθικό παράλληλο της απόκρουσης των Περσών δεν 
θα µπορούσε να είναι µια επιθετική επιχείρηση των Ελλήνων. Έτσι, µετά το 490 π.Χ. 
επινοήθηκε ο πιο βολικός µύθος της εισβολής των Αµαζόνων στην Αττική, ο οποίος έπειτα και 
από τη δεύτερη περσική εισβολή του 479 π.Χ. επικράτησε και προβλήθηκε κατά κόρον τόσο 
πάνω σε δηµόσια κτήρια, όσο και στο θέατρο και τους ρητορικούς λόγους.613 Όπως και ο ίδιος ο 
Boardman παραδέχτηκε, το σχήµα που προτείνει είναι περισσότερο η έκφραση µιας 
προσωπικής προτίµησης και όχι η λύση όλων των προβληµάτων της εικονογραφίας των 
Αµαζόνων. Στην πραγµατικότητα, δύσκολα µπορεί να γίνει αποδεκτή η χρονολόγηση της 
κατασκευής του θησαυρού και η ταυτόχρονη επινόηση και προώθηση του µύθου της κοινής 
εκστρατείας Ηρακλή και Θησέα µετά το 499 π.Χ. και µε αφορµή την Ιωνική Εξέγερση. Η απλή 
πυρπόληση της πόλης των Σάρδεων από τον συνασπισµό Ιώνων, Αθηναίων και Ερετριέων (και 
όχι η κατάληψή της) δεν ήταν ένα κατόρθωµα που µπορούσε να παραλληλιστεί µε την 
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εκστρατεία εναντίον των Αµαζόνων. 614 Ο Boardman προσπάθησε να δικαιολογήσει τον 
γενικότερο αρνητικό απόηχο της εµπλοκής των Αθηναίων στα γεγονότα της Ιωνίας, 
αποδίδοντάς τον στην αντίστοιχη αρνητική διάθεση του Ηρόδοτου απέναντι στους Ίωνες και 
τον αρχηγό τους Αρισταγόρα. Το επιχείρηµά του ήταν απλό: καθώς οι µόνες πληροφορίες που 
διαθέτουµε προέρχονται από τον Ηρόδοτο, ο οποίος γράφει το έργο του στα µέσα του 5ου αι. 
π.Χ., γνωρίζοντας ότι η Ιωνική Εξέγερση είχε καταλήξει στην καταστροφή της Μιλήτου από 
τους Πέρσες και ότι η βοήθεια των Αθηναίων και των Ερετριέων στους Ίωνες και η ανάµειξή 
τους στην πυρπόληση των Σάρδεων είχαν προκαλέσει τις περσικές εκστρατείες στην Ελλάδα 
και την καταστροφή της Αθήνας και της Ερέτριας, είναι λογικό να πιστέψουµε ότι τα αρνητικά 
του σχόλια δεν απηχούν τη διάθεση που είχαν οι Αθηναίοι απέναντι στα γεγονότα εκείνη την 
εποχή, αλλά την υποκειµενική κρίση του συγγραφέα, η οποία επηρεάστηκε από το κλίµα που 
υπήρχε στην Αθήνα όταν την επισκέφθηκε µετά από 50 περίπου χρόνια. Κατά τον Boardman, η 
πυρπόληση των Σάρδεων θα πρέπει να θεωρήθηκε στην Αθήνα «ένα καλό µάθηµα στους 
αλαζόνες βαρβάρους από την νεαρή τότε αθηναϊκή δηµοκρατία».615 Ο καθένας µπορεί να 
αντιληφθεί πόσο επικίνδυνη µπορεί να αποβεί η συγκεκριµένη θέση. Αν θεωρήσουµε ότι το 
σύνολο του έργου του Ηροδότου είναι ιστορικά ανακριβές, ακριβώς λόγω του ότι εκεί 
καταγράφονται γεγονότα που συνέβησαν κάποιες δεκαετίες πριν, πρέπει να αναθεωρηθεί το 
µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας της αρχαϊκής Ελλάδας. Βεβαίως, όπως όλα τα δεδοµένα που 
διαθέτει η σύγχρονη έρευνα έτσι και η διήγηση του Ηροδότου υπόκειται σε κρίση και 
διασταυρώνεται µε άλλες πηγές πληροφοριών. Το πρόβληµα µε τη θέση του Boardman είναι ότι 
η αµφισβήτηση του Ηροδότου δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε ένδειξη. ∆εν προσκοµίζεται 
οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το κλίµα στην Αθήνα µετά τα γεγονότα της 
Ιωνίας ήταν τέτοιο που να δικαιολογούσε την αναζήτηση ή την επινόηση µυθολογικού 
παραλλήλου το οποίο θα προπαγάνδιζε τη συµµέτοχη των Αθηναίων και, στη συνέχεια, την 
ανέγερση θησαυρού σε πανελλήνιο ιερό στις αφηγηµατικές ζώνες του οποίου θα 
παριστανόταν ο µύθος αυτός. Σύµφωνα µε τη διήγηση του Ηροδότου, µετά  την επέµβαση των 
περσικών εφεδρειών που έφτασαν σε βοήθεια της, υπό τον σατράπη Αρταφέρνη, 
πολιορκηµένης στην Ακρόπολη φρουράς της πόλης (καλοκαίρι του 498 π.Χ.) ο στρατός των 
Αθηναίων, Ερετριέων και Ιώνων υποχώρησε προς τη θάλασσα και τελικά (τέλος καλοκαιριού 
του 498 π.Χ.) ηττήθηκε στη µάχη που έγινε κοντά στην Έφεσο. Μετά την ήττα οι Αθηναίοι και 
οι Ερετριείς επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και έφυγαν. Υπήρχε κανένας λόγος να αισθάνονται 
υπερήφανοι οι Αθηναίοι για την κατάληξη αυτής της περιπέτειας; Ο Βoardman θεωρεί ότι «ότι 
και να έγινε στην Έφεσο, οι Αθηναίοι επέστρεψαν».616 Αν και δεν γνωρίζουµε πόσοι ακριβώς 
επέστρεψαν µπορούµε να φανταστούµε πως επέστρεψαν: έχοντας µείνει στην Ιωνία µόλις 
λίγους µήνες (άνοιξη-καλοκαίρι του 498 π.Χ.), αποτυγχάνοντας να καταλάβουν τις Σάρδεις, 
φέροντας το βάρος µιας ήττας και έχοντας υποχωρήσει εγκαταλείποντας τους Ίωνες. Άλλωστε, 
η ανάλυση των πολιτικών συσχετισµών που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη στην πόλη 
δείχνει ότι µετά την ήττα στην Έφεσο οι Αθηναίοι εγκαινίασαν, υπό το φόβο µιας περσικής 
εισβολής που θα µπορούσε να φτάσει µέχρι και την πόλη τους, µια διακριτική µεν αλλά σαφή 
«πολιτική ειρήνευσης µε την Περσική Αυτοκρατορία».617 Θα µπορούσε ένας θησαυρός που 
θύµιζε την πυρπόληση των Σάρδεων να ευθυγραµµιστεί µ’ αυτήν την πολιτική; Πως θα το 
είχαν εκλάβει ο Πέρσες; Προφανώς οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για να ανεγερθεί ένας 
θησαυρός και µάλιστα µε τέτοιες αντιπερσικές αναφορές. Γνωρίζοντας το πόσο θρήνησαν οι 
Αθηναίοι την καταστροφή της Μιλήτου (494 π.Χ.), γεγονός που σήµανε το τέλος της Ιωνικής 
Εξέγερσης µπορούµε να πιθανολογήσουµε ότι µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 490 π.Χ. οι 
συνθήκες δεν άλλαξαν. Η συναφής µε του Βoardman θέση του Gauer ότι µετά την πτώση της 
                                                           
614 Η Ιωνική Εξέγερση περιγράφεται από τον Ηρόδοτο στο  βιβλίο 5.97-103 
615 BOARDMAN 19822 , 13 
616 στο ίδιο, 13 
617 ROBINSON 1945, 247 
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Μιλήτου ο θησαυρός επανασηµασιοδοτήθηκε και «χρησιµοποιήθηκε» σαν µνηµείο όχι πια της 
ανάµειξης των Αθηναίων στα ιωνικά πράγµατα, αλλά της µάχης του Μαραθώνα,618 
παρουσιάζει τα ίδια θεµελιώδη προβλήµατα και δηµιουργεί πρόσθετα: µια «νεκρή» τετραετία 
(494-490 π.Χ.) κατά τη διάρκεια της οποίας ο θησαυρός, είτε στέκεται σαν µνηµείο µιας 
µεγάλης, ελληνικής γενικότερα και αθηναϊκής ειδικότερα, καταστροφής, είτε µένει χωρίς 
σηµασία. Συνεπώς, η αφορµή κατασκευής του θησαυρού θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού. 

Η αντίθετη πρόταση του Hoffelner στηρίζεται σε δύο βασικά στοιχεία, που προφανώς ο 
ίδιος θεωρεί πλεονεκτήµατα της: το πρώτο είναι ότι µετακινώντας όλες τις µετόπες που 
εικονίζουν αµαζόνες στη βόρεια πλευρά, από τη µια επιτυγχάνεται ενότητα της 
Αµαζονοµαχίας (αντί να είναι διάσπαρτη σε τρεις πλευρές) και από την άλλη δεν δηλώνεται 
συνεργασία των δύο ηρώων. Η Αµαζονοµαχία αποδίδεται αποκλειστικά στο Θησέα, ο οποίος 
µένει µοναδικός ήρωας-πρωταγωνιστής. Έτσι, δεν δηλώνει πια την εκστρατεία του Ηρακλή στη 
Θεµίσκυρα, αλλά την εισβολή των Αµαζόνων στην Αττική και την ακόλουθη ήττα που 
υπέστησαν από τους Αθηναίους υπό την ηγεσία του Θησέα. Σε ένα µνηµείο κατασκευασµένο 
µετά τη µάχη του Μαραθώνα είναι, κατά τον Ηοffelner, λογικό να είχε επιλεγεί η 
Αµαζονοµαχία που αποτελούσε αµεσότερο παράλληλο µ’ αυτήν. Όχι η επίθεση σε µια ξένη 
χώρα, αλλά η άµυνα στο έδαφος της Αττικής.619 Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι µε την 
Αµαζονοµαχία στη βόρεια πλευρά αποφεύγονται τα προβλήµατα που δηµιουργεί µια 
αποκατάσταση που εµφανίζει όλα τα διακοσµητικά µέρη της πρόσοψης να εικονίζουν το ίδιο 
θέµα (Αµαζονοµαχία στις µετόπες, Αρπαγή της Αντιόπης στο εναέτιο και αµαζόνες σαν 
ακρωτήρια).620 Από την άλλη όµως, η ερµηνεία των µετοπών 9-14 σαν Αµαζονοµαχία µε 
µοναδικό ήρωα-πρωταγωνιστή τον Θησέα είναι µια υπόθεση εργασίας που δεν στηρίζεται σε 
αντικειµενικά δεδοµένα, καθώς, ακόµα και στην περίπτωση της γαλλικής πρότασης, καµία 
από τις µορφές που πολεµούν µε τις Αµαζόνες στις µετόπες αυτές δεν µπορεί να ταυτιστεί µε 
σιγουριά µε τον Θησέα ή τον Ηρακλή. Απλώς αναγνωρίζουν σαν Θησέα τον Έλληνα της 
µετόπης 12 ακριβώς επειδή φορά τη χλαµύδα που φορά ο «Θησέας» της µετόπης 8.621 Ακόµα κι 
αν, λόγω της, βέβαιης για τους Γάλλους, θέσης της 8 στη νότια πλευρά µεταξύ των άλλων 
κατορθωµάτων του ήρωα, θεωρήσουµε ότι η µορφή µε τη χλαµύδα είναι σίγουρα ο Θησέας, το 
εξάρτηµα αυτό της ένδυσης δεν αρκεί από µόνο του για να τεκµηριώσει ότι και η µορφή της 12 
είναι ο Θησέας. Στην πραγµατικότητα δεν µπορούµε «να ξέρουµε αν η Αµαζονοµαχία των 
µετοπών 9-14 παρουσίαζε τον Ηρακλή ή τον Θησέα ή κανένα από τους δύο ή και τους δύο µαζί».622  

Απόλυτες απαντήσεις δεν έχουµε, παρά µόνο µια προσωπική προτίµηση. ∆εχόµενοι τη 
χρονολόγηση της κατασκευής του θησαυρού µετά τη µάχη του Μαραθώνα, θα πρέπει να 
αναζητήσουµε ποιόν Θησέα και ποια Αµαζονοµαχία «χρειάζονταν» σε κείνη τη συγκυρία οι 
Αθηναίοι. Σίγουρα χρειάζονταν τον Θησέα-αναµορφωτή και ιδρυτή της πόλης και του 
πολιτικού της συστήµατος, αυτόν που απάλλαξε την Αττική από τους ληστές, τον Μαραθώνιο 
Ταύρο και την υποχρέωση προς το Μίνωα και µε τον συνοικισµό δηµιούργησε την Αθήνα. Μ’ 
αυτόν το Θησέα, όπως δείχνει η εισαγωγή και η προώθηση στο θεµατολόγιο της εικονογραφίας 
των παραπάνω µυθολογικών επεισοδίων µετά το 510 π.Χ., είχε ταυτιστεί η αθηναϊκή 
δηµοκρατία. Ας µην ξεχνάµε ότι ακριβώς αυτή η δηµοκρατία αγωνίστηκε για την επιβίωσή της 
στο Μαραθώνα. Οι Αθηναίοι οπλίτες που παρατάχθηκαν εκεί ήταν οι «νέοι» πολίτες της 
δηµοκρατίας και είχαν απέναντί τους εκτός από τους Πέρσες και τον πρώην τύραννο Ιππία και 
πίσω τους, µέσα στην πόλη, τους «φίλους των τυράννων» που παρέµεναν πιστοί στον Ιππία και 

                                                           
618 GAUER 1980, 127-136 
619 HOFFELNER 1988, 116-117 
620 Τα προβλήµατα αυτά έχουν επισηµανθεί από τη RIDGWAY  (1999, 88) 
621 ΜΑRCADÉ-CROISSANT 1991, 58 
622 ΒΟARDMAN 19821, 192 
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είχαν φιλοπερσική στάση.623 Η αναµέτρηση εκτός από «εθνική» ήταν σε µεγάλο βαθµό και 
πολιτική, καθώς, αν η έκβαση της µάχης ήταν διαφορετική, το πιθανότερο ήταν ότι θα 
ακολουθούσε η αποκατάσταση του Ιππία υπό την κηδεµονία των Περσών. Έτσι, τα 
κατορθώµατα του Θησέα-σύµβολο παραστάθηκαν στις µετόπες της νότιας πλευράς, µαζί µε τη 
σκηνή στην οποία η Αθηνά του δίνει το «χρίσµα» προστατευόµενού της και επιβραβεύει τις 
ενέργειές του.  

Οι Αθηναίοι, όµως, χρειάζονταν κυρίως τον Θησέα-πατριώτη, αυτόν που επικρατεί 
έναντι εξωπολιτισµικών βαρβάρων από την Ανατολή, µυθικών παραλλήλων και προγόνων 
των Περσών. Αυτοί οι βάρβαροι δεν µπορούσαν να είναι άλλοι εκτός από τις Αµαζόνες. Όµως, 
όπως δείχνουν τα στοιχεία από τη σύγχρονη του θησαυρού εικονογραφία, η µοναδική 
διαθέσιµη εµπλοκή του Θησέα µε τις Αµαζόνες ήταν το επεισόδιο της Αρπαγής της Αντιόπης. 
Αλλά, το συγκεκριµένο επεισόδιο, δηµοφιλές, όπως είδαµε, την περίοδο της µεγάλης έξαρσης 
της εικονογραφίας του Θησέα (510-490 π.Χ.) σύµφωνα µε τη άποψη αρκετών ερευνητών 
εµφανίζεται αυτόνοµο,624 δεν εντάσσεται σε κάποια ευρύτερη σύγκρουση του Θησέα µε τις 
Αµαζόνες και µοιάζει να περιέχει συµβολισµούς όχι πολεµικούς, αλλά µάλλον ερωτικούς, 
σχετιζόµενους µε το γάµο και τη γονιµότητα. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, ο 
Πίνδαρος υποστήριζε ότι µητέρα του γιου του Θησέα ∆αµοφώντα ήταν η Αντιόπη, ενώ άλλοι 
θεωρούσαν ότι καρπός της ένωσης του ζεύγους ήταν ο Ιππόλυτος.625 Σε κάθε περίπτωση, 
φαίνεται ότι η σχέση παρουσιαζόταν σαν κάτι περισσότερο από αρπαγή και ότι από τα τέλη 
της αρχαϊκής περιόδου η Αντιόπη είχε ενταχθεί στη βασιλική αθηναϊκή γενεαλογία. Σε τρία 
από τα πρωϊµότερα αγγεία µε θέµα την αρπαγή µεταξύ των προσώπων που παρακολουθούν 
τη σκηνή περιλαµβάνεται και ο Ποσειδώνας. Η παρουσία του δεν µπορεί παρά να ήταν µια 
ένδειξη της θεϊκής καταγωγής του Θησέα και έτσι ένας τρόπος να υπογραµµιστεί η 
γενεαλογική σπουδαιότητα της ένωσης Θησέα και Αντιόπης. 626 Ξαφνικά, αλλά όχι όπως θα 
δούµε αναπάντεχα, οι παραστάσεις µε θέµα την Αρπαγή της Αντιόπης, εξαφανίζονται από την 
αττική τέχνη µετά το 490 π.Χ.. O λόγος έχει να κάνει, κατά τον Shapiro, µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια και µετά τους Περσικούς Πολέµους. ∆εδοµένης 
της συµβολικής ταύτισης των Αµαζόνων µε τους Πέρσες, ο δηµοφιλής σε ανύποπτο χρόνο 
µύθος της ερωτικής περιπέτειας και ένωσης του Θησέα µε µια Αµαζόνα, θα µπορούσε µετά το 
490 π.Χ. να χαρακτηριστεί ασήµαντος, αν όχι «αντιπατριωτικός».627 Όµως, η αρπαγή από το 
Θησέα µιας «διαφορετικής» ηµιάγριας γυναίκας και, ακολούθως, η ένωση µαζί της και η 
ένταξή της στον «πολιτισµένο» κόσµο δεν είναι ένα απλό ερωτικό επεισόδιο. Ακριβώς επειδή η 
Αντιόπη δεν ήταν µια οποιαδήποτε γυναίκα η «υποταγή» της µέσω της αρπαγής και της 
ένωσης δεν ήταν µια συνηθισµένη ερωτική περιπέτεια του Θησέα, αλλά µπορούσε να λάβει τις 
διαστάσεις ενός άθλου, ανάλογου µ’ αυτούς που εικονίζονται στις µετόπες της νότιας πλευράς. 
Μαζί µε τους ληστές και τα απόκοσµα ζώα ο ήρωας είχε «εξηµερώσει» και µια γυναίκα, η οποία 
πριν απ’ αυτό ήταν πιο κοντά σ’ αυτά τα από κάθε άποψη βρισκόµενα εκτός των ορίων της 
θεσµοθετηµένης κοινωνίας πλάσµατα παρά στους ανθρώπους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το 
επεισόδιο της Αρπαγής µάλλον δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ασήµαντο και 
«αντιπατριωτικό». Αντίθετα, δείχνει ιδανικό µυθολογικό παράλληλο της πρόσφατης 
αναµέτρησης των Αθηναίων µε τους Πέρσες και της «υποταγής» των τελευταίων στην 

                                                           
623 Η ύπαρξη της συγκεκριµένης οµάδας είναι γνωστή από τον Αριστοτέλη (Αθηναίων Πολιτεία 22.6). Αναλυτικά 
για το θέµα ROBINSON 1945, 243-251 
624 Τόσο ο Πλούταρχος (Βίος του Θησέα, 26), όσο και ο Παυσανίας (1.21.1) µας πληροφορούν ότι ως ξεχωριστό 
επεισόδιο εµφανιζόταν σε αρκετούς, αρχαιότερους τους συγγραφείς (Φερεκύδης, Ελλάνικος, Ιερόδωρος, Πίνδαρος).  
625 Πλούταρχος, Βίος τουΘησέα, 28.2 
626 Αναλυτικά για το θέµα της Αρπαγής της Αντιόπης: BROMMER 1982, 112-116  -  BOARDMAN 19822, 8-9  -  
SHAPIRO 1989, 148-149 
627 SHAPIRO 1989, 149 
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αθηναϊκή δύναµη και σίγουρα θα µπορούσε να έχει θέση στο εικονογραφικό πρόγραµµα του 
θησαυρού. 

Η άλλη γνωστή τότε εµπλοκή ήρωα της ελληνικής µυθολογίας µε τις Αµαζόνες ήταν 
αυτή της εκστρατείας του Ηρακλή στη Θεµίσκυρα. Απ’ αυτήν, όµως, απουσίαζε ο Θησέας.628 
Χωρίς την παρουσία του δεν ήταν αξιοποιήσιµη εικονογραφικά. Αλλά, αν υπήρχε η δυνατότητα 
αυτή η παρουσία να προστεθεί, η Αµαζονοµαχία  των µετοπών της ανατολικής πλευράς θα 
πληρούσε όλα τα κριτήρια για να προβάλει τη µεγάλη και αποκλειστική νίκη στο Μαραθώνα: ο 
θεατής θα έβλεπε τον ήρωα-θεό και τον εθνικό ήρωα των Αθηναίων να µάχονται µαζί τις 
πολεµίστριες από την Ανατολή, όπως πολέµησαν οι ίδιοι ο Αθηναίοι τους Πέρσες στην 
πρόσφατη µάχη, στην οποία οι ίδιοι αυτοί ήρωες είχαν σταθεί στο πλευρό τους. Μήπως, µε 
άλλα λόγια, η εκδοχή της κοινής Αµαζονοµαχίας Θησέα και Ηρακλή «δηµιουργήθηκε» και 
παραστάθηκε για πρώτη φορά στο θησαυρό όχι τον 6ο αι. ή µετά το 499 π.Χ., αλλά µετά το 
Μαραθώνα; Απόλυτη βεβαιότητα δεν είναι δυνατό να υπάρξει µε τα δεδοµένα που διαθέτουµε 
σήµερα, αλλά τουλάχιστον το σχήµα µοιάζει πιο λογικό απ’ αυτά που παρατέθηκαν 
παραπάνω, καθώς δύσκολα βγάζει νόηµα η υπερπροβολή των Αµαζόνων σε ένα κτήριο του 6ου 
αι. π.Χ., αλλά και η ανέγερση δηµοσίου κτηρίου σε πανελλήνιο ιερό αµέσως µετά την άτακτη 
υποχώρηση των Αθηναίων από την Ιωνία το 498 π.Χ.. 

∆υστυχώς, άµεσα παράλληλα της εµφάνισης του µύθου της κοινής εκστρατείας στις 
πηγές και την τέχνη δεν διαθέτουµε. Οι πηγές του Παυσανία και του Πλουτάρχου, που 
αναφέρουν το µύθο, ήταν αντίστοιχα ο Ηιγείας από την Τροιζήνα και ο Φιλόχωρος.629 Και οι δύο 
θεωρούνται αρκετά µεταγενέστεροι της περιόδου συγγραφείς.630 Η πρωιµότερη γνωστή 
αναφορά του µύθου σε πηγές του 5ου αι. π.Χ. είναι µάλλον αυτή των Ηρακλειδών του Ευριπίδη 
(430 π.Χ.), ενώ αντίστοιχα στην τέχνη τον βρίσκουµε για πρώτη φόρα στο σχεδόν σύγχρονο µε 
το έργο του Ευριπίδη θρόνο του χρυσελεφάντινου ∆ία της Ολυµπίας.631 Ίσως αυτό να είναι 
ένδειξη της εγκατάλειψής του µετά το 470 π.Χ. προς όφελος της πιο «εκµεταλλεύσιµης» από 
τους Αθηναίους συνέχειάς του, της επίθεσης των Αµαζόνων στην Αττική.  

Την τελευταία, βάσει της αναφοράς σ’ αυτήν στο λόγο των Αθηναίων στις Πλαταιές, 
είναι πιο λογικό να την θεωρήσουµε µια εντελώς νέα προσθήκη στον κύριο κορµό του µύθου, 
σχεδιασµένη για να λειτουργεί ως ακριβής αλληγορία της πρόσφατης τότε περσικής εισβολής 
στην Αθήνα (480/79 π.Χ.).632 Αν το χωρίο του Ηροδότου αποδίδει τα πραγµατικά επιχειρήµατα 
των Αθηναίων και δεν αποτελεί δική του προσθήκη κάτω από την επιρροή της υπερπροβολής 
του επεισοδίου στην Αθήνα της εποχής του, στις Πλαταιές θα πρέπει να έκανε την πρώτη του 
«επίσηµη» εµφάνιση. Η θέση του Boardman ότι η περσική εισβολή του 480/79 π.Χ. δεν είναι τόσο 
ακριβές παράλληλο του συγκεκριµένου µυθολογικού επεισοδίου, όσο η εισβολή του 490 π.Χ., 
δεν είναι αρκετά πειστική καθώς τα µόνα επιχειρήµατα που παραθέτει για την στήριξή της 
είναι ότι το 480/79 π.Χ. οι Πέρσες κατέστρεψαν την Αθήνα και νικήθηκαν στη συνέχεια µακριά 
απ’ αυτήν.633 
 Όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα επιτρέπουν, για να ολοκληρωθεί η εικόνα του 
εικονογραφικού προγράµµατος, τη διατύπωση κάποιων σκέψεων σε σχέση µε τα υπόλοιπα, 

                                                           
628 Κατά τον BOARDMAN (19822, 8) η Αρπαγή της Αντιόπης µάλλον ενσωµατώνεται στον µύθο της εκστρατείας 
του Ηρακλή αρκετά αργότερα. Πιθανότατα, όταν προστέθηκε σαν µυθική συνέχεια της εκστρατείας το επεισόδιο 
της επίθεσης των Αµαζόνων στην Αττική η υπόθεση της Αντιόπης (είτε ως αρπαγή, είτε ως οικειοθελής 
αποσκίρτηση από την πλευρά των Αµαζόνων για χάρη του Θησέα), χρησίµευσε σαν συνδετικός κρίκος των δύο, 
καθώς στην συνολική ύστερη µορφή του µύθου οι Αµαζόνες φτάνουν στην Αθήνα για να εκδικηθούν ή (και) να 
πάρουν πίσω την Αντιόπη. Στη ροµαντικότερη εκδοχή του συνόλου η Αντιόπη πολεµά στην Αθήνα στο πλευρό των 
Αθηναίων και πέφτει νεκρή από το χέρι κάποιας Αµαζόνας (Παυσανίας, 1.2.1) 
629 Παυσανίας, 1.2.1  -  Πλούταρχος, Βίος του Θησέα, 26 
630 BOARDMAN 19822, 9 
631 Ευριπίδης, Ηρακλείδαι 215 κ.εξ.  -  Παυσανίας, 7.4 
632 CASTRIOTA 1992, 47 
633 BOARDMAN 19822, 14 
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πέραν των µετοπών, στοιχεία του, για τα οποία τα διαθέσιµα δεδοµένα, όπως είδαµε, είναι 
ελάχιστα. Σε ένα τόσο προσεκτικά σχεδιασµένο εικονογραφικό πρόγραµµα θα πρέπει να 
θεωρηθεί δεδοµένη η νοηµατική συνάφεια εναετίων και ακρωτηρίων µε τις µετόπες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η παρουσία της Αθηνάς, πολιούχου θεάς της Αθήνας δεν µπορεί να αποκλειστεί, 
αλλά ταυτόχρονα δεν µπορεί και να θεωρηθεί δεδοµένη, καθώς έχουν εκφραστεί, όπως είδαµε, 
σοβαρές και εύλογες επιφυλάξεις πάνω στην ταύτιση της µε την µορφή στην οποία ανήκε το 
γυναικείο κεφάλι αρ. 45. Αντίθετα, δεδοµένη θα πρέπει να θεωρηθεί, εφόσον υπάρχουν µεταξύ 
των σωζόµενων θραυσµάτων γυµνή ανδρική µορφή που πέφτει και έντονα κινηµένες µορφές 
θωρακοφόρων, η αναγνώριση τουλάχιστον µιας σκηνής µάχης. Ποια θα µπορούσε να είναι 
αυτή και σε ποιο αέτωµα βρισκόταν; Πρώτα απ’ όλα θα µπορούσε να ήταν µια συνέχεια της 
Αµαζονοµαχίας των µετοπών. Αν θεωρήσουµε ότι στο κέντρο του ανατολικού εναετίου 
εικονιζόταν, όπως πρότεινε ο Schefold, η σκηνή της αρπαγής της Αντιόπης, οι µαχόµενες 
µορφές θα µπορούσαν να συµπληρώνουν το χώρο στα άκρα, όπως στην περίπτωση του 
εναετίου της Ερέτριας. Είδαµε ότι το θέµα θα µπορούσε να έχει θέση στο θησαυρό. Κανείς απ’ 
όσους διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους για την υπεροπροβολή της Αµαζονοµαχίας στην 
πρόσοψη δεν ασχολήθηκε µε τη νοηµατική σύνδεση των παραστάσεων η όποια οδηγεί µάλλον 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άλλωστε, είναι δύσκολο να φανταστούµε δεδοµένης της 
βέβαιης, σύµφωνα µε τους Γάλλους, παρουσίας των Αµαζόνων στις θέσεις των ακρωτηρίων και 
των µετοπών µε την Αµαζονοµαχία στην ανατολική πλευρά, ότι στο εναέτιο θα υπήρχε ένα 
άσχετο θέµα, ακόµα κι αν σ’ αυτό πρωταγωνιστούσε ο Θησέας (όπως η συνάντηση Θησέα και 
Πειρίθου που πρότεινε ο De La Coste Messelière). Αντίθετα, η Αρπαγή της Αντιόπης ταιριάζει 
απόλυτα τόσο µε τα ακρωτήρια [Αµαζόνες που είτε φτάνουν έφιππες για να ενισχύσουν τις 
συντρόφισσες τους που πολεµούν στις µετόπες και το εναέτιο (αν τις τοποθετήσουµε 
συγκλίνουσες προς τον άξονα της στέγης), είτε αποχωρούν (αν τις τοποθετήσουµε 
αποκλίνουσες)], όσο και µε τις σκηνές των µετοπών (µάχη Ελλήνων και Αµαζόνων γύρω από 
την κεντρική σκηνή της Αρπαγής) και ίσως, αν δεχθούµε ότι στις τελευταίες εικονιζόταν η 
κοινή εκστρατεία του Ηρακλή και του Θησέα στη Θεµίσκυρα, να πρόκειται για µια από τις 
πρώτες περιπτώσεις παρουσίασης των δύο σαν ένα και µοναδικό επεισόδιο, ακριβώς όπως 
εµφανίζεται σε µεταγενέστερες πηγές (µε την προσθήκη και της επίθεσης των Αµαζόνων στην 
Αττική). Έτσι, ο θεατής έβλεπε σε όλη την ανατολική πλευρά του θησαυρού την κοινή 
εκστρατεία των δύο ηρώων και στο κέντρο τον «εθνικό» ήρωα της Αθήνας να «υποτάσσει» µια 
απ’ αυτές (ίσως τη βασίλισσα τους σύµφωνα µε κάποιες εκδοχές του µύθου). Οι αναλογίες µε 
την πρόσφατη νίκη εναντίον των Περσών και την αντίστοιχη «υποταγή» της επιθετικότητας 
και της αλαζονείας τους στην αθηναϊκή δύναµη θα πρέπει να ήταν αρκετά σαφής.  

Στη σύνθεση του δεύτερου ενατίου, αυτού της δυτικής πλευράς, θα ήταν λογικό, βάσει 
των γενικότερων νοηµατικών συντεταγµένων του προγράµµατος, να εικονίζεται είτε ένας από 
τους υπόλοιπους «πατριωτικούς» µύθους, εκτός της Αµαζονοµαχίας, είτε, εφόσον οι µετόπες 
της πλευράς αυτής ήταν αφιερωµένες στον Ηρακλή και για να µην «αδικηθεί» ο πανελλήνιος 
ήρωας, µια σκηνή µε πρωταγωνιστή αυτόν. 

Στην πρώτη περίπτωση εκ των πραγµάτων θα πρέπει να υπερβούµε το σχήµα του De La 
Coste Messelière και να θεωρήσουµε ότι και τα δύο εναέτια ήταν όχι απλώς σκηνές µε κινηµένες 
µορφές, αλλά σκηνές µάχης και ίσως να αποδώσουµε και στη σύνθεση του δυτικού εναετίου 
κάποια από τα σωζόµενα θραύσµατα των µορφών των πολεµιστών. Πιο λογικές φαίνονται οι 
περιπτώσεις της Γιγαντοµαχίας και της σκηνής του Τρωικού Πολέµου (είτε της εκστρατείας του 
Ηρακλή, είτε των Αχαιών). Και τα δύο επεισόδια θα ήταν απόλυτα εναρµονισµένα και θα 
ενίσχυαν το αντιβαρβαρικό-αντιπερσικό µήνυµα των µετοπών, καθώς περιλαµβάνονταν, όπως 
και η Αµαζονοµαχία στους τέσσερις «µεγάλους πατριωτικούς µύθους». Ακόµα, τόσο στην 
Γιγαντοµαχία, όσο και στη µια από τις δύο τρωικές εκστρατείες η πρωταγωνιστική παρουσία 
του Ηρακλή ήταν δεδοµένη: στην πρώτη η δική του εµπλοκή ήταν αυτή που είχε κρίνει την 
έκβαση της µάχης υπέρ της παράταξης των θεών και η δεύτερη ήταν µια εκστρατεία υπό την 
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ηγεσία του.634  Η Γιγαντοµαχία θεωρούνταν επίσης κατεξοχήν µάχη της Αθηνάς, αφού µε δικές 
της ενέργειες είχε εµπλακεί στη µάχη ο προστατευόµενός της Ηρακλής. Απόδειξη αυτού είναι 
ότι σε όλες τις γνωστές παραστάσεις Γιγαντοµαχίας κατέχει κεντρική θέση και σε κάποιες 
εικονίζεται να πολεµά δίπλα στον πατέρα της.635 Σε µια παράσταση Γιγαντοµαχίας θα 
µπορούσαν να ανήκουν και τα δύο άρµατα, είτε συγκλίνοντα, είτε αποκλίνοντα από τον άξονα 
της σύνθεσης. Με εξαίρεση το εναέτιο από τον Θησαυρό των Μεγαρέων στην Ολυµπία, σε όλες 
τις υπόλοιπες Γιγαντοµαχίες της αρχιτεκτονικής γλυπτικής του 6ου και 5ου αι. π.Χ.  εικονίζονται 
κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα άρµατα (δυτικό εναέτιο ναού Αλκµεωνιδών, βόρεια 
ζωφόρος Θησαυρού Σιφνίων, ανατολικές µετόπες Παρθενώνα, ζωφόρος ναού Ποσειδώνα στο 
Σούνιο).636 Το µειονέκτηµα της αποκατάστασης µιας Γιγαντοµαχίας σχετίζεται ακριβώς µε τη 
θέση του εναετίου. Πολύ δύσκολα οι εµπνευστές του προγράµµατος θα επέλεγαν να 
τοποθετήσουν µια σκηνή µε πρωταγωνιστές τους θεούς στην πίσω και λιγότερο προβεβληµένη 
πλευρά του συγκεκριµένου κτηρίου, προς όφελος µιας σκηνής µε πρωταγωνιστή ενά θνητό, 
όσο σηµαντικός κι αν ήταν αυτός. 
 Στην δεύτερη περίπτωση, τα πιθανά θέµατα είναι πολύ περισσότερα. Θα µπορούσε 
δηλαδή να εικονίζεται ένας από τους άθλους του Ηρακλή που δεν υπάρχει στις µετόπες ή 
ακόµα και κάποια από τις πολλές παραλλαγές  της Αποθέωσής του (αναχώρηση ή υποδοχή του 
στον Όλυµπο). Η Αποθέωση ήταν µια αµιγώς αττική προσθήκη στην εικονογραφία. Συνήθως 
παριστανόταν σαν «ειρηνική» σκηνή και πολύ συχνά περιελάµβανε το µέσον της µεταφοράς 
του στον Όλυµπο (άρµατα). Σε µια σκηνή Αποθέωσης δικαιολογείται η παρουσία γυναικείων 
µετωπικών µορφών, όπως αυτή στην οποία ανήκε το κεφάλι αρ. 45 και η παρουσία της σε ένα 
από τα αρχαϊκά εναέτια της Ακρόπολης637 µας επιτρέπει, αν και αυτό απέχει χρονικά από το 
θησαυρό, να υποθέσουµε ότι περιλαµβανόταν στο θεµατολόγιο της αρχιτεκτονικής γλυπτικής. 
Όµως, και στην περίπτωση της Αποθέωσης δεν πρέπει να παραβλέψουµε τον περιορισµό που 
επισηµάνθηκε παραπάνω σε σχέση µε τη Γιγαντοµαχία, καθώς σε µια σκηνή Αποθέωσης 
σίγουρα θα εικονίζονταν και κάποιοι από τους θεούς (τουλάχιστον η Αθηνά και ο ∆ίας).  
 Οι µορφές των Αµαζόνων στις θέσεις των γωνιακών ακρωτηρίων, οπωσδήποτε 
«δένουν» µε το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραµµα και αποτελούν στοιχείο που ενισχύει την 
άποψη περί χρονολόγησης του µνηµείου µετά το 490 π.Χ.. Ενδεχοµένως µια διαφορετική 
επιλογή, όπως οι Νίκες, να ταίριαζε περισσότερο σε ένα κτήριο αφορµή για την κατασκευή του 
οποίου στάθηκε µια µεγάλη πολεµική νίκη όπως αυτή του Μαραθώνα. Υπ’ αυτή την έννοια, η 
πρόταση του Gruben περί αποκατάστασης δύο µορφών Νικών στις θέσεις των κεντρικών 
ακρωτηρίων φαίνεται λογική, αν και δεν στηρίζεται σε αµιγώς αρχαιολογικά δεδοµένα. Ο 
ανδρικός µηρός που αποδίδεται από τον Marcade στη µορφή του κεντρικού ακρωτηρίου οδηγεί 
προς άλλη κατεύθυνση (ίσως υπονοεί ή δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη µελλοντική 
αποκατάσταση ενός συµπλέγµατος Θησέα και Αντιόπης). Πάντως, αυτόνοµες ανδρικές µορφές 
σαν ακρωτήρια δεν σώζονται638 αλλά δεν µπορούµε εξαιτίας αυτού και µόνο να αποκλείσουµε 
την περίπτωση ενός πολεµιστή, αντιπάλου των γωνιακών Αµαζόνων ή ακόµα µια τελείως 
πρωτότυπης επιλογής. Ακόµα, γνωρίζουµε δύο περιπτώσεις συµπλεγµάτων αρπαγής στις 
θέσεις κεντρικών ακρωτηρίων, αυτή της Κέας και αυτή ενός Σάτυρου που αρπάζει Μαινάδα και 
αποδίδεται στο Θησαυρό των Μεταποντίων στην Ολυµπία.639 Αν η αρπαγή της Αντιόπης 
υπήρχε στο ανατολικό αέτωµα του Θησαυρού των Αθηναίων και µε δεδοµένο ότι θα ήταν 
αδύνατο να εικονίζονται σε µια πλευρά δύο αρπαγές µάλλον θα πρέπει να αποκλείσουµε την 

                                                           
634 Γιγαντοµαχία: Απολλόδωρος, 1.34-38  -  Εκστρατεία του Ηρακλή στην Τροία: Όµηρος Ε 640, 648 κ.εξ., Φ 442,  
Σοφοκλής, Αίας 434, 1299,  Απολλόδωρος, 2.103, 2.134 
635 CASTRIOTA 1992, 139-141 
636 ΒΟΑRDMAN 19821, εικ.203.1, 212.3 και 1993, εικ.89, 120 
637στο ίδιο, εικ. 192, 194 
638 GOLDBERG 1982, 198-201 
639 GOLDBERG 1982, 200 
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περίπτωση της αρπαγής. Ανοικτό παραµένει επίσης και το ενδεχόµενο να µην υπήρχε κεντρικό 
ακρωτήριο.  
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