
ΣΤΕΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ό συνδυασμός τής άποδόσεως τής πρεσβυτέρας γυναικείας μορφής διά τοΰ χα
λαρωμένου σχετικώς στήθους καί τής νεωτέρας γυναικείας μορφής διά τού όρθιου, 
ήτοι τοΰ εϊς την θέσιν του συγκρατουμένου στήθους, ό όποιος έχει ήδη παρατηρηθή 
έπί μορφών τής αρχαϊκής και τής κλασσικής τέχνης ή χρησιμοποιούμενος προς διάκρι- 
σιν τής ηλικίας δύο εγγύς άλλήλων είκονιζομένων γυναικείων μορφών ή δύο ομάδων 
γυναικείων μορφών, παρατηρεΐταικαϊ έπϊ τών δύο κυρίων γυναικείων μορφών (F και Κ) 
τοΰ ανατολικού αετώματος τοΰ ναού τοΰ Διός εν ’Ολυμπία, τής Στερόπης και τής θυ- 
γατρός της 'Ιπποδάμειας, και χρησιμεύει περαιτέρω προς ταύτισιν των μορφών αυτών.

Έκ τών δύο τούτων γυναικείων μορφών οι νεώτεροι έρευνηταί, από τοΰ Stud- 

niczka 2 και εξής, δέχονται: ώς Στερόπην μέν τήν μορφήν F τοΰ πίν. 47α, ώς Ιππο
δάμειαν δέ τήν μορφήν Κ τοΰ πίν. 47β. Τοποθετούν δέ ούτοι τήν μέν κατ’αυτούς 
Στερόπην παρά το πλευρόν τοΰ μεσήλικος γενειοφόρου Οίνομάου τοΰ πίν. 48β, τήν δέ 

έτέραν, τήν κατ’ αυτούς Ιπποδάμειαν, παρά τό πλευρόν τοΰ νέου και άγενείου Πέλο- 
πος τοΰ πίν. 48α. Καϊ άλλοι μέν τούτων τοποθετούν τύ πρεσβύτερον έκ τών δύο αυ
τών βασιλικών ζευγών, ήτοι τό ζεύγος Οίνομάου - Στερόπης, δεξιά, αριστερά τοΰ Διός, 
ό όποιος καταλαμβάνει τό μέσον τοΰ αετώματος, τό δέ νεώτερον τών δύο αυτών 
βασιλικών ζευγών,ήτοι τό ζεύγος Πέλοπος- Ιπποδάμειας, αριστερά, δεξιά αύτοΰ (είκ. ΐ), 
άλλοι δέ πάλιν, άντιστρόφως (είκ. 2), τοΰ Διός πλαισιουμένου υπό τών δοράτων τών 
δύο πρωταγωνιστών (Οίνομάου καί Πέλοπος), ώστε νά τονίζεται διά τοΰ τρόπου 
τούτου έτι μάλλον ή θεία επιφάνεια αύτοΰ 3.

Ή ταιίτισις όμως αυτή, τόσον δηλαδή τής μορφής F τοΰ πίν. 47α προς τήν 
Στερόπην—καί ή τοποθέτησίς της παρά τό πλευρόν τοΰ Οίνομάου τοΰ πίν. 48β —f 
όσον καί τής μορφής Κ τοΰ πίν. 47β προς τήν Ιπποδάμειαν—καί ή τοποθέτησίς της 
παρά τό πλευρόν τοΰ Πέλοπος τοΰ πίν. 48α—, φαίνεται νά είναι εσφαλμένη καί πρέ
πει νά τύχη έκ νέου παραδοχής ή παλαιοτέρα ταύτισις τών δύο αύτών γυναικείων μορ
φών τοΰ Ε. Curtius4 (καί τοΰ Kekule)5, τήν οποίαν είχον δεχθή πάντες οί έρευνηταί 
προ τοΰ 1885 (όταν ένεφανίσθη τό άρθρον τοΰ Studniczka), μεταξύ δέ αύτών περι- 1 2 3

1 Βλ. άνωτ. σ.122. εκατέρωθεν του Διός, άκολουθουμένας δπό τών συ-
2 Zum Ostgiebel des Zeustempels in Olympia έν ζυγών των (βλ. Sitz. Bayer.Akad. Wiss.1888, 183 κέ.

AZ 1884, 281 κέ. —Rhein. Mus. 39, 481 κέ. Jdl 1891, 65, είκ. 2).
3 Παραλλαγή τής διευθετήσεως αυτής, υπό τοΰ 4 Funden von Olympia 11 κέ., πίν. 6-7.

Bronn, Sauer κ.ά. θέλει τάς δυο γυναικείας μορφός 5 Βλ. Jdl 4, 1889, πίν. 8-9, II.
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ελαμβάνετο τότε και αυτός ό TREU-Οΰτος μάλιστα εΐχεπροβή είςτάς ακολούθους παρα
τηρήσεις το 18821 ώς προς τήν μορφήν Κ, τήν όποιαν είχε δεχΟή ώς Στερόπην: «Welche von den beiden 

der volleren Frauengestalten F und K Hippodameia und welche Sterope sei, kann schon wegen

Είκ. 1. Άναπαράστασις τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ άνατολικοΰ αετώματος 
(κατά Treu—Studniczka, Jdl 4, 1889, πίν. 8-9 : I).

, weicheren, matronalen Formen von K nicht zweifelhaft 
sein. Noch deutlicher wird es durch die gleichsam resignirt sinnende Geberde, mit 
der Sterope seitwarts geneigten Hauptes ihre Linke dem Kinn nahert__ » και ώς

Είκ. 2. ’Αναπαράστασις τοΰ κεντρικοΰ τμήματος τοΰ άνατολικοΰ αετώματος 
(κατά Studniczka, Jdl 43,1928, 233, είκ. 1).

προς την μορφήνF, τήν οποίαν είχε δεχθή ώς Ιπποδάμειαν: «Hippodameia dagegen
fasst mit brantlichem Gestus----------- das Gewandstiick, welches sich iiber Schultern und
Riicken hinzieht». Τήν ταΰτισιν αυτήν εξ άλλου είχε δεχθή κατ’ αρχήν, ήτοι προ τοΰ 
1884, πριν έμφανισΰή δηλαδή τό άρθρον τοΰ Studniczka, καί ό Overbeck2, ό όποιος

1 ΑΖ 1882, 226.
2 Geschichte der griechischen Plastik I, 423,

είκ. 90, 1881.

22
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προκειμενού περ'ι τής μορφής Κ, την οποίαν τότε άνεγνώριζεν ώς Στερόπην ομοίως, 
παρετήρει τά εξής: «Sterope in einem ebenfalls weithin durch die Kunst verfolgba- 
ren Gestus des Triiben und bewegten Sinnens dasteht, als ahne sie das hereinbrechen- 
de Unheil». ’Ανάλογος ύπήρξεν, ως προς το θέμα αυτό, και ή στάσις άλλων τότε ερευ
νητών, όπως τοΰ Boetticher 1 π.χ. ό όποιος παρετήρει τό 1883, προ τοϋ άρθρου τοϋ 
Studniczka δηλαδή, προκειμένου περί τής μορφής Κ τοϋ πίν. 47β: «mischt sich ein 
Zug leiser Trauer, der seinen Ausdruck in der Stellung der Arme findet. Der rechte 
ist quer iiber die Brust gelegt und stiitzt den Ellenbogen des linken, dessen Hand 
an das Kinn gelehnt ist. Sie bat das Haupt von ihren Gatten weggewendet, des
sen Treiben sie langst abhold sein mochte und es jetzt doppelt ist angesichts des 
stattlicben Freiers aus dem fernen Osten; vielleicbt geht durch ihr Gemutli eine 
Vorahnung des herben Geschickes, das ihren Gemahl ereilen, sie zur freudelosen 
Wittwe machen wird» και προκειμένου περί τής μορφής F τοϋ πίν. 47α ότι ή χειρο
νομία τής μορφής αυτής παρουσιάζεται «-bei der Brauten haufig». Την χειρονομίαν 
αυτήν εξετάζει λεπτομερώς εις δημοσιευθεΐσαν εσχάτως μελέτην του ό καθηγητής 
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 2 περ'ι τών αναγλύφων τοϋ Άρχιλοχείου τής Πάρου.

Περιέργως και ένω τό θέμα ώς προς τάς μορφάς F κα'ι Κ έφαίνετο ότι είχε τακτο- 
ποιηθή, έδημοσιεύθη τό άρθρον τοϋ Studniczka 3, τό όποιον έπεσκίασε τάς μελέ- 
τας αύτάς τών ερευνητών, παρ’ όλον ότι έντόνως διεμαρτυρήθη ό CurtiuS 4 τό 1891 
μετ’ επιχειρημάτων πειστικών.

Συμφώνως προς τήν μελέτην ταΰτην τοϋ Studniczka, ή στάσις τής μορφής Κ 
τοϋ πίν. 47β κα'ι ή χειρονομία τής μορφής F τοΰ πίν. 47α έθεωρήθησαν ώς ασήμαντα 
μάλλον στοιχεία. Καί έκτοτε ή γνοιμη του, καθ’ ήν ή Ιπποδάμεια είναι ή μορφή Κ 
τοϋ πίν.47β καί ή Στερόπη είναι ή μορφή F τοΰ πίν.47α, άνεγνωρίσθη ώς ορθή. Προς 
στήριξιν τής γνώμης του ό Studniczka διετύπωσε κυρίως τά ακόλουθα επιχειρή
ματα : ότι ή μορφή F τοϋ πίν. 47α δεν είναι δυνατόν νά είναι Ιπποδάμεια καί μάλι
στα άρτι συζευχθεϊσα τον Πέλοπα (ήτοι άνακαλυπτομένη), διότι ή επί τοϋ άετοιματος 
σκηνή υποθέτει ότι ή άρματοδρομία Οίνομάου καί Πέλοπος δεν έχει είσέτι αρχίσει’ έξ 
άλλου ότι ό Οίνόμαος επ’ ούδενί λόγω ευρισκόμενος εν ζωή ήτο δυνατόν νά δεχθή 
τον Πέλοπα ώς γαμβρόν του καί νά ϊδη τήν θυγατέρα του Ιπποδάμειαν σύζυγόν 
αυτού. ’Αλλά τό επιχείρημα τοϋτο τοϋ Studniczka δεν εύσταθεΐ διά τον άπλοΰστατον 
λόγον ότι: έν τοιαΰτη περιπτώσει, ή μορφή τής Ιπποδάμειας δεν έπρεπε καν νά τοπο- 
θετη θή παρά τό πλευρόν τοϋ Πέλοπος υπό τοϋ υπευθύνου τής συνθέσεως τών μορφών 
τοϋ ανατολικού αετώματος αλλά μάλλον παρά τό πλευρόν τών γονέων της, όπερ απο
κλείεται όμως ύπ’ αυτών τούτων τών γλυπτών άφ’ ενός άλλα καί υπό τής υπό τοϋ 
Παυσανίου περιγραφής αυτών άφ’ ετέρου. Προφανώς ό υπεύθυνος τής συνθέσεως 
τού αετοίματος έτοποθέτησε τήν μορφήν τής νεοσυζευχθείσης Ιπποδάμειας παρά τό 
πλευρόν τοϋ Πέλοπος, καί δή εις τήν στάσιν τής άνακαλυπτομένης γυναικός

1 Olympia, Das Fest u. seine Statte, 1883, 260-1. διά τάς πολλάς καί πολυτίμους υποδείξεις του.
2 Βλ. ’Αρχαϊκή ζφφόρος έκ Πάρου εις Χαριστήριον 3 Έ.ά. έν ΑΖ 1884, 281 κέ.

είς Ά. Κ. Όρλάνδον Α', 364 κέ. ΙΙοός τόν καθηγητήν 4 Abhandl· konigl. preuss. Akad. Wiss., Berlin
κ N. Μ. Κοντολέοντα εκφράζω θερμός ευχαριστίας 1891, 17, πίν. II.
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προ αύτοΰ, σκεπτόμενος μεν επί τούτω άναχρονιστικώς, διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δε ύπο- 
βάλλων οπωσδήποτε την έκβασιν τοΰ άγώνος των δΰο βασιλικών πρωταγωνιστών, 
τοΰ Πέλοπος κα'ι τοΰ Οίνομάου, εις το ήμιάνοικτον στόμα τοΰ όποιου σήμερον 
ό καθηγητής Ashmole 1 βλέπει την έκφρασιν τής είς βάρος του έκβάσεως τοΰ άγώνος 
αύτοΰ. Και ή έκφρασις αύτη είναι ομοίως αναχρονιστική.

Μετά την δημοσίευσιν τοΰ άρθρου τοΰ Studniczka, τό 1885, οί έρευνηταί έδέ- 
χθησαν, ώς ήδη έλέχθη, την ύπ’ αύτοΰ ταύτισιν τών δύο γυναικείων μορφών F κα'ι Κ, 
ό δε Treu άνεγνώρισεν είς άρθρον του, δημοσιευθέν τό 1889 1 2, συγκεκριμένως περί 
τών δύο αύτών γυναικείων μορφών: «Diese miissen allerdings nach Studniczkas 
Vorschlag vertauscht werden», είς τον κατάλογόν του δε τών γλυπτών τής Όλυμπίας, 
ό όποιος έδημοσιεύθη τό1893 3, παρεδέχθη πλέον την μορφήν F ώς Στερόπην, προσ- 
θέσας μόνον εντός παρενθέσεως «nach anderen Hippodameia», τήν δε μορφήν Κ ώς 
'Ιπποδάμειαν, προσθέσας ομοίως εντός παρενθέσεως «von anderen Sterope». Ή άπο- 
ψις τοΰ Studniczka ήρχισε πλέον νά επικρατή όλοσχερώς.

"Οτι ή μορφή F τοΰ πίν. 47α είκονίζεται είς στάσιν άνακαλυπτομένης γυναικός 
φαίνεται εκ τοΰ πίν. 49, ένθα σαφώς διακρίνεται επί τοΰ πέπλου τής μορφής αύτής τό 
άκρον τοΰ ίματίου. Ή μορφή αύτη προφανώς έκράτει διά τής άριστεράς χειρός τό έτε
ρον άκρον τοΰ ίματίου προ τοΰ προσώπου της. Πόρπωσις τοΰ πέπλου διά τής άριστε
ράς χειρός αποκλείεται, διότι τό άνοιγμα τοΰ ενδύματος τούτου, όταν ύπάρχη, εύρίσκεται 
κατά κανόνα δεξιά αλλά και διότι επί τοΰ ενδύματος αύτοΰ ύπάρχει τό ίμάτιον, τό 
όποιον προϋποθέτει ασφαλώς πόρπωσιν τοΰ πέπλου. Ό τύπος τοΰ κατά τό μάλλον ή 
ήττον μικρών διαστάσεων ίματίου, τοΰ ίματιδίου, άπαντά καί επί άλλων γλυπτών τοΰ 
5ου αίώνος π.Χ., π.χ.: επί τής Δήμητρος τοΰ γνωστού μεγάλου αναγλύφου τής Έλευσΐ- 
νος, επί τών μορφών τών έργαστινών τής άνατολικής πλευράς τής ζωφόρου τοΰ Παρ
θενώνας, καί δή καί έπί τών παρθένων έργαστινών, επί τής μορφής τής επιτύμβιου στή
λης τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου 4. Ή διαφορά άλλωστε τοΰ ενδύματος τής μορφής F 
τοΰ πίν. 47α άπό τοΰ ενδύματος τής μορφής Κ τοΰ πίν. 47β (ή ΰπαρξις δηλαδή τής 
ζώνης καί τοΰ κόλπου έπί τοΰ πέπλου ή ή απουσία αύτών) δεν κρίνεται στοιχεϊον σο
βαρόν καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ Studniczka5. Η αύτή διαφορά, σημειωτέον, παρατηρείται 
έξ άλλου έπί τοΰ ένδΰματος τής αύτής μορφής, καί δή τής Άθηνάς, έπί τών μετοπών 
τοΰ αύτοΰ ναοΰ τής Όλυμπίας (π.χ. κολπούμενος πέπλος: σταΰλοι Αύγείου, μή κο?,- 
πούμενος πέπλος: μήλα Εσπερίδων).

Συνεπώς, τούτων ούτως έχόντων, ή ταύτισις τοΰ CurtiuS (καί τοΰ Kekule) 
παρουσιάζεται ώς όρθοτέρα. Ή άναγνώρισις έξ άλλου τής μορφής F τοΰ πίν. 47α 
ώς άνακαλυπτομένης ή άνακεκαλυμμένης Ιπποδάμειας—καί ή τοποθέτησίς της παρά 
τό πλευρόν τοΰ άγενείου ΙΊέλοπος (πίν. 48α) κατ’ άκολουθίαν — καί τής μορφής Κ 
τοΰ πίνακος 47 β ώς Στερόπης— καί ή τοποθέτησίς της παρά τό πλευρόν τοΰ

1 Some Nameless Sculptors of the Fifth Centu- schen Zeustempels έν Jdl 4, 1889, 267.
ry B.C. έν Proceedings of the British Academy 48, 3 Olympia III 50 κέ. (βλ. πίν. 3).
1962, 220. 4 F. K. Johansbn, The Attic Grave Reliefs, είκ. 17.

2 Die Anordnung des Ostgiebels am olympi- S Βλ. άνοιτ. σ. 168, σημ. 2.
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μεσήλικος Οίνομάου (πίν.48β) άναγκαστικώς—, επιβάλλεται, συν τοΐς άλλοις, καί διότι: 
Ή μορφή F τοΰ πίν. 47α είναι σφριγηλή καί εύσταλής, όπως καί ή αντίστοιχος εις 
ηλικίαν μορφή τοϋ άγενείου Πέλοπος (πίν. 48α), έμφανίζουσα δομήν σώματος νεαράς

Είκ. 3. Άναπαράστασις τοΰ κεντρικού τμήματος τοϋ άετιόματος (κατά Curtius καί Kekule,
Jdl 4, 1889, πίν. 8-9, II καί III).

ήλικίας (πρβ. ιδίως τήν διαφοράν τοΰ μηροΰ καί των ώμων τών δΰο γυναικών τοϋ 
πίνακος 47), έχει δέ μάλιστα καί στήθος μικρόν (τοΰτο φαίνεται ιδίως επί τοΰ αρι
στερού μαστού τής μορφής F) καί όρθιον σχετικώς, εις τήν θέσιν του συγκρατοΰ- 
μενον δηλαδή, παραβαλλόμενον εις ομοιότητα προς τό στήθος αυτής ταΰτης τής Άθη-

Είκ. 4. Νέα] επιτρεπόμενη άναπαράστασις τοΰ κεντρικού τμήματος τοϋ αετώματος.

νάς, τής είκονιζομένης επί τών μετοπών τοΰ ναού. Άντιθέτως ή μορφή Κ τοΰ πίν. 47β 
παρουσιάζει χυμώδεις σάρκας καί βαρύν σκελετόν όπως ή αντίστοιχος εις ηλικίαν 
μορφή τοΰ Οίνομάου (πίν. 48β), έμφανίζουσα δομήν σώματος μέσης ήλικίας, έχει δ’ εξ 
άλλου πλούσιον στήθος καί χαλαρωμένον σχετικώς. Εις ταΰτα πάντα δέον νά προσ- 
τεθή, καθώς ήδη έλέχθη, καί ή πένθιμος χειρονομία τής μορφής Κ τοΰ πίν. 47β, τής 
διά τής χειρός δηλ. στηρίξεως τοΰ προσώπου, καί σήμερον άκόμη θεωρουμένη ως κακός
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οιωνός. Η πένθιμος αΰτη χειρονομία ένθυμίζει εν μέρει την χειρονομίαν τής μορφής 
τοΰ φαλακρού άνακεκλιμενού μάντεως τοΰ αύτοϋ αετώματος τής ’Ολυμπίας.

Έκ των ανωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται ασφαλώς τουλάχιστον ή ανάγκη τής 
έπανεξετάσεως τοΰ όλου θέματος τής διαρθρώσεως τών πέντε κεντρικών μορφών τοΰ 
ανατολικού άετοόματος τοΰ εν ’Ολυμπία ναοΰ τοΰ Διός καί ή έστω μετά παρέλευσιν 
τόσων ετών δικαίωσις τής προσπάθειας τοΰ Curtius (καί τοΰ Kekule) ήτοι ή απο
νομή τής πραγματικής συζύγου εις έκάτερον τών πρωταγωνιστών τής μυθικής άρμα- 
τοδρομίας (είκ. 3). Είναι δυνατή άλλως τε καί παραλλαγή τής έπιχειρηθείσης υπό τών 
ανωτέρω διαρθρώσεως τών μορφών, ώστε καί νά πλαισιοΰται ό Ζευς υπό τών δοράτων 
τών δύο πρωταγωνιστών (είκ. 4).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΣΕ Λ. 128

Ή διαφοροποίησές τοΰ στήθους δύο εγγύς άλλήλων γυναικείων μορφών προς 
διάκρισιν τής ήλικίας των δεν παρατηρεΐται μόνον επί έ'ργων τής ελληνικής πλαστικής

Μορφαί πινακίου Θήρας.

άλλα καί τής ελληνικής αγγειογραφίας, εις τήν οποίαν μάλιστα καί άπαντά έξ ίσου 
λίαν ενωρίς, όπως π.χ. επί τοΰ γνωστού πολυχρώμου πινακίου τής Θήρας1, επί τοΰ 
οποίου είκονίζονται δύο άντωπαί γυναικείοι μορφαί. Έκ τών δύο τούτων μορφών, διά 
τήν διαφοράν τοΰ στήθους ακριβώς, ή μέν αριστερά είναι ή πρεσβυτέρα, ή δε δεξιά ή 
νεωτέρα. Πρόκειται καί επί τοΰ προκειμένου περί δύο μυθικών μορφών, αρχαϊκών, μη- 
τρός καί θυγατρός μάλλον, π.χ. Δήμητρος καί Περσεφόνης, Λητούς καί Άρτέμιδος κοκ.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Pfuhl, MuZ, πίν. 23, είκ. 103 (ένθα καί ή παλαιό- μικρόν σημείωσιν τοΰ R. Μ. Cook έν Greek Painted 
τέρα βιβλιογραφία). Βλ. περί τών πινακίων τούτων Pottery, 115/6.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 ΓΤιναξ 47

α. Γυναικεία μορφή F β. Γυναικεία μορφή Κ
(Έκ τοΰ ανατολικού αετώματος τοΰ ναοϋ τοΰ Διάς έν ’Ολυμπία).
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α. Μορφή |Πέλοπος β. Μορφή Οίνομάου
(Έκ του ανατολικού αετώματος τού ναού τού Διός έν ’Ολυμπία)
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Λεπτομέρεια τής γυναικείας μορφής τοϋ πίνακος 47α.
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