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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

ὡς δὲ ἐγένετο ἐνναετὴς Ἀχιλλεύς, Κάλχαντος λέγοντος οὐ δύνασθαι χωρὶς 

αὐτοῦ Τροίαν αἱρεθῆναι, Θέτις προειδυῖα ὅτι δεῖ στρατευόμενον αὐτὸν 

ἀπολέσθαι, κρύψασα ἐσθῆτι γυναικείᾳ ὡς παρθένον Λυκομήδει παρέθετο. 

κἀκεῖ τρεφόμενος τῇ Λυκομήδους θυγατρὶ Δηιδαμείᾳ μίγνυται, καὶ γίνεται παῖς Πύρρος αὐτῷ 

ὁ κληθεὶς Νεοπτόλεμος αὖθις. (Ψευδο-Απολλόδωρος, 3.174) 

 
«Είχανε σβήσει όλες τις λυχνίες. Οι δούλες στην αίθουσα κάτω έκλωθαν στα 

τυφλά μια αναπάντεχη πλοκή που θα γινόταν νήμα της Μοίρας. Ένα άχρηστο 

κέντημα κρεμόταν από το χέρι του Αχιλλέα. Το μαύρο φόρεμα της Μισάνδρης δε 

διακρινότανε πια από το κόκκινο της Δηιδάμειας· το άσπρο φουστάνι του 

Αχιλλέα ήτανε πράσινο κάτω από το φεγγάρι. Από τον ερχομό αυτής της νεαρής 

ξένης, στην οποία όλες οι γυναίκες οσμίζονταν ένα θεό, ο φόβος είχε μπει στο 

Νησί σαν ένας ίσκιος σουρνάμενος κάτω από τα πόδια της καλλονής. Η ημέρα 

δεν ήταν πια η ημέρα αλλά το ξανθό προσωπείο που φοριέται πάνω απ’ τα σκότη· 

τα στήθη των γυναικών γίνονταν θώρακες πάνω σε στέρνα στρατιωτών. Από τη 

στιγμή που η Θέτις είχε δει να σχηματίζεται μέσα στο μάτι του Δία η ταινία των 

μαχών στις οποίες θα υπόκυπτε ο Αχιλλέας, είχε ψάξει σε όλες τις θάλασσες του 

κόσμου αναζητώντας ένα νησί, ένα βράχο, ένα λίκνο αρκετά αδιάβροχο για να 

επιπλέει πάνω στο μέλλον. Αυτή η ταραγμένη θεά είχε κόψει τα καλώδια που 

έφερναν στο Νησί τις δονήσεις του πολέμου, είχε στραβώσει το μάτι του φάρου 

που ορμήνευε τα καράβια, είχε διώξει, χτυπώντας τα με τις θύελλες, τα 

ταξιδιάρικα πουλιά που φέρναν στο γιο της μηνύματα από αδέρφια στα όπλα. 

Όμοια με τις χωριάτισσες που βάζουν κοριτσίστικα ρούχα στ’ αγόρια τους για να 

ξεγελάσουν τον Πυρετό, τον είχε ντύσει με τους θεϊκούς της χιτώνες που θα 

ξεστρατίζαν το Θάνατο…» (Marguerite Yourcenar, «Αχιλλέας ή Το ψέμα», από 

το βιβλίο της Φωτιές. Μετ. Ιωάννα Χατζηνικολή, 2η έκδ. Αθήνα, 1981. Τίτλος 

πρωτοτύπου Feux, Éditions Grasset, 1936).  

 

H Marguerite Yourcenar σε έναν από τους εννέα ερωτικούς μονολόγους μυθικών 

προσωπικοτήτων από τη συλλογή της Φωτιές (1936), πραγματεύεται την ερωτική 

περιπέτεια του Αχιλλέα στη Σκύρο με τον τίτλο «Αχιλλέας ή Το ψέμα». Ο αρχαίος 

μύθος, όχι και τόσο γνωστός, αναφέρεται στην παρενδυσία του Αχιλλέα, όταν η 

μητέρα του Θέτιδα γνωρίζοντας ότι ο γιος της θα σκοτωθεί στον Τρωϊκό πόλεμο, τον 

έντυσε γυναίκα και με το όνομα Πύρρα τον έκρυψε στο παλάτι του Λυκομήδη. Εκεί ο 

Αχιλλέας και η  κόρη του βασιλιά Δηιδάμεια δεν απέφυγαν τον έρωτα, του οποίου 

καρπός ήταν ο Νεοπτόλεμος. Η Yourcenar αποκλίνει κατά πολύ από τον αρχαίο 

μύθο, όπως μας τον διηγείται ο μυθογράφος ψευδο-Απολλόδωρος και στη συνέχεια 

τον πραγματεύεται ποιητικά ο Λατίνος ποιητής Στάτιος  στα δύο πρώτα βιβλία του 

ημιτελούς έπους του Αχιλλιής. Στο πεζό αυτό ποίημα της Yourcenar βασιλείς 

αναζητούν τον Αχιλλέα, μεταξύ των οποίων ο Οδυσσέας και ο Πάτροκλος. Ο 

Αχιλλέας σκοτώνει τη Δηιδάμεια από ζήλεια, επειδή εκείνη έδειξε προτίμηση προς 

τον Πάτροκλο. Έτσι, για να αποφύγει την οργή του πατέρα της δολοφονημένης, 

αποφασίζει να φύγει από το νησί, στα κρυφά και με τη βοήθεια της Μισάνδρης, και 

καταλήγει στον πολεμικό στόλο των Ελλήνων με προορισμό την Τροία. 



2 
 

Ο μύθος της παρενδυσίας του γενναίου ήρωα Αχιλλέα αποσιωπάται από την 

αρχαία ελληνική επική ποίηση και αυτό για ευνόητους λόγους. Για μας η πρώτη 

ποιητική μαρτυρία αυτού του μύθου είναι ένα απόσπασμα από 32 στίχους ενός 

ποιήματος της Ελληνιστικής περιόδου, το οποίο η χειρόγραφη παράδοση διέσωσε με 

τον τίτλο  «Ἐπιθαλάμιος Ἀχιλλέως καὶ Δηιδαμείας». Η μελέτη αυτών των στίχων 

αποτελεί και το αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας με απώτερο στόχο τον 

αναλυτικό  σχολιασμό του αποσπάσματος αυτού σε συνάρτηση με ζητήματα που 

προκύπτουν σχετικά με την ταυτότητα του ποιητή, το μύθο, την ερωτική ιστορία, την 

οποία πραγματεύεται το συγκεκριμένο απόσπασμα,  και το λογοτεχνικό είδος στο 

οποίο ανήκει. 

 Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου Γεώργιο Τσομή 

για την ενθάρρυνση, τη θερμή υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Ευχαριστώ επίσης και τα 

άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τον κ. Σταμάτιο Μπουσέ και την 

κυρία Σμαρώ Νικολαΐδου για τις συμβουλές και τις επισημάνσεις τους. Τέλος, για την 

ολοκλήρωση του πονήματος οφείλω πολλά ευχαριστώ στην οικογένειά μου για την 

κατανόηση και την ψυχολογική στήριξη.  

 

         Κομοτηνή, Μάρτιος 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση μας έχει διασώσει μια συλλογή ή corpus με 

βουκολικά ποιήματα, που αποδίδονται στο Θεόκριτο, τον Μόσχο, τον Βίωνα, τον 

Σιμία, καθώς επίσης και άλλα ανώνυμα ποιήματα. Δημιουργός αυτής της συλλογής 

υπήρξε ενδεχομένως ο γραμματικός Αρτεμίδωρος, που έζησε τον 1ο αι. π.Χ. και 

σκοπός του ήταν η ανθολόγηση1. Δεν είναι απόλυτα σίγουρο αν ο Θέων, γιος του 

Αρτεμίδωρου, πραγματοποίησε μία έκδοση μόνο με τα ποιήματα του Θεόκριτου που 

έγινε γνωστή στη Ρώμη. Ο Θεόκριτος δεν υπήρξε εκδότης των έργων του και τα 

ποιήματα που μας έχουν παραδοθεί με το όνομά του δεν είναι όλα αυθεντικά2.  Από 

τον Επιθαλάμιο της συγκεκριμένης εργασίας σώθηκε μόνο ο τίτλος του και μόλις οι 

πρώτοι 32 στίχοι του ποιήματος μέσα σε μία συλλογή ανώνυμων κειμένων με τον 

τίτλο βουκολικά, ανάμεσα σε κάποια χειρόγραφα που αποδίδονταν στον Θεόκριτο.  

Δεν υπάρχει ομοφωνία από τους μελετητές για την ταυτότητα του δημιουργού. 

Σύμφωνα με τον Fantuzzi 3 , ο ουμανιστής Fulvio Orsini το 1568 εξέδωσε τον 

Επιθαλάμιο μαζί με άλλα κείμενα του Βίωνα, χωρίς όμως να δικαιολογήσει επαρκώς 

αυτή την επιλογή του. Ομολογουμένως δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να 

αποδείξουν ή να διαψεύσουν αν ο Επιθαλάμιος είναι γνήσιο έργο του Βίωνα. Ως εκ 

τούτου, δεν είναι δυνατή με βεβαιότητα και η χρονολόγηση του έργου το πρώτο μισό 

του 1ου αι. π.Χ.  Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ἐπιτάφιος Βίωνος, γράφτηκε από κάποιον 

μαθητή του Βίωνα (στ. 93-97), μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο Βίωνας, μετά 

τον θάνατό του, άφησε πίσω του ένα είδος ποιητικής σχολής 4 . Επομένως, είναι 

αδιαμφισβήτητη η συγγραφική του δημιουργία και έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε 

ότι το ποίημα που ερευνούμε ανήκει είτε στον Βίωνα είτε σε κάποιον μιμητή του.  

Αν δεχτούμε την άποψη ότι ο Ἐπιθαλάμιος είναι έργο του Βίωνα, ο συγγραφέας 

του Ἐπιταφίου Βίωνος μπορεί να έχει δανειστεί στοιχεία από αυτόν, καθώς αν 

μελετήσει κανείς και τον Ἐπιτάφιον Ἀδώνιδος, που αποτελεί αυθεντικό έργο του 

Βίωνα, μπορεί να παρατηρήσει κάποια κοινά σημεία 5 . Μάλιστα, η Manakidou 6 

υποστηρίζει ότι ο δημιουργός του Ἐπιταφίου Βίωνος δηλώνει ανοιχτά ότι αποτελεί 

                                                           
1 Reed (1997), 64. 
2 Reed (1997), 65-69. 
3 Fantuzzi (2012 a), 287-288.  
4 Fantuzzi (2012 a), 288. 
5 Mumprecht (1964), 38-43.  
6Manakidou (1996), 31-32,41.  
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μαθητής του Βίωνα και είναι κληρονόμος της βουκολικής ποιητικής του. Επεξηγεί 

την άποψή της με βάση το κοινό λογοτεχνικό μοτίβο που υπάρχει ανάμεσα στα δύο 

έργα. Το μοτίβο αυτό αφορά στη συλλογικότητα διάφορων στοιχείων που 

εμπλέκονται στον θρήνο, την συμμετοχή της φύσης στο πένθος, την έμφαση που 

δίνεται στην νεότητα του νεκρού και την προσευχή προς αυτόν και τέλος στην 

αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στο ευτυχισμένο παρελθόν και το δυστυχισμένο 

παρόν. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για ένα απόσπασμα για το οποίο δεν υπάρχει 

ακόμα διεξοδικός σχολιασμός. Η σύγχρονη έρευνα μέχρι στιγμής, πέρα από τη 

μελέτη του Fantuzzi7 στην έκδοση του Sider το 2017, η οποία συμπεριλαμβάνει τον 

βασικό σχολιασμό διάφορων ποιημάτων της ελληνιστικής ποίησης, δεν έχει 

παρουσιάσει διεξοδικό σχολιασμό του αποσπάσματος αυτού του Ἐπιθαλαμίου. Με 

την παρούσα μελέτη αποσκοπούμε για πρώτη φορά σε μία διεξοδικά σχολιασμένη 

έκδοση αυτού του αποσπάσματος. Στην εισαγωγή θα αναλυθούν βασικά στοιχεία της 

ποιητικής του Βίωνα, καθώς, όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο Ἐπιθαλάμιος αυτός είναι 

πιθανότατα δικό του δημιούργημα ή κάποιου μιμητή του. Παράλληλα με τις 

υφολογικές και φιλολογικές παρατηρήσεις κατά την ερμηνεία των στίχων θα 

εξετάζονται και θα αναλύονται τα διάφορα χωρία της προγενέστερης λογοτεχνίας, 

στα οποία ηθελημένα παραπέμπει ο ποιητής. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε σε μία 

πολύπλευρη θεώρηση του αποσπάσματος, η οποία θα μας επιτρέψει να 

κατανοήσουμε τον συνδυασμό της βουκολικής ποίησης με την μικροεπική αφήγηση. 

 

 

Η ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Η  βουκολική ή ποιμενική ποίηση κατέχει μία από τις πιο σημαντικές θέσεις στο 

πλαίσιο της λογοτεχνικής παραγωγής της ελληνιστικής περιόδου. Η ετυμολογική 

συσχέτιση του όρου με τους βουκόλους ,παραπέμπει στην ποιμενική ζωή και 

συσχετίζεται με την μυθολογική παράδοση, η οποία υποστηρίζει ότι ευρετής της 

ποιμενικής σύριγγας ήταν ο θεός Πάνας8.  

Οι απαρχές του βουκολικού είδους, το οποίο ως λογοτεχνικό είδος ορίζεται ως η 

ποίηση της υπαίθρου και της αγροτικής-κτηνοτροφικής ζωής που συνδέει την 

                                                           
7 Fantuzzi (2017), 180-185.  
8 Μαυρόπουλος (2007), 59. 



5 
 

απλοϊκότητα με την επιτήδευση9, είναι δύσκολο να οριστούν σε μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Εξάλλου, ανέκαθεν υπήρχαν τραγούδια και εορτές που εξυμνούσαν 

την κοινωνική τάξη των βοσκών και των αγροτών. Για παράδειγμα, το «νόμιον 

μέλος» και τα «συβωτικά» ήταν τα κατεξοχήν τραγούδια των βοσκών, ενώ 

αντίστοιχα τα τραγούδια των αγροτών ήταν ο «λίνος», ένα λυπητερό τραγούδι για το 

τέλος του καλοκαιριού και το μαρασμό της φύσης, και ο «λιτυέρσης», ένα θεριστικό 

μέλος με συνοδεία αυλών, που άδονταν κατά την διάρκεια των γεωργικών εργασιών. 

Με βάση την αριστοτελική θεωρία για την προέλευση του δράματος από τα 

διονυσιακά μυστήρια, οι περιπατητικοί σχολιαστές ανήγαγαν τις απαρχές της 

βουκολικής ποίησης σε πρώιμες θρησκευτικές εορτές, μάλλον προς τιμήν της θεάς 

Αρτέμιδος10. Μάλιστα, τρείς ήταν οι κυριότερες εορτές προς τιμήν της Αρτέμιδος, οι 

οποίες συνδέθηκαν με την προέλευση της βουκολικής ποίησης. Η πρώτη, είναι η 

γιορτή της Καρυάτιδος Αρτέμιδος στη Λακωνία, η δεύτερη η γιορτή της Τυνδαρίδος 

Αρτέμιδος στη Σικελία και τέλος οι πανηγυρικές εκδηλώσεις προς τιμήν της θεάς στις 

Συρακούσες κατά την οποία οι αγροίκοι ( οι κάτοικοι της υπαίθρου) λάμβαναν μέρος 

σε μουσικούς διαγωνισμούς ύμνων προς τιμήν της θεάς, συμπεριλαμβανομένων 

διακοσμημένων άρτων με παραστάσεις ζώων, σπόρων, οίνων και στεφανιών από 

κέρατα ελάφων11. 

Ωστόσο, στα πρώιμα βουκολικά ποιήματα δεν συναντάμε επαρκή στοιχεία τα 

οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα της συσχέτισης 

του βουκολικού είδους με μυστήρια και ιεροτελεστίες. Πολλοί φιλόλογοι λοιπόν, 

όπως ο Hunter12 και ο Rosenmeyer13 , απέρριψαν οποιαδήποτε σχέση του βουκολικού 

κόσμου με τη θέα της άγριας φύσης, των κυνηγών και της παρθενίας, ενώ στην 

αντίπερα όχθη βρίσκονται οι Frontisi- Ducroux 14  και Χατζηκώστα 15 , οι οποίες 

ενστερνίζονται την άποψη των αρχαίων σχολιαστών για την σχέση του βουκολικού 

είδους με την Αρτέμιδα, ισχυριζόμενες ότι η θεά συμβολίζει την τάξη έναντι της 

αταξίας της ποιμενικής ζωής και την εξελικτική διαδρομή του ανθρώπου προς τον 

πολιτισμό. 

                                                           
9 Hardie (2005),23.  
10 Πβ. Wendel (1914) 2-3,7-9, ενώ υπάρχουν και άλλες εκδοχές που υποστηρίζουν τις  εορταστικές 

εκδηλώσεις προς τιμήν του Νομίου Απόλλωνος,  του Διονύσου, του Ερμή ή του Πάνα,  πβ. Wendel 

(1914) 10-18, 20.  
11 Χατζηκώστα (2005), xxix.  
12 Hunter (1999), 34. 
13 Rosenmeyer (1969), 35. 
14 Frontisi- Ducroux (1981), 29-56. 
15 Χατζηκώστα (2005), xxx.  
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Ο όρος βουκολικός αφορά ένα είδος λογοτεχνίας στον οποίο ο συγγραφέας 

παρουσιάζει την σύνθετη ζωή με μία πιο απλοϊκή μορφή. Οι όροι βουκολικός και 

βουκολική ποίηση εμφανίζονται πρώτη φορά στο έργο Περὶ ὕψους του ψευδο-

Λογγίνου (1ος αι. μ.Χ.). Ο συγγραφέας αναφέρεται στον Θεόκριτο ως τον κατεξοχήν 

δημιουργό βουκολικών ποιημάτων: «κἀν τοῖς βουκολικοῖς πλὴν ὀλίγων τῶν ἔξωθεν ὁ 

Θεόκριτος ἐπιτυχέστατος». Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε με σιγουριά σε ποια 

ποιήματα αναφέρεται με την φράση «πλὴν ὀλίγων τῶν ἔξωθεν». Επίσης, o αρχαίος 

σχολιαστής των Αργοναυτικών του Απολλωνίου, κάνει αναφορά στα «βουκολικά» 

του Θεοκρίτου (1.1234-1239b,112.11 Wendel: «ἐν τοῖς βουκολικοῖς ἐν τῷ Ὕλᾳ 

ἐπιγραφομένῳ.»), και συγκεκριμένα στο 13ο ειδύλλιο (Ύλας), το οποίο δεν θεωρείται 

για ορισμένους σχολιαστές βουκολικό16. Τέλος, στο λεξικό της Σούδας μνημονεύει τα 

θεοκρίτεια «βουκολικά έπη» (Σούδα θ 496 Adler, «οὗτος ἔγραψε τὰ καλούμενα 

βουκολικὰ ἔπη δωρίδι διαλέκτῳ»). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η βουκολική ποίηση ως 

λογοτεχνικό είδος δεν χαρακτήριζε στην αρχαιότητα κάποιο συγκεκριμένο ποιητικό 

είδος.  

 Η ποιμενική λογοτεχνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η λογοτεχνική 

δημιουργία που εμπνέεται από τον κόσμο των ποιμένων (βουκόλων), κατά την οποία  

παρουσιάζονται εξιδανικευμένα το περιβάλλον, η ζωή και τα αισθήματά των ηρώων. 

Μάλιστα αυτή η λειτουργία, εμφανίζεται σε πολλά είδη λογοτεχνίας 17  .Για 

παράδειγμα, στην αρχαϊκή και κλασική παράδοση μπορούμε να εντοπίσουμε 

δείγματα νατουραλιστικής ποιμενικής θεματικής, την αρχαιότερη έκφραση της οποίας 

μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη και μέσα στην ομηρική ποίηση18. Ακόμη και στο 

Ἔργα καὶ Ἡμέραι του Ησιόδου υπάρχουν έντονα ποιμενικά στοιχεία, τα οποία 

παραπέπμπουν σε μια «χρυσή εποχή» όταν οι άνθρωποι ζούσαν μαζί σε αρμονία με 

τη φύση. Αυτή η χρυσή εποχή δείχνει ότι ακόμη και πριν από την Αλεξανδρινή 

εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αισθήματα για μια ιδανική ποιμενική ζωή που είχαν 

ήδη χάσει, ως συνέπεια των κοινωνικών αλλαγών που επήλθαν από την τάση των 

ανθρώπων προς το ἄστυ. Επιπλέον, όψεις του αγροτικού κόσμου και της ποιμενικής 

ζωής απαντούσαν με μεγάλη αφθονία στο σατυρικό δράμα. Εξίσου σημαντικό 

γεγονός αποτέλεσε ότι αυτό το ποιητικό ρεύμα της βουκολικής ποίησης γνώρισε 

                                                           
16 Η Μανακίδου(2008),138 υποστηρίζει ότι τα θεοκρίτεια ειδύλλια 13 και 22 ενδεχομένως να υπήρξαν 

μία σφοδρή κριτική και ανταπάντηση την επική τεχνική του Απολλωνίου.  
17 Poggioli ( 1975), 13-14. 
18 Στοιχεία αντλημένα από την αγροτική πραγματικότητα συναντούμε τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην 

Οδύσσεια κατά την περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα, ραψωδία Σ, και στην ραψωδία ι στο επεισόδιο 

με την Πολύφημο. Βλ. Montanari (2010), 807. 
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ευρεία διάδοση κυρίως στο επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού, στο πλαίσιο των 

αγροτικών παραδόσεων της Σικελίας19.  

Από εδώ εξάλλου πρέπει να δέχθηκε ερεθίσματα ο Θεόκριτος, ο οποίος κατάφερε 

να δημιουργήσει ένα νέο λογοτεχνικό είδος εξαιρετικά εκλεπτυσμένο και 

τυποποιημένο, προβαίνοντας σε μία σύνθεση κοινών χαρακτηριστικών ως προς την 

μορφή και την θεματική. Η ποίηση του Θεόκριτου έχει την σφραγίδα της 

ελληνιστικής τέχνης, κυρίως με την πολύ μελετημένη φροντίδα για την μορφή ενώ τα 

ποιήματά του έχουν έντονο δωρικό χρωματισμό σε συνδυασμό με επικά στοιχεία20. Η 

«λόγια» βουκολική ποίηση της ελληνιστικής περιόδου, η οποία εκπροσωπείται 

καταρχάς από τον Θεόκριτο21 τον 3ο αι. π.Χ. και κατά τον επόμενο αιώνα, από τον 

Μόσχο και τον Βίωνα, κατάφερε να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκλέπτυνσης στη 

μορφή και στο ύφος, διαφοροποιημένο κατά πολύ από την προγενέστερη και 

σύγχρονή της λαϊκή παραγωγή. Τα θέματα που εμπεριέχουν το θέμα της υπαίθρου, 

αποτελούν απλώς αφορμές της ελληνιστικής ποιητικής σύλληψης. Σκοπός αυτών των 

θεμάτων, είναι η παραγωγή μίας λόγιας και ανόθευτης ποίησης και ενός 

καλλιτεχνικού προϊόντος του δόγματος (« η τέχνη για την τέχνη»)22.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η εκλεπτυσμένη τέχνη δεν θα μπορούσε να 

μην επηρεάσει και την Λατινική Λογοτεχνία. Ο ποιητής Βεργίλιος εκπροσώπησε το 

βουκολικό είδος στα Λατινικά με τις εξαιρετικά σημαντικές Εκλογές του. Ο 

Βεργίλιος,  εισάγει δύο πολύ σημαντικές χρήσεις της βουκολικής απεικόνισης, την 

αντίθεση μεταξύ του αστικού και του αγροτικού τρόπου ζωής και της πολιτικής 

αλληγορίας23. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βεργίλιος παρουσιάζει μια πιο εξιδανικευμένη 

απεικόνιση της ζωής των βοσκών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές 

ποιμενικές συμβάσεις του Θεόκριτου24. 

 

 

 

 

                                                           
19 Montanari (2010),807. 
20 Lesky (2015), 966.  
21 Αβέβαιη είναι η ακριβής χρονολογική τοποθέτηση του ποιητή. Μέσω της νύξης που κάνει ο ίδιος σε 

πρόσωπα και γεγονότα που μπορούν να χρονολογηθούν κατά το 280-270 π.Χ., η χρονολογία της 

γέννησής του πιθανολογείται όχι αργότερα από το 300 π.Χ.  
22 Montanari (2010), 808.  
23  Αυτές οι χρήσεις της βουκολικής απεικόνισης εντοπίζονται κυρίως στους διαλόγους 1 και 4 

αντίστοιχα.  
24 Alpers (1990), 27-28.  
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ΒΙΩΝ Ο ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ  

 

Ο Βίων από τη Σμύρνη έζησε πιθανότητα  τον 2ο αι. π.Χ.  και φημολογείται ότι ο 

θάνατός του προήλθε από δηλητηρίαση. Όπως και ο Μόσχος είχε πρότυπό του τη 

βουκολική ποίηση του Θεόκριτου. Ωστόσο, ελάχιστες μαρτυρίες υπάρχουν για την 

ζωή και το έργο του. Η Σούδα s.v. Θεόκριτος αναφέρει: « ἰστέον δὲ ὅτι τρεῖς γεγόνασι 

βουκολικῶν ἐπῶν ποιηταί, Θεόκριτος οὑτοσί, Μόσχος Σικελιώτης, και Βίων ὁ 

Σμυρναῖος, ἔκ τινος χωριδίου καλουμένου Φλώσσης.» 25 ενώ η παρακάτω μαρτυρία  

φαίνεται να συμφωνεί με αυτή της Σούδας (Α.Π. 9.440) «οὗτος ὁ Μόσχος ποιητής ἐστι 

τῶν καλουμένων βουκολικῶν ποιημάτων, ὧν πρῶτος Θεόκριτος, δεύτερος αὐτὸς ὁ 

Μόσχος, τρίτος Βίων Σμυρναῖος». Κάποιες όμως πληροφορίες για την ζωή του ποιητή 

αντλούμε από το έργο Ἐπιτάφιος Βίωνος, το οποίο αποδίδεται στον Μόσχο και 

υποστηρίζεται ότι γράφτηκε για να τιμήσει τον αδόκητο θάνατο του Βίωνα (στ.26), 

πιθανότητα από δηλητήριο (στ. 109-12). Η τέταρτη και τελευταία μαρτυρία 

προέρχεται από τον Διογένη τον Λαέρτιο, ο οποίος στο τέταρτο βιβλίο του έργου του 

Βίοι Φιλοσόφων στην λίστα για τους δέκα συνονόματους Βίωνες, ο έβδομος που 

αναφέρεται  είναι μελικός ποιητής «ἕβδομος μελικὸς ποιητής» (4.58.9). Ο Διογένης 

προφανώς αναφέρεται στον βουκολικό ποιητή Βίωνα. Αυτή η λίστα του Διογένη 

πιθανότατα να προέρχεται από τον Δημήτριο από τη  Μαγνησία, ο οποίος ως 

σύγχρονος του Κικέρωνα και του Αττικού, λόγω χρονολογικής σύμπτωσης θα 

μπορούσε να είχε γνωρίσει το έργο του Βίωνα26.  

 Ο Reed27, όσο αφορά τον χαρακτηρισμό Σμυρναίος, αναφέρει ότι το προσωνύμιο 

αυτό βρέθηκε σε δύο χωρία του Στοβαίου (3.29.52· 4.20b.57). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στο έργο Ἐπιτάφιος Βίωνος, η αναφορά «ἐγώ τοι Αὐσονικᾶς ὀδύνας» (στ. 94), 

οδήγησε πολλούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι ο ποιητής είχε Ιταλική καταγωγή ή 

είχε επισκεφτεί την Ιταλία, καθώς η σημερινή Ιταλία ονομάζονταν Αυσωνία,  ενώ ο 

Henry συσχετίζει τον Βίωνα με Έλληνες ποιητές όπως τον Φιλόδημο και τον 

Κριναγώρα, οι οποίοι βρήκαν προστασία στην Ρώμη28.  Παρόλα αυτά μας παραμένει 

άγνωστο το γεγονός αν ο ποιητής του Επιταφίου Βίωνος γνώριζε τον ίδιο τον ποιητή 

Βίωνα προσωπικά, ή αν ο Βίων ταξίδεψε στην Ιταλία ή αν ο ίδιος ο ποιητής του 

Ἐπιταφίου Βίωνος  επισκέφθηκε τον Βίωνα.  

                                                           
25 Reed  (1997), 1-2. 
26 Reed (1997),1-2. 
27 Reed (1997),2. 
28 Reed (1997),3. 
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Δυστυχώς, δεν υπάρχει μεγάλο δείγμα της συγγραφικής δραστηριότητας του 

ποιητή. Τα έργα που μας έχουν διασωθεί αποτελούνται από ένα ποίημα 98 στίχων με 

τίτλο Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα σύντομο 

έργο με ερωτικά και μυθολογικά στοιχεία, 17 αποσπάσματα που έχουν έκταση από 

έναν έως δεκαοχτώ στίχους και τέλος ο Ἐπιθαλάμιος Αχιλλέως και Δηιδάμειας, του 

οποίου η γνησιότητα αμφισβητείται. Όλα είναι γραμμένα σε δωρική διάλεκτο και σε 

δαχτυλικό εξάμετρο. Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό με την ποιμενική χροιά των 

θεμάτων των υπόλοιπων ποιημάτων, οδήγησαν τους μελετητές στο συμπέρασμα να 

θεωρούν τον Βίωνα βουκολικό ποιητή. Γενικότερα, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο 

ποιητής είναι αυτή του έπους, με αρκετά δωρικά στοιχεία, τα οποία πρώτος 

χρησιμοποίησε ο Θεόκριτος στα Ειδύλλιά του29.  

Η ποίηση του Βίωνα ξεχωρίζει για την διακριτική κομψότητά της. Χωρίς 

βερμπαλισμούς, περίπλοκη σύνταξη και περιττά στοιχεία, ο ποιητής απευθύνεται σε 

ένα εκλεπτυσμένο κοινό. Όσον αφορά στο μέτρο που χρησιμοποιεί ο Βίωνας, αξίζει 

να σημειωθεί πως όλο το έργο του σώζεται σε 214 εξαμέτρους. Η εξαμετρική τεχνική 

του Βίωνα είναι κοντά σε αυτή του Καλλίμαχου, σε αντίθεση με τον Θεόκριτο, ο 

οποίος ακολουθεί την Ομηρική τεχνική 30. 

 Επίσης, σημαντικό στοιχείο αυτής της ποίησης είναι η χρήση των μύθων, όπως 

είναι αυτός του Αδώνιδος, του Υάκινθου (απ.1) και του Κύκλωπα (απ.16). Εάν 

λάβουμε υπόψη στοιχεία από τις αναφορές στον Ἐπιτάφιον Βίωνος (στ.122-125), 

υπάρχει και ένας μύθος για τον Ορφέα, που βρίσκεται σε σωζόμενο απόσπασμά του 

(απ. 6). Μεταγενέστεροι ποιητές επηρεάστηκαν από τον Βίωνα: o Νόννος, o 

Μελέαγρος, o Αρχίας, o Μόσχος αλλά και οι Βεργίλιος και Οβίδιος, ενώ ο μύθος του 

Αδώνιδος, έτσι όπως παρουσιάζεται στον Ἐπιτάφιο Ἀδώνιδος, επηρέασε την νεώτερη 

και σύγχρονη Λογοτεχνία από την εποχή της Αναγέννησης31.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Reed (1997), 32.  
30 Reed (1997), 36. 
31 Gifford (1999), 45-48.  
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ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΙΔΑΜΕΙΑΣ 

 

Ο Eπιθαλάμιος του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας είναι ένα ποίημα του οποίου μας 

έχει σωθεί μόνο η αρχή. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι 31 στίχοι και το πρώτο ημιστίχιο 

του στ. 32 κατάφεραν να φτάσουν στα χέρια μας μέσω μίας συλλογής ανώνυμων 

κειμένων της βουκολικής ποίησης, όπως τονίσαμε προηγουμένως. Το ποίημα αρχικά, 

είχε αποδοθεί στον Θεόκριτο, με μοναδικό κριτήριο τον τίτλο του, ο οποίος 

παρέπεμπε στον Επιθαλάμιο της Ελένης και του Μενελάου (ειδ.18)32. 

Το απόσπασμα που μας έχει διασωθεί περιγράφει τον έρωτα του Αχιλλέα με την 

κόρη του βασιλιά της Σκύρου Λυκομήδη, Δηιδάμεια. Γνωρίζοντας η Θέτιδα ότι ο 

γιος της ο Αχιλλέας θα πέθαινε, αν συμμετείχε στον πόλεμο της Τροίας, τον έκρυψε 

στην αυλή του Λυκομήδη στη Σκύρο, μεταμφιεσμένο σε κορίτσι. Εκεί ο νεαρός 

Αχιλλέας ερωτεύτηκε την κόρη του βασιλιά, την Δηιδάμεια, της αποκάλυψε την 

ταυτότητά του και είχαν κρυφό ερωτικό δεσμό, ενώ ο Αχιλλέας συνέχιζε να ζει μαζί 

της μεταμφιεσμένος σε γυναίκα. Ανακαλύφθηκε, όμως, από τον Οδυσσέα, τον 

Αίαντα, τον Τελαμώνιο και το Φοίνικα, που έφτασαν μεταμφιεσμένοι σε γυρολόγους 

με κοσμήματα και όπλα για να τον στρατολογήσουν στον πόλεμο. Ο Αχιλλέας 

εντοπίστηκε με τον ήχο μίας σάλπιγγας, όπου αντί να δειλιάσει, άρπαξε ένα δόρυ για 

να απωθήσει τους εισβολείς. Χρειάστηκε ελάχιστη πειθώ για να πάει στην Τροία, 

συνοδευόμενος από τον εξάδελφό του και καλύτερό του φίλο Πάτροκλο και το 

δάσκαλό του, Φοίνικα.  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε τους όρους επιθαλάμιος και 

επύλλιο, προκειμένου να καταδειχθεί το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει το 

συγκεκριμένο ποίημα, καθώς το απόσπασμα του ποιήματός μας τιτλοφορείται ως 

επιθαλάμιος, ενώ παράλληλα φέρει και τα χαρακτηριστικά του επυλλίου. 

Ο επιθαλάμιος είναι ένα ποίημα γραμμένο ειδικά για τη νύφη , το οποίο άδεται 

όταν βρίσκεται στο δρόμο προς το συζυγικό της θάλαμο. Η νύφη με την συνοδεία 

συνομήλικων κοριτσιών υπό τους ήχους εορταστικών τραγουδιών και χορών, 

οδηγείται στο καινούριο της σπίτι, ενώ, όση ώρα βρίσκεται στην πόρτα του γαμήλιου 

δωματίου αναμένοντας τον γαμπρό, εξακολουθεί να συνοδεύεται από την 

νυμφεύτρια, οι σχέσεις της οποίας με το ζευγάρι χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

                                                           
32 Alpers (1996), 55-58.  
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οικειότητα33.  Ύστερα, οδηγείται στο νυφικό δωμάτιο με το σύζυγό της και έξω από 

αυτό οι νεαρές κοπέλες άδουν έναν επιθαλάμιο ενώ ένας φίλος του γαμπρού στέκεται 

ως φρουρός έξω από το δωμάτιο34. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα τραγούδι προς 

έπαινο της νύφης και του γαμπρού με ευχές για την ευτυχία του ζευγαριού που 

ερμηνευόταν μπροστά στην πόρτα των νεόνυμφων ενώ συνδέεται πολύ συχνά με 

αστεϊσμούς, πειράγματα, ειρωνείες.  

Ο επιθαλάμιος αναπτύχθηκε ως λογοτεχνική μορφή κατά τους αρχαϊκούς 

χρόνους. Πέραν κάποιων αναφορών σε λαϊκά τραγούδια (Ιλ. 18, 491-496; Ησίοδος, 

ασπίδα του Ηρακλή 273-80), υπήρχαν αρκετά παραδείγματα επιθαλαμίων. Δεν είναι 

βέβαιο πότε οι ποιητές άρχισαν να αναπτύσσουν τα λαϊκά τραγούδια σε λογοτεχνικά 

δημιουργήματα. Πιθανότατα αυτό να έχεις τις ρίζες του στην εποχή του Ομήρου διότι 

σύμφωνα με την Ιλιάδα (Ω 57-62), ανάμεσα στους καλεσμένους που είχαν 

παρευρεθεί στο γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας, βρισκόταν ο Απόλλωνας με την 

λύρα προκειμένου να τραγουδήσει το γαμήλιο σκοπό ή να συνοδεύσει αυτούς που το 

τραγουδούσαν. Με τη Σαπφώ έχουμε με βεβαιότητα τα πρώτα δείγματα 

λογοτεχνικών επιθαλαμίων. Μας έχουν διασωθεί περίπου είκοσι αποσπάσματα που 

προέρχονται από επιθαλάμιες ωδές35. Χαρακτηριστική επίσης είναι η ωδή 44V., στην 

οποία η ποιήτρια διηγείται με λυρικό τρόπο το γάμο του Έκτορα και της Ανδρομάχης. 

Από το περιεχόμενο των σωζόμενων αποσπασμάτων κατανοούμε ότι πρόκειται για 

μία λαϊκή εθιμική ποίηση των τραγουδιών που συνόδευαν την κόρη στο δρόμο προς 

το καινούριο της σπιτικό. Ο Υμέναιος ήταν και αυτό τραγούδι του γάμου, το οποίο 

ακουγόταν κατά τη μεταφορά της νύφης στη νέα της οικία μέσα στην άμαξα με τη 

συνοδεία του συζύγου και παρανύμφου και η ονομασία του προέρχεται από την 

επίκληση Ὑμἡν ὦ Ὑμέναιε, που επαναλαμβάνεται στο τραγούδι και απευθυνόταν στον 

Ὑμένα, προστάτη-θεό των γάμων. Μολονότι ο Υμέναιος παραπέμπει σε διαφορετικές 

φάσεις του γαμήλιου τελετουργικού, στις πηγές μας χρησιμοποιείται παράλληλα και 

εναλλακτικά με τον επιθαλάμιο36.   

Απήχηση είχαν οι επιθαλάμιοι και στο δράμα (π.χ. Τρωάδες, στ. 307-40, 

Φαέθωνας, TrGF 781), ενώ ασχολήθηκαν με τη σύνθεση επιθαλαμίων ο Φιλόξενος, ο 

Καλλίμαχος, ο Ερατοσθένης και ο Θεόκριτος. Στον Θεόκριτο μάλιστα, συναντάται το 

                                                           
33 Rist (1978), 160-163.  
34 Gow (1973), 286.  
35 Πβ. αποσπάσματα 27 V., 30 V. 43 V., 104a V., 105a V., 105b  V., 110 V., 111 V., 112 V., 113 V., 

114 V. 
36 Wheeler (1930), 205-223.  
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καλύτερο δείγμα επιθαλαμίου,  το ειδύλλιο 18,  κατά το οποίο υμνείται ο γάμος του 

Μενελάου και της Ελένης 37  (Ἑλένης ἐπιθαλάμιος). Στη λατινική λογοτεχνία, ο 

επιθαλάμιος μιμήθηκε τα ελληνικά πρότυπα και αποτέλεσε δημοφιλές λογοτεχνικό 

είδος38.  

Ο όρος ἐπύλλιον, δηλαδή μικρό έπος, χρησιμοποιήθηκε ως τεχνικός 

γραμματολογικός όρος από φιλολόγους του 19ου και αναφέρεται σε ένα συγκριτικά 

σύντομο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό εξάμετρο με μυθολογικό κυρίως 

περιεχόμενο ή σε ένα διακριτό επεισόδιο μέσα σε ένα μακροσκελές αφηγηματικό 

έργο. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες μελέτες που ασχολήθηκαν 

εξ’ ολοκλήρου στον ορισμό και στην σημασία του. Αναφέρουμε ενδεικτικά το έργο 

του Leumann39 για τα ελληνιστικά επύλλια, τη μελέτη του Jackson40 για τα πιθανά 

ρωμαϊκά παραδείγματα και την απόπειρα της Crump41 για μία διαχρονική μελέτη του 

επυλλίου από την ελληνιστική έως την Αυγούστεια περίοδο.  

Το υποκοριστικό ἐπύλλιον φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως λογοτεχνικός όρος 

για πρώτη φορά στο τέλος του 2ου αιώνα από τον Αθήναιο στο έργο του 

Δειπνοσοφισταί (ii, 65a), προκειμένου να περιγράψει ένα μικρό έπος που αποδιδόταν 

στον Όμηρο (Ἐπικιχλίδες). Στην σύγχρονη εποχή όμως, υπήρξαν αρκετές διχογνωμίες 

μεταξύ των μελετητών για την χρήση του όρου. Αρχικά, τον 19ο αιώνα ο  Wolf  

χρησιμοποίησε τον όρο για τον χαρακτηρισμό της ησιόδειας Ἀσπίδος ενώ λίγα χρόνια 

αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Merkel και τον Haupt ως τεχνικός όρος για 

βραχείες αφηγήσεις μυθολογικού χαρακτήρα σε δακτυλικό εξάμετρο42. Ο Allen43 

όμως, είχε διαφορετική άποψη καθώς θεωρούσε τον όρο προβληματικό και πρότεινε 

ακόμη και την διαγραφή του από το λεξιλόγιο της φιλολογικής και λογοτεχνικής 

κριτικής, ενώ τους προβληματισμούς του για τον όρο εξέφρασε και ο Vessey44 . 

Τέλος, ο Φυντίκογλου 45  πιστεύει ότι είναι εύστοχη η δημιουργία ενός τέτοιου 

                                                           
37 Το Ειδύλλιο 18 του Θεόκριτου χαρακτηρίζεται από πολλούς μελετητές ως «επιθαλάμιος» για την 

Ελένη, καθώς περιγράφει το τραγούδι έξω από το νυφικό δωμάτιο. Ωστόσο, το ποίημα χαρακτηρίζεται 

από τον Θεόκριτο ως «υμέναιος». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χορικό άσμα σε εξάμετρους στίχους. 

Βλ. Noussia- Fantuzzi (2017), 262.  
38 Dukore (1974),47-48. 
39 Leumann  (1913) 
40 Jackson  (1913), 37-50. 
41 Crump  (2018), 3-50. 
42 Trimple (2012), 58-59.  
43 Allen  (1940), 1-26.  
44 Vessey  (1970), 38-43.  
45 Φυντίκογλου (2007), 139.  
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υποκοριστικού αλλά τονίζει ότι το επύλλιο δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα λογοτεχνικό 

είδος αλλά φόρμα και τεχνική.   

Για τους μελετητές που ασπάζονται τον όρο, πατέρας του επυλλίου θεωρείται ο 

Καλλίμαχος με την Ἑκάλη του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Φυντίκογλου46, 

χρησιμοποίησε μία νέα μορφή ποιητικής έκφρασης στην οποία τα επικά 

χαρακτηριστικά σταδιακά αλλοιώνονται με αποτέλεσμα στο τέλος το ποίημα να είναι 

ελάχιστα επικό ενώ φαινομενικά συνεχίζει να διατηρεί την επική του φυσιογνωμία. Ο 

Καλλίμαχος κατάφερε να τροποποιήσει τους στίχους, τις φόρμουλες το λεξιλόγιο και 

τις ιδέες της αρχαϊκής επικής ποίησης ώστε το δημιούργημά του να βρίσκεται σε 

αντιδιαστολή με το επικό ήθος. Κατανοούμε λοιπόν, ότι το επύλλιο είναι ένα 

υποείδος του έπους, που παρά την κοινή τους λογοτεχνική βάση, παρουσιάζουν 

αρκετές διαφορές. Μία από αυτές έγκειται στο γεγονός ότι οι χαρακτήρες του 

επυλλίου είναι χαρακτήρες ταπεινής καταγωγής που υπολείπονται του ηρωικού 

ιδεώδους, όπως βοσκοί, γεωργοί, μικρά παιδιά και γυναίκες, ενώ στο έπος υπάρχουν 

χαρακτήρες με έντονο το ηρωικό και θεϊκό στοιχείο (θεοί, ήρωες, πολεμιστές) και 

προέρχονται συνήθως από ανώτερα κοινωνικά στρώματα και όχι από την λαϊκή τάξη, 

δίνοντας μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Αυτή η διαφορά μοιραία οδηγεί και σε μία 

ακόμη εξίσου σημαντική διαφορά που αφορά την θεματική των δύο ειδών. Το έπος 

αφηγείται ιστορίες ανδραγαθιών που εξυμνούν τον ηρωισμό των πρωταγωνιστών 

όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες. Αντιθέτως, το επύλλιο 

εστιάζει σε ένα άγνωστό ή όχι τόσο μείζονος σημασίας μέρος της ζωής ενός ήρωα. 

Επιπλέον, παρουσιάζει όψεις της ειρηνικής καθημερινότητάς του που εκείνος για 

κάποιο λόγο είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει προκειμένου να επιδοθεί σε μία 

ηρωική διαδικασία, η οποία θα συνδράμει στην υστεροφημία του. Με αυτό τον 

τρόπο, το επύλλιο καταφέρνει να συμπληρώσει τα κενά που αφήνει η μυθογραφική 

παράδοση, φωτίζοντας κάποιες πτυχές του μύθου ή προσθέτοντας καινούρια 

επεισόδια σε αυτόν. Επίσης παρατηρείται στα επεισόδια των επυλλίων να δίνεται 

έμφαση σε μία ερωτική περιπέτεια του ήρωα47 και όχι στα ηρωικά κατορθώματά του. 

Έτσι εν μέρει, το κέντρο βάρους της αφήγησης μετατοπίζεται από τον ήρωα στο 

ερωτικό αντικείμενο του πόθου του και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις πράξεις του. Η 

γυναίκα λοιπόν ως ερωμένη ή σύζυγος έρχεται στο προσκήνιο και συμβάλλει κατά 

                                                           
46 Φυντίκογλου (2007), 146.  
47 Allen (1940), 14-16.  
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πολύ στην πλοκή της αφήγησης, ενώ μέχρι τότε το παραδοσιακό έπος συνήθιζε να 

την εξορίζει στο περιθώριο της δράσης.  

Παρατηρείται λοιπόν, μία «ελεγειοποίηση48» του επικού υλικού. Στο επύλλιο οι 

κύριοι γυναικείοι χαρακτήρες κατά βάση προέρχονται από τη σφαίρα του μύθου και 

λειτουργούν ως μοντέλα για όλους τους αντιηρωικούς χαρακτήρες49. Πολλές φορές 

αναλαμβάνουν δράση με δική τους πρωτοβουλία, επηρεάζουν το περιβάλλον στο 

οποίο κινούνται, καταθέτουν την δική τους εκδοχή του μύθου, ενώ οι υπόλοιποι 

αντρικοί χαρακτήρες χάνουν την μεγάλη δύναμη που κατείχαν. Αυτή η έμφαση που 

δίνεται στο γυναικείο φύλο έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή των ηρωικών ιδανικών, 

όπως τα γνωρίζουμε από το έπος. Οι γυναικείοι χαρακτήρες αναζητούν τις δικές τους 

περιπέτειες με αποτέλεσμα να αρχίζουν να εξισώνονται με τους αρσενικούς ήρωες 

του έπους. Αυτό άλλωστε, αποτελεί ένα γενικότερο χαρακτηριστικό της Ελληνιστικής 

ποίησης (πβ. η Μήδεια στον Απολλώνιο Ρόδιο).  

Προσεγγίζοντας το επύλλιο ως ένα σύντομο εξάμετρο έργο, παρατηρούμε ότι 

βασικό του μορφολογικό γνώρισμα είναι η ολιγοστιχία. Το θέμα του αφορά ένα 

απόκρυφο επεισόδιο από τη ζωή ενός ήρωα, ενώ η πραγμάτευσή του περιλαμβάνει 

εκτός από την αφήγηση και άλλα επικά χαρακτηριστικά, όπως η λεπτομερειακή 

περιγραφή ή ἔκφρασις ενός έργου, η λόγια παρέκβαση και η παρεμβολή ευθέος 

λόγου50. Συμπερασματικά, φαίνεται να είναι πιο καρποφόρος ο τρόπος αντιμετώπισης 

του όρου ως υποείδος του επικού, καθώς τα γενικά του χαρακτηριστικά βρίσκονται 

πολύ κοντά με το έπος.  

Το απόσπασμα του ποιήματος που μας έχει διασωθεί δεν δικαιολογεί πλήρως τον 

τίτλο του επιθαλαμίου, όπως στο 18ο ειδύλλιο του Θεοκρίτου και την 62η ωδή του 

Κάτουλλου, εκτός και αν ο όρος επιθαλάμιος εδώ δεν έχει άμεση σχέση με το 

τραγούδι του γάμου αλλά με τον κρυφό γάμο, το κρυφό ερωτικό σμίξιμο και δεσμό 

του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, από τον οποίο γεννήθηκε ο Νεοπτόλεμος. Ο 

βουκόλος Μύρσων στην αρχή του ποιήματος παρακαλεί τον συνάδελφό του Λυκίδα 

να τραγουδήσει τον έρωτα του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, τα κρυφά φιλιά του 

ήρωα, το κρυφό πλάγιασμά του με τη Δηιδάμεια, την παρενδυσία του, και πώς η 

πριγκίπισσα της Σκύρου γνώρισε ερωτικά στο θάλαμό της τον Αχιλλέα. (στ. 5-9). Αν 

το ποίημα, βάσει του χαρακτηριστικού γνωρίσματος της μίξης των λογοτεχνικών 

                                                           
48 Allen (1940), 16.  
49 Merriam (2001), 6.  
50 Fantuzzi M.,  Hunter R.(2002), 309-320.  
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ειδών στην Ελληνιστική ποίηση,  εξελισσόταν σε επιθαλάμια ωδή που θα υμνούσε το 

γάμο των δύο είτε στο πλαίσιο της λυρικής αφήγησης του Λυκίδα (δευτερεύων 

αφηγητής) είτε από τον Μύρσωνα αμέσως μετά την εξιστόρηση της ερωτικής 

ιστορίας από τον Λυκίδα ή ακόμα από τον  ίδιο τον ποιητή, ο οποίος ενδεχομένως  θα 

μπορούσε να λειτουργούσε ως πρωτεύων αφηγητής, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, 

παρά μόνο να το εικάσουμε. Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι ο 

τίτλος που χαρακτηρίζει το ποίημα ως Επιθαλάμιο δόθηκε ίσως εσφαλμένα από 

μεταγενέστερο μελετητή ή αντιγραφέα χωρίς να προσδίδει στη λέξη «Επιθαλάμιος» 

την στενή έννοια και σημασία της, ως γαμήλιας ωδής. Ίσως θα πρέπει να 

συνταχθούμε με την άποψη της Hamidou51, ότι είναι προτιμότερο το συγκεκριμένα 

έργο να αναλυθεί τόσο ως βουκολικό ποίημα αλλά και ως επύλλιο. 

Πάντως το ποίημα, αν κρίνουμε από το διασωθέν απόσπασμα, φέρει αρκετά 

χαρακτηριστικά του ελληνιστικού επυλλίου, καθώς αφηγείται ένα αντιηρωικό 

επεισόδιο, αυτό της παρενδυσίας του μεγαλύτερου Ομηρικού ήρωα του Αχιλλέα, και 

εστιάζει στην προσπάθειά του ως παρενδεδυμένου ήρωα  να κατακτήσει ερωτικά την 

πριγκίπισσα της Σκύρου. Η εναλλαγή διαλογικού - βουκολικού τοπίου που υπάρχει 

στην αρχή του ποιήματος (στ.1-9) σε συνδυασμό με την ερωτική - μυθολογική 

διήγηση (στ.10-32), προσδίδει στο κείμενο μία βουκολική - ερωτική χροιά.  

 

Ο ΜΥΘΟΣ  

 

Στην Ιλιάδα κεντρικό πρόσωπο το έπους είναι ο Αχιλλέας. Παρουσιάζονται όμως 

ελάχιστα στοιχεία για τη ζωή του ήρωα πριν από τον Τρωικό Πόλεμο και ακόμη 

λιγότερα για την νεανική του ηλικία. Από την Ιλιάδα πληροφορούμαστε ότι 

ανατράφηκε στο πατρικό του σπίτι στην Φθία από τον Κένταυρο Χείρωνα στο Πήλιο 

[Ιλ. 1.414‧9.485-91‧18.57‧18.435-41].  Στοιχεία για τα χρόνια της νεότητας του 

Αχιλλέα και για το επεισόδιο της παραμονής του στην Σκύρο, όπου ερωτεύεται την 

Δηιδάμεια και αργότερα αποκτούν τον Νεοπτόλεμο, δεν υπάρχουν στα Ομηρικά Έπη. 

Στην Ιλιάδα ο Οδυσσέας και ο Νέστωρ στην προσπάθειά τους να 

στρατολογήσουν τον Αχιλλέα για να επανδρώσουν τον ελληνικό στρατό για τον 

Τρωικό πόλεμο, κατευθύνονται προς το σπίτι του Πηλέα στη Φθία και όχι στην 

Σκύρο [Ιλ. 11.769-775]. Επίσης, στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας στον Κάτω Κόσμο 

                                                           
51 Hamidou, https://journals.openedition.org/aitia/1552 

https://journals.openedition.org/aitia/1552
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πληροφορεί την ψυχὴν του Αχιλλέα ότι  ο ίδιος στρατολόγησε τον γιό του τον 

Νεοπτόλεμο και τον μετέφερε από το νησί της Σκύρου,  όπου είχε  μεγαλώσει εκεί 

[Ιλ. 19.326] στην Τροία [Οδ. 11.506-509]52. Για τον Όμηρο όμως, ο ίδιος ο Αχιλλέας 

δε βρέθηκε στη Σκύρο παρά μόνο για να την κυριεύσει. Αυτό μας γίνεται γνωστό 

καθώς σε μία σκηνή της Ιλιάδας [Ιλ. 9.663-668] ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος 

παρουσιάζονται να έχουν στον πλευρό τους ο πρώτος τη θυγατέρα του Φόρβαντος 

από τη Λέσβο, τη Διομήδη και ο δεύτερος την Ίφη, την οποία του είχε δωρίσει ο 

Αχιλλέας.  

 Τα Κύπρια Έπη σύμφωνα με την περίληψη του Πρόκλου και η Μικρά Ιλιάς  

τοποθετούν την παρουσία του Αχιλλέα στη Σκύρο μετά από την πρώτη ανεπιτυχή 

εκστρατεία των Αχαιών εναντίον της Τροίας και συγκεκριμένα μετά το επεισόδιο στη 

χώρα των Μυσών. Εξαιτίας μίας καταιγίδας επιστρέφουν οι Αχαιοί χωριστά στις 

πατρίδες τους. Τα Κύπρια (σύμφωνα με τον Πρόκλο, Χρηστ. 80, Bernabé σελ. 41) 

παραδίδουν: „ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει καὶ 

διασκεδάννυνται. Ἀχιλλεὺς δὲ Σκύρῳ προσσχὼν γαμεῖ τὴν Λυκομήδους θυγατέρα 

Δηϊδάμειαν“, ενώ στη Μικράν Ιλιάδα (?), απ. 24 Bernabé (= Μικρ. Ιλ. απ. 4A Davies) 

διαβάζουμε: „Πηλεΐδην δ᾽ Ἀχιλῆα φέρε Σκῦρόνδε θύελλα, / ἔνθ᾽ ὅ γ᾽ ἐς ἀργαλέον 

λιμέν᾽ ἵκετο νυκτὸς ἐκείνης“. Και οι δύο αυτές μαρτυρίες συνάδουν με την Ιλιάδα 9, 

668 f: „τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς / Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον.“ – ο 

λόγος είναι για την Ίφιδα, μία σκλάβα, λεία του Αχιλλέα από τη Σκύρο, την οποία ο 

ήρωας έδωσε στον Πάτροκλο 53 .  Έτσι, ο Αχιλλέας αποβιβάστηκε στη Σκύρο, 

κυρίευσε το νησί και πήρε τη Δηιδάμεια για γυναίκα του, με την οποία γέννησε τον 

Νεοπτόλεμο. Τα Σχόλια bT στην Ιλ. 9, 668 διαφέρουν μεταξύ αυτής της μαρτυρίας 

και της μεταγενέστερης εκδοχής του παρενδεδυμένου Αχιλλέα, παραδίδοντας ότι ο 

Αχιλλέας ταξίδεψε για τη Σκύρο, ενώ οι Έλληνες βρίσκονταν ακόμα στην Αυλίδα:  

„οἱ μὲν νεώτεροι ἐκεῖ (sc. Skyros) τὸν παρθενῶνά φασιν, ἔνθα τὸν Ἀχιλλέα ἐν 

παρθένου σχήματι τῇ Δηιδαμείᾳ †κατακλίνουσιν†, ὁ δὲ ποιητὴς ἡρωϊκῶς πανοπλίαν 

αὐτὸν ἐνδύσας εἰς τὴν Σκῦρον ἀπεβίβασεν οὐ παρθένων, ἀλλ᾽ ἀνδρῶν διαπραξόμενον 

ἔργα, ἐξ ὧν καὶ τὰ λάφυρα δωρεῖται τοῖς συμμάχοις. εἷλε δὲ τὴν Σκῦρον, ὅτε εἰς 

Αὐλίδα ἐστρατολόγουν διὰ τὸ εἶναι ἐκεῖ Δόλοπας ἀποστάντας τῆς Πηλέως ἀρχῆς· 

"ἔπλεον εἰς Σκῦρον Δολοπηΐδα" (fr. epic. auctoris ignoti). τότε δὲ καὶ τὸν 

Νεοπτόλεμον ἐπαιδοποιήσατο. εἴκοσι δὲ ἔτη ἐστὶ πάσης τῆς παρασκευῆς τοῦ 

                                                           
52 West (2013), 182-183.  
53 Πβ.  Reinhardt (1961), 50 κ.ε. 
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πολέμου, ὥστε δύναται ὁ Νεοπτόλεμος ὀκτωκαιδεκαέτης στρατεύειν.“ Για το χωρίο 

Ιλ. 19, 326 – ο Αχιλλέας μιλά για τον Νεοπτόλεμο στη Σκύρο – τα ίδια Σχόλια 

παραθέτουν το προαναφερθέν χωρίο από τη Μικράν Ιλιάδα, τα Σχόλια D στον ίδιο 

ιλιαδικό στίχο διηγούνται την ιστορία του παρενδεδυμένου Αχιλλέα, ενώ ένα 

χειρόγραφο προσθέτει την εξής παρατήρηση: „ἡ ἱστορία παρὰ τοῖς κυκλικοῖς“. Ο 

Erbse 1969, στην έκδοση των αρχαίων Σχολίων στην Ιλιάδα δεν τυπώνει αυτή τη 

φράση από τα Σχόλια D. Αυτή η φράση βρίσκεται στην έκδοση του Dindorf  1875–

1888 (Τόμος 4, 222-23), πράγμα που οδήγησε τον Severyns 1928, 286 κ.ε. στο 

συμπέρασμα ότι η ιστορία με τον μεταμφιεσμένο σε γυναίκα Αχιλλέα ανάμεσα στις 

κόρες του Λυκομήδη πρέπει να είναι τόσο παλιά όσο και τα Κύκλια Έπη.  Ως εκ 

τούτου υποθέτει μία πλοκή για τα Κύπρια η οποία ενώνει και τις δύο εκδοχές του 

μύθου, σύμφωνα με την οποία ο Αχιλλέας αποβιβάστηκε στη Σκύρο δύο φορές:  

„Achille adolescent parmi les filles de Lycoméde. Intrigue secrète avec Déidamie. 

Arrivée des Grecs. Départ d’Achille. Naissance d’un fils, “Pyrrhos”. Après l’affaire 

de Mysie, Achille est rejeté par la tempête à Skyros. Marriage. “Neoptolème.“ (291). 

Την άποψη ότι η ιστορία της παρενδυσίας του Αχιλλέα είναι τόσο παλιά όσο τα 

Κύκλια έπη, είχε ήδη απορρίψει ο Henrichsen 1828, 55-6.  Οι Robert, 1923, 1108-9  

με την υποσημείωση 6, Kullmann 1960, 191-2, Burgess, 2001, 21, Heslin, 2005, 203 

κ.ε., Fantuzzi 2012b, 27  και West 2013, 104 είναι επίσης αρνητές αυτής της 

υπόθεσης. Με εξαίρεση αυτή την προσθήκη ενός και μόνο χειρογράφου των 

μεταγενέστερων και όχι τόσο αξιόπιστων Σχολίων D, δεν υπάρχει καμία ένδειξη, 

ούτε βέβαια και στη Χρηστομάθεια του Πρόκλου, ότι ο μύθος ο σχετικός με την 

παρενδυσία του Αχιλλέα υπήρξε αντικείμενο διήγησης στα Κύπρια. Ο West 2013, 

104 πρεσβεύει ότι η φράση „ἡ ἱστορία παρὰ τοῖς κυκλικοῖς“ αφορά μόνο στο 

τελευταίο μέρος  αυτής της μυθικής διήγησης, δηλ. στη γέννηση του Νεοπτόλεμου 

και στη συμμετοχή του στον Τρωϊκό πόλεμο μετά το θάνατο του πατέρα του. Ο 

Fantuzzi 2012b, 27 θεωρεί ότι η ιστορία με τον παρενδεδυμένο Αχιλλέα ήταν ήδη 

γνωστή κατά την εποχή  της σύνθεσης των Κυκλίων Επών.  Η ιστορία αυτή δεν 

υπήρξε αντικείμενο διήγησης σε αυτά τα έπη διότι δεν συνάδει με την ηρωική ζωή 

του Αχιλλέα. Κατά τη γνώμη μου αυτή η μυθική διήγηση είναι μεταγενέστερη, ίσως 

λίγο παλιότερη από τη χαμένη πια για μας Ευριπίδεια τραγωδία Σκύριοι, η οποία ως 

θέμα της είχε την παρενδυσία του Αχιλλέα54. Ο Παυσανίας 1.22.6 παραδίδει στο 

                                                           
54 Για την τραγωδία αυτή βλ. Heslin 2005, 195 κ.ε. 
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πλαίσιο της αναφοράς του για τους ζωγραφικούς πίνακες του Πολυγνώτου, οι οποίοι 

κρέμονταν στα προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών και στην εποχή του ήταν 

πλέον πεπαλαιωμένοι και ξεθωριασμένοι, το εξής, το οποίο αφορά σε πίνακα με θέμα 

τη θυσία της Πολυξένης για χάρη του νεκρού Αχιλλέα:  „τοῦ δὲ Ἀχιλλέως τάφου 

πλησίον μέλλουσά ἐστι σφάζεσθαι Πολυξένη. Ὁμήρῳ δὲ εὖ μὲν παρείθη τόδε <τὸ> 

ὠμὸν οὕτως ἔργον· εὖ δέ μοι φαίνεται ποιῆσαι Σκῦρον ὑπὸ Ἀχιλλέως ἁλοῦσαν, οὐδὲν 

ὁμοίως καὶ ὅσοι λέγουσιν ὁμοῦ ταῖς παρθένοις Ἀχιλλέα ἔχειν ἐν Σκύρῳ δίαιταν, ἃ δὴ 

καὶ <Πολύγνωτος> ἔγραψεν.“ Ο  Παυσανίας λοιπόν εκτιμά ότι ο Όμηρος δεν 

αναφέρθηκε στη θυσία της Πολυξένης διότι τη θεώρησε ως „ὠμὸν … ἔργον“. Για τον 

Παυσανία φαίνεται επίσης καλό ότι ο Όμηρος σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι 

παρουσίασαν στα έργα τους τον Αχιλλέα μεταμφιεσμένο σε κοπέλα να ζει ανάμεσα 

σε άλλα κορίτσια, διηγήθηκε μόνο ότι ο Αχιλλέας κυρίεψε τη Σκύρο. Ο Πολύγνωτος 

είχε επίσης ζωγραφίσει έναν πίνακα με θέμα τον Αχιλλέα ντυμένο γυναικεία να 

περιβάλλεται από κορίτσια στη Σκύρο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν ο μύθος του 

μεταμφιεσμένου σε κορίτσι Αχιλλέα ήταν ήδη γνωστός στον Όμηρο, όπως αφήνει να 

εννοηθεί ο Παυσανίας.  Ο Heslin 2005, 199 κ.ε.  επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψης 

ότι η ιστορία της παρενδυσίας του Αχιλλέα βασιζόταν αρχικά σε έναν τοπικό μύθο 

στη Σκύρο, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη μυθολογία των Ελλήνων με την άλωση του 

νησιού από τον Κίμωνα (περ. 476–463 π.Χ.)55.  

Την ευριπίδεια εκδοχή του μύθου ακολούθησε και ο Στάτιος στην Αχιλληίδα του 

και αποτέλεσε την πιο γνωστή εκδοχή που γνωρίζουμε. Η μητέρα του ήρωα, Θέτις, 

επειδή φοβόταν και δεν ήθελε ο γιος της να λάβει μέρος στον Τρωικό πόλεμο, 

αποφάσισε να κρύψει τον Αχιλλέα, αφού πρώτα ζήτησε την βοήθεια του Χείρωνα, 

στην αυλή του Λυκομήδη στην Σκύρο μαζί με τις άλλες κόρες του και τον έντυσε 

κορίτσι. Αφού τον δίδαξε πως πρέπει να συμπεριφέρεται, τον αφήνει μαζί με τις 

άλλες κόρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Δηιδάμεια και γοητευμένος από ένα χορό 

της, τελικά την ερωτεύεται. Κατά την διάρκεια μίας βακχικής τελετής θα 

επιβεβαιώσει τον ανδρισμό του, βιάζοντας την Δηιδάμεια και έτσι θα της αποκαλύψει 

και την ταυτότητά του. Στην συνέχεια συνάπτουν σχέση κρυφά απ’ όλους και μαζί 

αποκτούν ένα γιό, καρπό του έρωτά τους, η ύπαρξη του οποίου παραμένει μυστική 

μέχρι την άφιξη του Οδυσσέα. Στο μεταξύ, ο Οδυσσέας και ο Διομήδης, επειδή 

                                                           
55 Για τον Κίμωνα ως πάτρωνα του Πολυγνώτου και για την άποψη ότι ο μύθος της παρενδυσίας του 

Αχιλλέα  συμπεριλήφθηκε αργότερα στην Ελληνική μυθολογία βλ. Heslin 2005, 199 κ.ε. Γενικά για 

τον Αχιλλέα στη Σκύρο βάσει των μαρτυριών που διαθέτουμε βλ. και Verzina 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5677 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5677
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έψαχναν τον Αχιλλέα για να τον οδηγήσουν στην Τροία, με την βοήθεια του μάντη 

Κάλχα, οδηγήθηκαν στην Σκύρο. Εκεί, ο Οδυσσέας, όταν παρουσίασε τα δώρα του, 

παρατήρησε ότι ο μεταμφιεσμένος Αχιλλέας είχε επιλέξει οπλισμούς, ενώ οι κόρες 

άλλα γυναικεία δώρα. Με αυτό τον τρόπο ο Αχιλλέας αποκάλυψε άθελά του την 

πραγματική του ταυτότητα, όμως η Δηιδάμεια είχε ήδη αποκτήσει ένα γιο από τον 

ίδιο, τον Νεοπτόλεμο και έτσι κατάφερε ο Αχιλλέας να πείσει τον Λυκομήδη να την 

παντρευτεί. Τέλος, ο Αχιλλέας αναχωρεί μαζί με τον Οδυσσέα και τον Διομήδη για 

την Τροία και η Δηιδάμεια θρηνεί για τον αποχωρισμό του συζύγου της56.  

Επίσης στον Πλούταρχο [Ηθ. 34b]  πληροφορούμαστε ότι όσο ο Οδυσσέας 

έψαχνε τον Αχιλλέα, εκείνος περνούσε χρόνο με τα κορίτσια. Φυσικά κάτι τέτοιο 

ερχόταν σε αντίθεση με τν αντίληψη που επικρατούσε στην αρχαιότητα κατά την 

οποία οι νεαροί άντρες δεν έπρεπε να κάθονται και να περνούν χρόνο με τις γυναίκες 

αλλά να ασχολούνται με τα όπλα. Το επεισόδιο κατά το οποίο ο Οδυσσέας έψαχνε 

τον Αχιλλέα με στόχο την στρατολόγηση του, συναντάται και σε μεταγενέστερες 

αφηγήσεις, όπως στην Ars Amatoria του Οβιδίου [στ. 691-696], στις Μεταμορφώσεις 

[13.168-9] και στην Αχιλληίδα του Στατίου [1.514-35‧ 1.624-39‧ 1.796-802 ‧1.867-

74]57.  

Όσο αφορά τον μύθο στον Επιθαλάμιο, η μορφή του Αχιλλέα είναι αρκετά 

διαφορετική από αυτή των Ομηρικών Επών και μοιάζει αρκετά με αυτή του Στατίου 

καθώς δεν δίνεται έμφαση στην πολεμική δεινότητα του ήρωα ή στο ήθος του αλλά 

στην ερωτική διάθεση που τον διακατέχει. Πιο συγκεκριμένα, ο ήρωας παρουσιάζεται 

να κρύβεται ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη (στ.15), ενώ κανένας από τους 

υπόλοιπους Έλληνες δεν προσπαθεί να αποφύγει τον δυστυχή πόλεμο, προκειμένου 

να εκδικηθεί την αρπαγή της Ελένης (στ. 10-14). Ο Αχιλλέας παρουσιάζεται να έχει 

γυναικείες συνήθειες, όπως το να υφαίνει το μαλλί αντί να ασχολείται με τα όπλα, 

διέθετε κοριτσίστικη σκούπα, κάλυπτε τα μαλλιά του και φερόταν όπως οι άλλες 

κόρες του Λυκομήδη (στ.15-21). Η παρενδυσία του όμως, δεν υπήρξε αιτία 

αμφισβήτησης του ανδρισμού του καθώς δεν τον εμπόδισε από το να έχει ετερόφυλες 

προτιμήσεις «θυμὸν δ’ ἀνέρος εἶχε καὶ ἀνὲρος εἶχεν ἔρωτα» και μάλιστα να μην 

διστάσει να διεκδικήσει την αγαπημένη του Δηιδάμεια με έμμεσο και διακριτικό 

τρόπο (στ.23-27). Δυστυχώς όμως, το ποίημα σταματά για μας στον στίχο 32 χωρίς 

                                                           
56 Dilke (1954), 9 και Heslin (2005), xii-xiii.  
57 Fantuzzi (2012 b), 33-34. 
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να μας ολοκληρώνεται το επεισόδιο μεταξύ του παρενδεδυμένου ερωτευμένου 

Αχιλλέα και της Δηιδάμειας.  
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[ΒΙΩΝΟΣ] ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΙΔΑΜΕΙΑΣ 

 

ΜΥΡΣΩΝ  

Λῇς νύ τί μοι, Λυκίδα, Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν,  

ἱμερόεν γλυκύθυμον ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ  

ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ' ᾐόνι <τᾷ> Γαλατείᾳ;  

ΛΥΚΙΔΑΣ  

κἠμοὶ συρίσδεν, Μύρσων, φίλον, ἀλλὰ τί μέλψω;  

ΜΥ. Σκύριον <ὅν>, Λυκίδα, ζαλώμενος ᾆδες ἔρωτα ,  5  

λάθρια Πηλεΐδαο φιλάματα, λάθριον εὐνάν,  

πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὅπως δ' ἐψεύσατο μορφάν,  

χὤπως ἐν κώραις Λυκομηδίσιν οὐκ ἀλέγοισα  

ἠείδη κατὰ παστὸν Ἀχιλλέα Δηιδάμεια.  

ΛΥ. ἅρπασε τὰν Ἑλέναν πόθ' ὁ βωκόλος, ἆγε δ' ἐς Ἴδαν,   10 

Οἰνώνῃ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο <δ'> ἁ Λακεδαίμων  

πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν Ἀχαϊκόν, οὐδέ τις Ἕλλην,  

οὔτε Μυκηναίων οὔτ' Ἤλιδος οὔτε Λακώνων,  

μεῖνεν ἑὸν κατὰ δῶμα φυγὼν δύστανον Ἄρηα.  

λάνθανε δ' ἐν κώραις Λυκομηδίσι μοῦνος Ἀχιλλεύς,   15 

εἴρια δ' ἀνθ' ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ  

παρθενικὸν κόρον εἶχεν, ἐφαίνετο δ' ἠύτε κώρα·  

καὶ γὰρ ἴσον τήναις θηλύνετο, καὶ τόσον ἄνθος  

χιονέαις πόρφυρε παρηίσι, καὶ τὸ βάδισμα  

παρθενικῆς ἐβάδιζε, κόμας δ' ἐπύκαζε καλύπτρῃ.    20 

θυμὸν δ' ἀνέρος εἶχε καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα·  

ἐξ ἀοῦς δ' ἐπὶ νύκτα παρίζετο Δηιδαμείᾳ,  

καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ' αὐτᾶς  

στάμονα καλὸν ἄειρε τὰ δαίδαλα δ' ἄτρι' ἐπῄνει·  

ἤσθιε δ' οὐκ ἄλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ' ἐποίει    25 

σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ νυ καὶ λόγον αὐτᾷ·  

‘ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί,  

αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα δὲ σύ, νύμφα, καθεύδεις.  

αἱ δύο παρθενικαὶ συνομάλικες, αἱ δύο καλαί,  
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ἀλλὰ μόναι κατὰ λέκτρα καθεύδομες, ἁ δὲ πονηρὰ    30 

Νύσα γραῦς δολία με κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει.  

οὐ γὰρ ἐγὼ σέο <e.g. φημὶ>...  

 

Μετάφραση  

 

ΜΥΡΣΩΝ 

Θέλεις να μου τραγουδήσεις, Λυκίδα, ένα σικελικό ευχάριστο τραγούδι 

θελκτικό, σαγηνευτικό, ερωτικό, όπως εκείνο που ο Κύκλωπας 

Πολύφημος τραγούδησε στη Γαλάτεια στην ακρογιαλιά; 

ΛΥΚΙΔΑΣ 

Κι εμένα μου είναι αγαπητό, Μύρσωνα, να τραγουδώ,  αλλά τι να τραγουδήσω; 

ΜΥΡΣΩΝ 

Τραγουδούσες με ζήλο, Λυκίδα, το σκυριακό έρωτα,  

τα κρυφά φιλιά του γιου του Πηλέα, το κρυφό πλάγιασμα, 

πώς ο νέος φόρεσε τον πέπλο, πώς δημιούργησε ψευδή εντύπωση αλλάζοντας 

την εξωτερική του εμφάνιση  

και πώς ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη η Δηιδάμεια παράτολμα (χωρίς να την 

νοιάζει) είχε γνωρίσει στο θάλαμό της τον Αχιλλέα. 

ΛΥΚΙΔΑΣ 

Κάποτε άρπαξε την Ελένη ο βοσκός, την οδήγησε στην Ίδη, 

κακός πόνος για την Οινώνη. Οργίστηκε όμως η Λακεδαίμονα,  

συγκέντρωσε όλον τον Αχαϊκό λαό, κανένας Έλληνας, 

ούτε από τους Μυκηναίους, ούτε από την Ήλιδα, ούτε από τους Σπαρτιάτες,  

έμεινε στο  σπίτι του αποφεύγοντας τον ελεεινό πόλεμο. 

Κρυβόταν ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη μόνος ο Αχιλλέας, 

διδασκόταν αντί των όπλων να υφαίνει το μαλλί  

και στα λευκά του χέρια είχε κοριτσίστικη σκούπα, φαινόταν σαν κοπέλα  

γιατί φερόταν το ίδιο κοριτσίστικα με εκείνες τις κοπέλες,  

και η τόση υπερηφάνεια έκανε τα κάτασπρα μάγουλά του  

να κοκκινίζουν, βάδιζε κοριτσίστικα και σκέπαζε τα μαλλιά του 

με καλύπτρα. 

Είχε όμως ανδρική ψυχή και ανδρική ερωτική διάθεση. 
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Από την αυγή ως την νύχτα καθόταν δίπλα στην Δηιδάμεια 

και άλλοτε φιλούσε το χέρι της, πολλές φορές σήκωνε 

το ωραίο στημόνι του αργαλειού της και επαινούσε τα άλλα  

περίτεχνα λεπτά υφασμένα ρούχα. 

Δεν έτρωγε με καμιά άλλη συνομήλικη και έκανε τα πάντα 

για να πάει να κοιμηθεί μαζί της. Της είπε λοιπόν κι αυτά:  

«οι άλλες αδερφές κοιμούνται μαζί η μία με την άλλη, 

αλλά εγώ μόνη μου, μόνη κι εσύ, νύμφη, κοιμάσαι. 

Είμαστε δύο κοπέλες συνομήλικες και οι δύο ωραίες 

αλλά μόνες κοιμόμαστε στα κρεβάτια (μας), η πονηρή 

γριά Νύσα η δολερή με κακό τρόπο με χωρίζει από σένα. 

Γιατί εγώ (λέω ότι) δεν (υπάρχει άλλη …) από σένα … (») 

 

 

ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το μέτρο το ποιήματος είναι το δακτυλικό εξάμετρο στο οποίο υπερτερούν οι 

ολοδάκτυλοι στίχοι ddddd (10 φορές) και οι στίχοι sdddd (7 φορές). Σπονδείοι 

εμφανίζονται προπάντων στον πρώτο (10 φορές) και στον δεύτερο πόδα (11 φορές). 

Σπανιότερα συναντάμε στον τρίτο (5 φορές) και στον τέταρτο πόδα (3 φορές). Δεν 

έχουμε σπονδιάζοντες στίχους. Τρείς σπονδείοι σ’ ένα στίχο εμφανίζονται μόνο στο 

στ. 4 (sssdd). Όσο αφορά τις τομές, συναντούμε συχνότερα: την  βουκολική διαίρεση 

(17 φορές), κατά τον τρίτον τροχαίον (10 φορές), πενθημιμερή τομή (3 φορές) και 

μόλις μία φορά την τριημιμερή τομή (στ. 31). Τέλος, συναντάμε χασμωδική 

βράχυνση  στον στ. 21 «καὶ ἀνὲρος».  

Σχηματικά η μετρική ανάλυση του ποιήματος έχει ως εξής: 

1. ddddd                                      17. ddddd 

2. ddddd                                      18. dssdd 

3. sdddd                                      19. dsddd 

4. sssdd                                       20. ddddd 

5. ddsdd                                       21. sdddd 

6. ddddd                                      22. sdddd 

7. sddsd                                       23. dsddd 
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8. ssddd                                       24. ddddd 

9. sdddd                                       25. dsddd 

10. ddddd                                      26. sdddd 

11. sdddd                                       27. ssdsd 

12. ddddd                                      28. dssdd 

13. dssdd                                       29. ddddd 

14. dddsd                                       30. ddddd 

15. dsddd                                       31. sdddd 

16. dsddd                                       
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 1-3  

Λῇς νύ τι μοι, Λυκίδα, Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν, / ἱμερόεν γλυκύθυμον 

ἐρωτικόν  

Το ποίημα ξεκινά με έναν βουκολικό διάλογο ανάμεσα σε δύο βοσκούς, τον 

Μύρσωνα και τον Λυκίδα, κατά τον οποίο ο Μύρσωνας παρακαλεί τον Λυκίδα να 

του τραγουδήσει ένα γλυκό Σικελικό τραγούδι με ερωτικό χαρακτήρα, όπως αυτό που 

είχε τραγουδήσει ο Κύκλωπας Πολύφημος στην αγαπημένη του Γαλάτεια. λῇς: 

β΄ενικό πρόσωπο του λάω-ῶ, δωρικός τύπος, απαντάται μόνο σε ενεστώτα με 

σημασία θέλω, επιθυμώ, εύχομαι [πβ.Αριστοφ.,.Λυσ.95,981,116‧ Επιχ.,Απ. 170.7, 

8‧,171,10‧35,12‧ Θεοκρ., 1, 12‧ 4, 14‧ 5,21]. Ωστόσο, συναντάται και με την σημασία 

βλέπω, κοιτάζω [πβ.Ομηρ. Υμν. Ερμ. 360]. νύ τι μοι: το μόριο νύ χρησιμοποιείται 

προκειμένου να εντείνει την ερώτηση που απευθύνει ο Μύρσων στον Λυκίδα για να 

του τραγουδήσει ένα ερωτικό τραγούδι. Η χρήση του αυτή είναι συχνή στον Όμηρο 

παρουσιαστεί μία εντολή, διαταγή, προτροπή ή ερώτηση άκρως επείγουσα και 

αντιστοιχεί στη χρήση  του δή, [π.β. Ιλ.10, 165‧ 17, 469]. ἁδύ: δωρικός τύπος αντί 

ἡδύς. Στα ομηρικά έπη το ἡδύς χαρακτηρίζει το ουσιαστικό ὕπνος [Ιλ.4.131‧ 

Οδ.1.364], τον δείπνο [Οδ.20.391], το κρασί [Οδ. 3.51‧9.197], την οσμή [Οδ.4.446‧ 

9.210] και το άκουσμα [Οδ.8.64]. Την φράση ἡδύ μέλος την συναντούμε ξανά [Ιων. 

Χρυσ. Επ. Θεσ.40‧ Ανθ. Ελ. 16.2]. λιγαίνει: Το ρήμα λιγαίνω χρησιμοποείται  από 

τον Όμηρο με την αρχική σημασία του διαλαλώ με δυνατή φωνή, ιδιαίτερα για τους 

κήρυκες [Ιλ.11.685], ενώ στην συνέχεια απέκτησε την σημασία του παράγω ευκρινείς 

ήχους με τον αυλό [Απ. Ρόδ., Αργον.1.740], τραγουδώ [Μοσχ.3.81], [Βίων 2.1]. Το 

επίθετο λιγύς χαρακτηρίζει στον  Όμηρο τον άνεμο [Οδ.3.176‧4.357], τη φωνή του 

ομιλητή [Ιλ.2.246‧19.86‧1.246] και τη φόρμιγγα [Ιλ.9.186‧ 18.569]. ἱμερόεν: Το 

επίθετο ἱμερόεις σημαίνει αυτός που εγείρει την επιθυμία ή τον πόθο, διεγερτικός, 

αγαπητός, ποθητός, θελκτικός, συναντάται στον Όμηρο σε μουσικά συμφραζόμενα 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός  για το παίξιμο της κιθάρας (Ιλ. 18.570).  

γλυκύθυμον: η σύνθετη λέξη συναντάται ως άπαξ στον Όμηρο για να περιγράψει μία 

γλυκιά διάθεση [Ιλ.20.467] αλλά και στον Αριστοφάνη [Νεφ.705] για να περιγράψει 

την κατάσταση του ύπνου και να χαρακτηρίσει τον έρωτα «Ἀλλ΄ἤνπερ ὅ <τε> 

γλυκύθυμος Ἔρως χἠ Κυπρογένει Αφροδίτη» [Λυσ.551]  δίνοντας την αίσθηση ενός 

σαγηνευτικού έρωτα, που ανυψώνει το πνεύμα και την ψυχή, ακριβώς όπως το 
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ευφρόσυνο τραγούδι που καλείται να τραγουδήσει ο Λυκίδας, το οποίο λόγω του 

ερωτικού του περιεχομένου, είναι εξίσου σαγηνευτικό και ερεθίζει τις 

αισθήσεις.  ἐρωτικόν (μέλος): [πβ. Πλ., Φαίδρ. 227c]  (ἐρωτικός  λόγος).  

Η πρώτη λέξη «λῇς» θυμίζει αντίστοιχη ερώτηση στον Θεόκριτο [1.12] στην 

οποία ο Θύρσις προκαλεί το βοσκό να παίξει τον αυλό «Λῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς, 

αἰπόλε, τεῖδε καθίξας». Η ίδια προτροπή για να τραγουδηθεί ένα γλυκό τραγούδι για 

χάρη των νυμφών υπάρχει και στο πέμπτο επίγραμμα του Θεόκριτου «Λῇς ποτί τᾶν 

Νυμφᾶν, διδύμους αὐλοῖσιν ἀεῖσαι ἁδύ τί μοι;»[πβ.Θεο.5.12]. Η έμφαση που δίνεται 

στην γλυκύτητα και στον ερωτισμό του τραγουδιού θυμίζει τις πρώτες λέξεις που λέει 

ο Θύρσις στο Θεοκρίτειο ειδύλλιο 1.1-3 για το γλυκό θρόισμα των φύλλων «Ἁδύ το 

ψιθύρισμα καὶ ἁ πίτυς/μελίσδεται» εκπροσωπώντας τη φωνή της βουκολικής φύσης 

και τον γλυκό ήχο που έχει η μουσική του βοσκού «ἀδὺ δὲ καὶ τύ συρίσδες»58  . 

Γίνεται εδώ εμφανής η επίδραση του Θεόκριτου  στον ποιητή μας, ο οποίος προσδίδει  

από την αρχή βουκολική χροιά στο ποίημα. 

Λυκίδα/ Μύρσων : Τα ονόματα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα 

ονομάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην βουκολική ποίηση και είναι και ένας από 

τους λόγους που βοήθησαν να αποδοθεί το συγκεκριμένο ποίημα στο Βίωνα. Το 

όνομα Μύρσων εντοπίζεται ξανά ανάμεσα στα έργα του Βίωνα, πβ. απ.2 «Εἴαρος, ὦ 

Μύρσων, ἤ χέιματος ἤ φθινοπώρω», όπου είναι πάλι βοσκός και εμπλέκεται σε ένα 

βουκολικό διάλογο. Το όνομα του Λυκίδα φαίνεται να υπάρχει και σε άλλο θραύσμα 

του Βίωνα απ.9-10 (μπορούν να διαβαστούν μαζί), το οποίο έχει ερωτικό θέμα σε 

βουκολικό πλαίσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω απόσπασμα το λυρικό 

εγώ δηλώνει την πλήρη αφοσίωσή του και τον έρωτά του προς τον αγαπημένο του 

Λυκίδα. Ενδεχομένως το λυρικό εγώ να είναι ο ίδιος ο ποιητής. Όπως σημειώνει ο 

Fantuzzi ίσως ο Βίωνας κατάφερε να επηρεάσει και άλλα είδη της λογοτεχνίας με τις 

ατμοσφαιρικές φιγούρες των τοπίων και των χαρακτήρων59  που χρησιμοποιεί. Το 

όνομα του Λυκίδα χρησιμοποιείται και στην ποίηση του Θεόκριτου στο έβδομο 

ειδύλλιο, στο οποίο εμφανίζεται πάλι ως βοσκός αλλά ταυτόχρονα και ως δεινός 

τραγουδιστής [πβ.Θεο.,7.27-29]. Στόχος του ειδυλλίου είναι να φανεί ότι ο Σιμιχίδας 

κατάφερε να εντρυφήσει στην ποίηση μέσω των  εξαιρετικών ικανοτήτων που διέθετε 

ο Λυκίδας στο τραγούδι και στην βουκολική ποίηση60. Ο Θεόκριτος αποσκοπεί να 

                                                           
58 Fantuzzi (2012a), 293-294.  
59  Fantuzzi/ Hunter (2004), 171-190.  
60 Krevans (1983), 202.  
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αναδείξει καινούρια επίπεδα που αφορούν την κατανόηση των ιδεών, των σχέσεων, 

των συναισθηματικών εναλλαγών, τα οποία συντελούν και την βασική σημασία του 

έργου61.  

Σικελὸν μέλος : Η παράκληση του Μύρσωνα προς τον ομότεχνό του να 

τραγουδήσει ένα γλυκό Σικελικό τραγούδι για τον έρωτα μας θυμίζει το έργο του 

Μόσχου Ἐπιτάφιος Βίωνος, στ. 8, 13, 19, 25, 36, 45 κ.α.: «Ἄρχετε Σικελικαί, τῶ 

πένθος ἄρχετε, Μοῖσαι.» σε συνάρτηση με τον στίχο 119-20: «:«ἀλλ’ ἄγε Κώρᾳ/ 

Σικελικόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάζευ‧». Το επίθετο «Σικελικόν» εμφανίζεται  για 

πρώτη φορά στην βουκολική ποίηση του Μόσχου και στον Βίωνα 62  για να 

χαρακτηρίσει το τραγούδι. Το γεγονός ότι στον Επιτάφιο οι Μούσες χαρακτηρίζονται 

Σικελικαί υποδηλώνει ότι και εδώ όπως και στο Θεοκρίτειο ειδύλλιο 1 (πβ. στ. 64, 70, 

73 «Ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσα φίλαι, ἄρχετ’ἀοιδᾶς», στ. 94, 99: «Ἄρχετε βουκολικᾶς, 

Μοῖσα φίλαι,πάλιν ἄρχετ’ἀοιδᾶς», στ. 127, 131: «Λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε 

λήγετ’ἀοιδᾶς») πρόκειται για ένα βουκολικό τραγούδι. Σύμφωνα με την παράδοση η 

βουκολική ποίηση έχει τις καταβολές της στη Σικελία. Δημώδη ποιμενικά τραγούδια 

(π.χ. για τον Δάφνι) υπήρξαν πολύ πριν στη Σικελία. Αυτή την παράδοση παρέλαβαν 

ο Θεόκριτος και οι υπόλοιποι βουκολικοί ποιητές στις επωδούς και στις αντιφωνίες 

τους. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσο ο Θεόκριτος όσο και ο Μόσχος κατάγονταν από τη 

Σικελία. Εδώ ο ποιητής του Επιθαλαμίου αποδίδει φόρο τιμής με τη φράση 

«Σικελικόν μέλος» πρωτίστως στον Θεόκριτο, τον αρχηγέτη της βουκολικής ποίησης.  

Γεννάται το ερώτημα λοιπόν, για ποιο λόγο έχει επιλεγεί η χρήση της Σικελίας για να 

προσδιορίσει το τραγούδι και όχι κάποιος άλλος τόπος. Η απάντηση δίνεται μέσω του 

Ἐπιταφίου Βίωνος όπου ο ποιητής παρακινεί τις Μούσες της Σικελίας να ξεκινήσουν 

τον θρήνο στ.25 «Ἄρχετε Σικελικαί, τῶ πένθος ἄρχετε, Μοῖσαι.». Με αυτό τον τρόπο, 

φαίνεται ότι ο τόπος των Μουσών δεν είναι άλλος από την Σικελία και γι’ αυτό 

γίνονται αυτές οι αναφορές στο σικελικό τραγούδι «Σικελὸν μέλος, Σικελικόν τι 

λίγαινε, κείνα Σικελά», καθώς αυτός ο τόπος αποτελεί την πηγή της έμπνευσης τόσο 

για τον Βίωνα όσο και για τον μαθητή του, Μόσχο. Η επιρροή που είχαν μεταξύ τους 

οι ποιητές της βουκολικής ποίησης δεν σταματά εδώ. Στον Θεόκριτο στο πρώτο 

Ειδύλλιο, στους στίχους 64, 70, 73 συναντάμε σχεδόν την ίδια πρόταση «Ἄρχετε 

βουκολικᾶς, Μοῖσα φίλαι, ἄρχετ’ἀοιδᾶς», στους στίχους 94,99 την πρόταση «Ἄρχετε 

βουκολικᾶς, Μοῖσα φίλαι,πάλιν ἄρχετ’ἀοιδᾶς» ενώ στους στίχους 127,131 την 

                                                           
61 Segal  (1981), 111-113.  
62 Fantuzzi (2017), 182.  
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πρόταση «Λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε λήγετ’ἀοιδᾶς». Αυτές οι επικλήσεις στις 

Μούσες είναι παρόμοιες με την επίκληση που εξετάσαμε στον Επιτάφιο Βίωνος, με 

την μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει το επίθετο «Σικελικαὶ». Βλέπουμε λοιπόν την 

αλληλεπίδραση των τριών ποιητών ως αντιπροσώπων της βουκολικής ποίησης. 

Κυρίως όμως, είναι φανερή η επιρροή του Θεόκριτου63 στους άλλους δύο ποιητές 

καθώς ήταν ο πρώτος που σύνθεσε την μορφή της επίκλησης αυτής. ἐπ’ᾐόνι: αττικό 

αντί δωρικού ἀών [Μοσχ.,3.37], βρίσκεται ήδη στον Όμηρο για να χαρακτηρίσει την 

ακτή [Ιλ.23.61‧17.265‧Οδ.5.156], ενώ αργότερα για να χαρακτηρίσει την όχθη λίμνης  

ή ποταμού [Πιν.,Ισθ.1.33], [Απ.Ροδ.,Αργ.2.659,4.130]. Ακριβώς η ίδια φράση 

υπάρχει στον Θεόκριτο [16.60] και στον Νόννο [Διον.10.397‧10.420‧29.155]. 

Κύκλωψ… Πολύφημος/ <τᾷ> Γαλατείᾳ; : Ο Μύρσων θέλει να ακούσει μία 

ερωτική ιστορία όπως αυτή του Πολυφήμου και της Γαλάτειας. Δεν είναι ξεκάθαρο 

αν με αυτή την αναφορά ο ποιητής του Επιθαλαμίου βρίσκει κοινά στοιχεία με την 

ερωτική ιστορία Αχιλλέως και Δηιδάμειας. Ίσως η αναφορά γίνεται για να 

προετοιμάσει το κοινό του για μία ιστορία όχι τόσο γνωστή στην ερωτική ποίηση 

όπως και αυτή του Πολυφήμου και της Γαλάτειας, η οποία έγινε γνωστή μέσω της 

ποιητικής πραγμάτευσης του Φιλόξενου κατά την μετακλασσική περίοδο. Και εδώ ο 

ποιητής μας παραπέμπει στον Θεόκριτο, καθώς ο Σικελός ποιητής αφιέρωσε δύο 

ειδύλλια (6 και 11) στον έρωτα αυτού του ζευγαριού,  ο οποίος λαμβάνει χώρα στη 

Σικελία – και εδώ αναφορά στη Σικελία ως τόπος ανάπτυξης του βουκολικού μέλους. 

  Στην ελληνική λογοτεχνία ο Πολύφημος εμφανίζεται πρώτη φορά στον 

Όμηρο στην ραψωδία ι της Οδύσσειας και έχει την μορφή ενός τρομακτικού και 

μοναχικού τέρατος, που ορέγεται και καταβροχθίζει τους συντρόφους του Οδυσσέα64. 

Το θέμα της μέθης και της τύφλωσής του, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 

συγγραφείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σατυρικό δράμα του Ευριπίδη 

Κύκλωψ , στο οποίο ο Κύκλωπας φαίνεται να μην έχει την πρωτόγονη συμπεριφορά 

και παρουσιάζεται γενικότερα η χιουμοριστική πλευρά της ομηρικής αφήγησης65. 

Γύρω στο 400 π.Χ, η μορφή του Κύκλωπα ως ένας επιθετικού ανθρωποφάγου 

                                                           
63 Η βουκολική ποίηση του Θεόκριτου διαθέτει έναν παραδοσιακό χαρακτήρα όμως κατάφερε να 

ξεπεράσει άλλα είδη λογοτεχνίας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για άλλους συγγραφείς .Fantzuzzi 

(2008), 585-586. 
64  Η εφευρετικότητα του Ομήρου, όσο αφορά την εμφάνιση και τις ενέργειες του Κύκλωπα 

Πολύφημου εξάπτει την παιδική φαντασία του αποδέκτη. Επίσης, ο Πολύφημος και ο Οδυσσέας, μέσω 

μίας ψυχολογικής σκιαγράφησης, μπορούμε να πούμε ότι αντικατοπτρίζουν μία αρχέτυπη σύγκρουση, 

αυτή  της αντιπαλότητας πατέρα-γιου. Glenn (1978), 152-153.  
65 Hopkinson (2000), 35-36. 
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υποχωρεί και μετατρέπεται σε έναν εραστή. Ο Φιλόξενος από τα Κύθηρα εντάσσει 

πρώτος την ιστορία του Πολύφημου και της Γαλάτειας σε έναν διθύραμβο με τίτλο 

Κύκλωψ που παρωδήθηκε στον Πλούτο του Αριστοφάνη. Δημιουργήθηκαν όμως, 

διάφορες εκδοχές της μύθου του Πολύφημου και κυρίως διάφορες απόψεις για την 

έμπνευση του Φιλόξενου. Υπήρχε η φήμη ότι διατηρούσε σχέσεις με κάποια 

Γαλάτεια, ερωμένη του Διονύσου, τυράννου των Συρακουσών και ότι, για το λόγο 

αυτό, τιμωρήθηκε σε φυλάκιση. Εκεί εμπνεύστηκε και συνέθεσε το ποίημα ως μία 

αλληγορία κατά την οποία ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως Οδυσσέας, η Γαλάτεια ως 

θαλασσινή νύφη και ο ίδιος ως Κύκλωπας66.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Φιλόξενος παρουσιάζει τον Πολύφημο στη Σικελία να 

ερωτεύεται μία χαριτωμένη Νηρηίδα, τη Γαλάτεια και να αγωνίζεται να την κερδίσει 

τραγουδώντας της παράφωνα και παίζοντάς της, εξίσου παράφωνα, κιθάρα. Όταν 

εκείνη δεν του έδινε καμία σημασία, της μηνούσε με τα δελφίνια πως θα κοίταζε να 

βρει παρηγοριά στην καημό του από την μουσική του. Ο Οδυσσέας εδώ 

παρουσιάζεται να τον συμβουλεύει και να του τονίζει ότι αν ήθελε να τον προσέξει 

θα έπρεπε να λουστεί καθότι η Νεράιδα το συνήθιζε να το κάνει όλη μέρα. Επίσης, ο 

πολυμήχανος ήρωας του υποσχέθηκε πως αν τον άφηνε να βγει από την σπηλιά, θα 

μπορούσε να την κάνει με τα μάγια του να τον ερωτευτεί. Ο Κύκλωπας ωστόσο δεν 

πίστεψε το τέχνασμα του Οδυσσέα και τότε ο ήρωας τον μέθυσε και τον τύφλωσε στο 

ύπνο του [πβ. Φιλοξ, 2-11].  

Η ποίηση, από τον 4ο κιόλας αιώνα, είναι γεμάτη αναφορές στον ερωτευμένο 

Κύκλωπα. Από τους κωμικούς ο Νικοχάρης και ο Άλεξις έγραψαν «Γαλάτεια» (απ. 2-

3 και 36-39), ο Αντιφάνης «Κύκλωπα» (απ. 131-133). ΄Ενα απόσπασμα του 

ελεγειακού ποιητή Ερμησιάνακτα παρουσιάζει τον Πολύφημο (τυφλό;) να αγναντεύει 

κατά τα κύματα, που έκρυβαν την αγαπημένη του (απ. 1. 214). Και ο Καλλίμαχος 

έγραψε ένα μικρό επικό ποίημα «Γαλάτεια», δεν μας σώζονται όμως παρά μόνο 

τέσσερις στίχοι (απ. 378 και 379). Είναι πιθανό πως ο λόγιος ποιητής παρουσίαζε τη 

Γαλάτεια να έχει από τον Κύκλωπα ένα γιο, τον Γαλάτη, που στάθηκε ο γενάρχης του 

λαού των Γαλατών. Πρβ. τον Τίμαιο τον Ταυρομενίτη, [566 F 69]: «Γαλατία χώρα 

ὠνομάσθη ἀπό Γaλάτου, Κύκλωπος καί Γαλατείας υἱού.» 

                                                           
66 Ο Hordern (2004), 285 υποστηρίζει ότι ο Φιλόξενος ακολούθησε  την ομηρική αφήγηση καθώς δεν 

άλλαξε τον χαρακτήρα και το επεισόδιο της τύφλωσης του Πολύφημου, ενώ έμεινε πιστός στον 

κεντρικό ρόλο του Οδυσσέα. 
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Σιγά σιγά η ιστορία του έρωτα του Κύκλωπα για την όμορφη Νεράιδα 

αποδεσμεύεται από το μύθο του Οδυσσέα. Την αρχική αντίθεση: ο δυνατός δράκος 

και ο έξυπνος άντρας, την έχει τώρα αντικαταστήσει η αντίθεση: ο ερωτευμένος 

άξεστος δράκος και η όμορφη, κοκέτα, σκληρή μπροστά σ’ έναν τέτοιο εραστή, κόρη. 

Το 11ο ειδύλλιο του Θεόκριτου παρουσιάζει τον Κύκλωπα ερωτευμένο με τη 

Γαλάτεια από τη μέρα που η κόρη είχε βγει στη στεριά, συντροφιά με την μητέρα 

του, να μαζέψει λουλούδια. Από τη μέρα εκείνη παράτησε τα πρόβατά του να 

γυρίζουν και αυτός πληγωμένος, αφού ο έρωτάς του δεν είχε ανταπόκριση, η μόνη 

παρηγοριά που είχε ήταν να παίζει το σουραύλι του και να τραγουδά, καθώς ήταν ο 

καλύτερος σε αυτό τον τομέα απ’ όλους τους άλλους Κύκλωπες. Μάλιστα δεν 

δίστασε προκειμένου να την κατακτήσει, να πει ψέματα, πως δηλαδή υπάρχουν και 

άλλες υποψήφιες κοπέλες που τον διεκδικούν. Στο 6ο ειδύλλιο ο Θεόκριτος έχει 

αντιστρέψει τους ρόλους. Η Γαλάτεια είναι αυτή που αγαπά τον Πολύφημο και αυτός 

δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά της. Ωστόσο με ένα τέχνασμα καταφέρνει να του 

υποσχεθεί πως θα παρατήσει την θάλασσα και θα πλαγιάσει μαζί του. 

Γενικότερα ο Θεόκριτος καταφέρνει και δημιουργεί μία βουκολική μυθολογία 

στην οποία οι ήρωες είναι καθημερινοί άνθρωποι και υιοθετούν μεθόδους παρόμοιες 

με τους ήρωες της μυθολογίας που συναντούνται στα έπη. Υπάρχει μία ισορροπία 

ανάμεσα στο ρεαλιστικό και στο μυθολογικό στοιχείο, η οποία γίνεται ακόμη πιο 

εμφανής μέσω των βουκολικών ηρώων. Η περσόνα του ερωτευμένου Κύκλωπα χτίζει 

τα θεμέλια για το τυπικό του βουκολικού εραστή67. 

Στις Εκλογές του ο Βεργίλιος αναφέρεται συχνά στην θεοκρίτεια ιστορία, η οποία 

μάλιστα συναντάται σε τρία βουκολικά του ποιήματα. Η δεύτερη Εκλογή έχει ως 

θέμα το ερωτικό τραγούδι του Κορύδωνα προς τον νεαρό Άλεξι και έχει ως πρότυπό 

της το ενδέκατο θεοκρίτειο Ειδύλλιο. Ο Θεόκριτος βέβαια, χρησιμοποιεί κάποια 

επιχειρήματα και τεχνικές πειθούς του Κύκλωπα, τα οποία απομακρύνονται από το 

ήθος του Βεργιλίου και κατευθύνονται προς το ελεγειακό πάθος 68 . Στην όγδοη 

Εκλογή είναι εξίσου έκδηλη η θεοκρίτεια επίδραση καθώς ο Δάμων θυμάται, όπως  ο 

Πολύφημος, την πρώτη ρομαντική συνάντηση με την αγαπημένη του αλλά και τα 

ερωτικά παθήματά του ενώ στην ένατη Εκλογή ο Μοίρις παραθέτει ένα απόσπασμα 

το οποίο θυμίζει τον Κύκλωπα από τον Θεόκριτο [11.1-6], ο οποίος θέλει να 

προσελκύσει την Γαλάτεια στην σπηλιά του. Επίσης, και ο Προπέρτιος δεν διστάζει 

                                                           
67 Christoforidou (2005), 32,36.  
68 Παπαγγελής (1995), 44 
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να αναφερθεί στην νύμφη Γαλάτεια. Αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι την 

ερωτεύτηκε ο Κύκλωπας Πολύφημος «quin etiam, Polytheme, fera Galatea sub 

Aetna/ ad tua rorantis carmina flexit equos» [3.2.7-8]στις ικανότητες που διέθετε η 

νύμφη, ως θαλάσσια θεότητα, να καταλαγιάζει τα κύματα εξασφαλίζοντας ένα 

ασφαλές ταξίδι στους ναυτιλλομένους [1.17.25-6]. Ακόμη κατάφερε να βοηθήσει και 

την Κυνθία, όταν ήθελε να φύγει με τον εραστή της, τον αντίζηλο του Προπέρτιου  

«sit Galatea tuae non aliena viae;/ atque ego non videam talis subsidere ventos,/ cum 

tidi provectas auferet unda rates» [1.8.16-18]. Ο Pallegrino69 τονίζει ότι αν και οι δύο 

ποιητές, Βεργίλιος και Προπέρτιος, έχουν επηρεαστεί από την ποιητική του 

Θεόκριτου, καταφέρνουν να διαχωρίσουν τις απόψεις τους από αυτόν και να 

δημιουργήσουν διαφοροποιημένα έργα. 

Ο Οβίδιος (Μεταμορφώσεις 13.750 κ.ε) δίνει μία καινούρια πτυχή στο μύθο. Η 

Γαλάτεια είναι ερωτευμένη με τον Άκι και ο Κύκλωπας Πολύφημος είναι σφόδρα 

ερωτευμένος μαζί της. Προσπαθεί να την προσεγγίσει προσέχοντας την εξωτερική 

του εμφάνιση, τραγουδώντας της τραγούδια και απαριθμώντας όλες τις ανέσεις που 

θα μπορούσε να έχει κοντά του, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Έπειτα ο 

Κύκλωπας, τυφλός από την οργή και την ζήλια του, συντρίβει τον Άκι με ένα βράχο 

για να τον τιμωρήσει και να εκδικηθεί την Γαλάτεια. Το αίμα του νεκρού Άκιδος 

μεταμορφώνεται σε ποταμό με καθαρά νερά και παίρνει το όνομά του. Το οβιδιανό 

επεισόδιο διαθέτει πολλές ομοιότητες με το έκτο και ενδέκατο θεοκρίτειο Ειδύλλιο ως 

προς την δομή και τα μοτίβα, με χαρακτηριστική την σερενάτα του Πολύφημου70. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο μύθος αυτός συναντάται σε πολλά ποιητικά είδη, όπως 

στο βουκολικό, στην ερωτική ελεγεία και στο ηρωικό έπος, παρουσιάζοντας ποικιλία 

στις εκδοχές του μύθου. 

Έτσι λοιπόν, ο άλλοτε σκληρός και τερατώδης Κύκλωπας αλλάζει σε έναν 

τρυφερό εραστή, όπως ακριβώς και ο Αχιλλέας που περιγράφεται στον Ἐπιθαλάμιο, 

παύει να είναι ένας οργισμένος και δεινός πολεμιστής όπως μας τον παρουσιάζει ο 

Όμηρος και γίνεται ένας όμορφος νέος που ερωτεύεται την Δηιδάμεια και προσπαθεί 

να την κατακτήσει. Ο Κύκλωπας στον Θεόκριτο κάθεται μόνος στην παραλία 

τραγουδώντας για την Γαλάτεια παραδομένος στον πόνο του για το βέλος που του 

είχε καρφώσει στην καρδιά η θεά Κύπριδα [Θεοκρ., 11. 15-16] ενώ όταν η Γαλάτεια 

                                                           
69 Pallegrino (2009), 921.  
70 Ο Farrel  επισημαίνει ότι ο Οβίδιος αναπτύσσει ένα πολύ διαφορετικό ειδολογικό χαρακτήρα από 

αυτόν των Ειδυλλίων και η διαφορά αντανακλάται περισσότερο ξεκάθαρα στην επαναδιατύπωση της 

θεοκρίτειας αφήγησης. Farrael (1992), 241.  
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έρχεται κοντά του, εκείνος δείχνει ότι είναι αδιάφορος απέναντί της και ότι δεν την 

αγαπά πια, ως μέρος του ερωτικού τους παιχνιδιού [Θεοκρ., 6.15-19, 32-33]. 

Αντίθετα, η τακτική την οποία ακολουθεί και ο Αχιλλέας στο Επιθαλάμιο αφορά το 

διακριτικό φλέρτ του, καθώς από το πρωί μέχρι το βράδυ καθόταν δίπλα στην 

Δηιδάμεια και την καρτερούσε (στ.22) «ἐξ ἀοῦς δ’ἐπὶ νύκτα παρίζετο Δηιδάμειᾳ,» , 

χωρίς όμως να προσπαθεί έκδηλα να την κατακτήσει. Όπως επισημαίνει και ο 

Fantuzzi71 ο Αχιλλέας επιμένει στον σεξουαλικό του στόχο ως δεινός εραστής και τον 

κατακτά, ενώ ο Κύκλωπας στον Θεόκριτο είναι ασαφές αν κατέφερε τελικά να 

κατακτήσει το αντικείμενο του πόθου του ή αν απλά κατασκεύασε μία φαντασίωση, 

κατά την οποία κατάφερε να κατακτήσει την αγαπημένη του. 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης και η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στον 

Επιθαλάμιο και στον Επιτάφιο Βίωνος καθώς ενισχύει την άποψη ότι ο δεύτερος 

ποιητής γνώριζε το έργο του πρώτου και ήταν μαθητής του. Στους στίχους 58-6372 

αναφέρεται ότι η Γαλάτεια θρηνεί για το χαμό του Βίωνα, γιατί κάποτε την έκανε να 

χαίρεται με το τραγούδι του, το οποίο ήταν καλύτερο από αυτό του Κύκλωπα, που 

τον απέφευγε, και τώρα είναι αναγκασμένη να κάθεται στην ακρογιαλιά και να 

βόσκει τα βόδια του κοπαδιού του. Το απόσπασμα αυτό, αναφέρεται ξεκάθαρα στον 

Βίωνα, ο οποίος τονίζει έμμεσα ότι ήταν βοσκός («βόας δ’ἔτι σεῖο νομεύει»). Επίσης, 

το χωρίο του Μόσχου που εξετάσαμε διατηρεί το ίδιος ύφος και τις λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στον Ἐπιθαλάμιο, εντείνοντας την διακειμενικότητα του κειμένου 

(π.χ. «τὸ σὸν μέλος» «παρ’ ἀιόνεσσι θαλάσσας»,«οὐ γὰρ ἴσον»), ενισχύοντας την 

άποψη για την ύπαρξη στενών σχέσεων μεταξύ των δύο ποιητών.  

 

4 

κἠμοὶ: ο τύπος αυτός, ο οποίος προήλθε μετά από κράση, συναντάται στον 

Καλλίμαχο [Καλλ. Αρτ., 81] και στην Α.Π [12.65.3].συρίσδεν: δωρικό αντί συρίζω, 

εμφανίζεται στον Θεόκριτο [Θεοκρ. 1.14‧16,8.4,11.38] με την έννοια του παιξίματος 

του αυλού, στον Ευριπίδη [Ευρ. Aλκ., 576 ‧ΙΤ. 1125‧ΙΑ. 576], για τον ήχο συριγμό 

                                                           
71 Fantuzzi (2012)a, 293. 
72«Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος, ἅν ποκ’ἔτερπες/ ἑζομέναν μετὰ σεῖο παρ’ἀιόνεσσι θαλάσσας‧/οὐ 

γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο. Τὸν μὲν ἔφυγεν/ ἁ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ’ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας,/ καὶ νῦν 

λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν/ἕζετ’ἐρημαίασι, βόας δ’ἔτι σεῖο νομεύει». 

 Κλαίει και η Γαλάτεια για το τραγούδι σου, αν και κάποτε την έκανες να χαίρεται/όταν καθόταν μαζί 

σου στην ακροθαλασσιά./ Γιατί τραγουδούσες καλύτερα από τον Κύκλωπα, τον οποίο απέφευγε/η 

όμορφη Γαλάτεια, που σε έβλεπε με ευχαρίστηση από την ακροθαλασσιά/και τώρα ξεχνώντας το κύμα 

στις έρημες αμμουδιές/κάθεται, και προσέχει ακόμη τα βόδια σου. Μτφρ. Αρβανίτη Φωτούλα.  



33 
 

του φιδιού [Aρ. Πλ,689]. ἀλλὰ τί μέλψω; : Στον στίχο 4 ο Λυκίδας δέχεται την 

πρόσκληση του Μύρσωνα για να τραγουδήσει ένα γλυκό και ερωτικό τραγούδι, αλλά 

προβληματίζεται καθώς δεν ξέρει ποιο να πει. Αυτός ο προβληματισμός του, κατά 

την γνώμη μου, μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι ο Λυκίδας, ως 

βουκολικός ποιητής, διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία τραγουδιών που γνωρίζει με το 

συγκεκριμένο ερωτικό θέμα που αφορά τον έρωτα του Κύκλωπα και της Γαλάτειας 

και δεν ξέρει ποιο να επιλέξει. Και πράγματι, το γενικό περίγραμμα του μύθου αυτού 

έδινε τόσες δυνατότητες να αναπτυχθεί, ώστε οι παραλλαγές που βρίσκουμε στην 

ποίηση των ελληνιστικών και των αυτοκρατορικών χρόνων, να είναι ανεξάντλητες. 

Αυτή η έμμεση αναφορά του στην λυρική του δεινότητα απασχολεί ιδιαιτέρως τους 

μελετητές καθώς αν μελετήσει κανείς προσεκτικά στον Θεόκριτο τον Κύκλωπα στα 

Ειδύλλια 6 και 11 και τον βοσκό στο Ειδύλλιο 13, ο οποίος αποτελεί τον άλλον 

βασικό τραγουδιστή στην θεοκρίτεια ποιητική, θα παρατηρήσει ότι δεν σκέφτονται 

κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ήθελαν να απαγγείλουν, παρά μόνο επιθυμούν 

να μιλήσουν για τον δικό τους ερωτικό πόνο73. Αντιθέτως, στο ποίημα που μελετούμε 

δεν εκφράζεται η προσωπική ιστορία και ο ερωτικός πόνος του Λυκίδα, αλλά μία 

ερωτική ιστορία-τραγούδι που τυγχάνει να γνωρίζει.  

 

5-9  

«Σκύριον <ὅν>… κατὰ παστὸν Ἀχιλλέα Δηιδάμεια» : Στους στίχους 5-9, μέσα από 

τα λόγια του Μύρσωνα γίνεται η πρώτη αναφορά στον μύθο του Αχιλλέα και της 

Δηιδάμειας. Ο Μύρσων στην προσπάθειά του να δώσει στον Λυκίδα τις απαραίτητες 

πληροφορίες για να τον κατατοπίσει ως προς το θέμα του τραγουδιού που θα 

επιλέξει, αναφέρει ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να τραγουδήσει ένα τραγούδι που 

αναφέρεται ή εκτυλίσσεται στην Σκύρο, στον τόπο όπου βρέθηκε ο Αχιλλέας με 

γυναικεία μορφή ανάμεσα στις κόρες του βασιλιά Λυκομήδη και ζούσε τον έρωτά 

του με την Δηιδάμεια.  

 

5 

Σκύριον <ὅν>: Για την έλευση και παραμονή του νεαρού Αχιλλέα στη Σκύρο βλ. 

Εισαγωγή. ζαλώμενος ᾆδες ἔρωτα (Ahrens) : Η παραδεδομένη γραφή ζαλῶν μένος 

ἁδὺς, δημιουργεί σύγχυση στο νόημα και δεν μπορεί να σταθεί μετρικά, όπως 

                                                           
73 Fantuzzi (2012)a ,295. 



34 
 

επισημαίνει και η Hamidou74. Είναι απαραίτητη η διόρθωση αυτού του στίχου, όμως 

και πάλι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Άλλη μία διόρθωση 

ζαλώμενον ἁδύν προτείνουν  οι Koennecke και Εdmonds η οποία αντιμετωπίζει και 

αυτή μετρικό πρόβλημα. Επίσης, μία σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη αποτελεί το γεγονός ότι ο στίχος για να μπορεί να έχει ένα ολοκληρωμένο 

νόημα είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ρήματος και γι’ αυτό τον λόγο προτιμάται η 

διόρθωση του Ahrens ζαλώμενος ᾆδες. ζαλώμενος: δωρικό τύπος του ρήματος 

ζηλόω. Όταν συντάσσεται με αιτιατική έχει την σημασία φιλοτιμούμαι, προσπαθώ να 

μοιάσω κάποιον [Θουκ. Ιστ., 2.37]. Μπορεί όμως να έχει και αρνητική σημασία 

δηλαδή ζηλεύω, φθονώ [Ησ. Εργ.,23]. Επίσης, μπορεί να σημαίνει μακαρίζω, επαινώ, 

αποκαλώ κάποιον ευτυχισμένο [Σοφ. Ηλ.,1027], [Αρ. Αχαρν.,1008] ή όταν 

συντάσσεται με αιτιατική πράγματος αποκτά την σημασία επιθυμώ κάτι διακαώς, 

παλεύω με ζήλο [Δημ. Ολυνθ.,15]. Εδώ ο Μύρσων προτρέπει τον Λυκίδα να 

τραγουδήσει για τον έρωτα του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας αξιοποιώντας όλη του 

την τέχνη έτσι ώστε το τραγούδι του να συναγωνίζεται σε τέχνη τέτοιου είδους 

ποιήματα. ᾆδες: το ρήμα βρίσκεται σε οριστική παρατατικού. Ο Λυκίδας 

τραγουδούσε με όλη του την τέχνη στο παρελθόν το συγκεκριμένο τραγούδι για τον 

Αχιλλέα και την Δηιδάμεια και μάλιστα λόγω της τέχνης του ήταν ήδη γνωστό. Την 

επανάληψή του  λοιπόν παρακαλεί τώρα ο Μύρσων.   

 

6 

λάθρια Πηλεϊδαο, φιλάματα, λάθριον εὐνάν :λάθρια: μεταγενέστερος τύπος του 

λαθραῖος. Συναντάται και στον Θεόκριτο με την σημασία μυστικά, κρυφά, 

παρασκηνιακά [Θεο.1.96]. φιλάματα: Δωρικό αντί φιλήματα, χρησιμοποιείται στον 

Μόσχο [Μοσχ.9.440.4‧5‧27], στον Θεόκριτο [Θεο.23.9‧27.3‧27.5] και στον 

Πλούταρχο [Πλ.fr.46.5]. εὐνάν: Δωρικό αντί εὐνήν. Στον Όμηρο εμφανίζεται με την 

σημασία κρεβάτι, κλίνη [Ιλ.9.618‧ Οδ.1.427‧2.2], στρώμα  [Οδ.3.403‧23.179], για την 

κατοικία ζώων[Οδ.14.14], φωλιά ελαφιού [Οδ.4.338], ως συζυγική κλίνη 

[Ιλ.24.130‧9.13‧18.433], [Οδ.4.333‧10.297] και ως το τελευταίο κρεβάτι κάποιου, ο 

τάφος του [Ιλ.2.783], [Αισχ. Χοηφ.318], [Σοφ.Ηλ.436]. Σε αυτό το στίχο γίνεται η 

πρώτη αναφορά στο ποίημα για το κύριο θέμα του έργου, τον έρωτα του Αχιλλέα και 

της Δηιδάμειας. Ο ποιητής χωρίς να αναφερθεί αμέσως σε αυτήν την ερωτική 

                                                           
74 Hamidou (2016), , https://journals.openedition.org/aitia/1552 

https://journals.openedition.org/aitia/1552


35 
 

ιστορία, προσπαθεί να αναφερθεί έμμεσα σε αυτήν με τα κρυφά φιλιά και το κρυφό 

πλάγιασμα του Αχιλλέα. Η επανάληψη της λέξης λάθρια γίνεται για να τονιστεί η 

παρενδυσία του Αχιλλέα, προκειμένου ο ήρωας να ξεφύγει από την συμμετοχή του 

στον πόλεμο. 

  Συμφωνώντας με την άποψη του Fantuzzi και της Gutzwiller75, αυτός ο στίχος 

συνδέεται ταυτοχρόνως με την επική και την βουκολική παράδοση. Αυτό το 

επεισόδιο της νεότητας του Αχιλλέα, το οποίο πρόκειται να τραγουδήσει ο Λυκίδας 

«λάθρια Πηλεϊδαο, φιλάματα» θυμίζει την αντίστοιχη φράση της Ιλιάδος 

«μῆνις..Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος», η οποία προαναγγέλλει το θέμα του έπους.  Όσον 

αφορά στην σύνδεση του χωρίου αυτού με την βουκολική παράδοση, αυτή 

επιτυγχάνεται με την υπενθύμιση ότι πρόκειται για ένα τραγούδι ενός βοσκού με 

θέμα την περιπέτεια του Αχιλλέα στην Σκύρο και ουσιαστικά αποτελεί, μέσω του 

διαλόγου, την επεξήγηση στο ερώτημα του άλλου βοσκού σχετικά με το ποιο 

τραγούδι πρέπει να τραγουδήσει. Επιπρόσθετα, όπως σωστά υποστηρίζει ο Beckby76 

ο στίχος παραπέμπει στο Θεοκρίτειο «φώριος εὐνά» [Θεοκρ.27.68]. Το σύνταγμα 

αυτό το συναντάμε σε ένα κατεξοχήν ερωτικό ειδύλλιο, όπου στον συγκεκριμένο 

στίχο, μιλά ο ίδιος ο ποιητής για να αναφέρει ότι το ζευγάρι σταμάτησε να 

ερωτοτροπεί προκειμένου να συνεχίσει τις αγροτικές-βουκολικές ασχολίες τους.  

 

 7  

πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὅπως δ’ἐψεύσατο μορφάν: 

φᾶρος: Μεγάλο κομμάτι από ύφασμα ή πανί [Οδ.5.258], [Ευρ.Εκαβ.1082], περιβολή 

ή μανδύας που φοριόταν πάνω από τον χιτώνα [Ιλ.2.43‧8.221] αλλά χρησιμοποιήθηκε 

και ως σάβανο ή πέπλο [Ιλ.18.353‧24.580] (για άνδρα), [Οδ.5.230] (για γυναίκα). 

Τέλος, εμφανίζεται στον Σοφοκλή με την σημασία της κουβέρτας [Σοφ.Τρ.916].ὅπως 

δ’ἐψεύσατο μορφάν: ψεύδομαι τινά, μπορεί να έχει την σημασία του λέω κάτι το 

οποίο δεν είναι αληθές εκούσια ή ακούσια [Πλ.Συμπ.214e], είμαι ψεύτης, επίορκος ή 

ψευδομάρτυρας [Ησ.Εργ.283], αθετώ τους όρκους μου [Ιλ.7.352], εξαπατώ με 

ψέματα, απατώ [Αισ.Αγαμ.1208] ενώ συναντάται και με την σύνταξη ψεύδομαι τινά 

τι και τέλος συναντάται με την σημασία εξαπατώ κάποιον σε κάτι 

[Σοφ.Οιδ.Κ.1145].Σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας αναφέρεται ανοιχτά για πρώτη 

φορά στην παρενδυσία του Αχιλλέα, στην αλλαγή δηλαδή της εξωτερικής του 

                                                           
75 Gutzwiller (1981),74. 
76 Beckby (1975),562. 
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εμφάνισης σε γυναίκα, προκειμένου να καταφέρει να τρυπώσει στην αυλή του 

Λυκομήδη και να αποφύγει στην συμμετοχή του στον Τρωικό Πόλεμο. Στην συνέχεια 

θα αναλυθεί διεξοδικά η εξωτερική μεταμόρφωση του ήρωα. 

Συχνά το θέμα της παρενδυσίας συγχέεται με την ομοφυλοφιλία και τον 

ερμαφροδιτισμό, αλλά υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές, καθώς η παρενδυσία 

περιορίζεται αποκλειστικά στην επιθυμία και στην πρακτική ενδυμασίας με ρουχισμό 

του άλλου φύλου, υπαγορευμένη από λόγους ψυχολογικούς. Όπως σημειώνει ο 

Brown77, η αντιστροφή των ρόλων είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο καθώς εμπλέκει την 

έννοια της ταυτότητας, της προτίμησης και της υιοθέτησης του εσωτερικού ρόλου 

του άλλου φύλου, ενώ πολλές φορές το άτομο κυρίως σκέφτεται, αισθάνεται και 

ενεργεί όπως το άλλο φύλο. 

Η βασική διαφορά του αρσενικού με το γυναικείο φύλο στην αρχαία Ελλάδα και 

τη Ρώμη, αφορούσε την ενεργητική συμπεριφορά του ενήλικου άνδρα σε πρακτικές, 

όπως π.χ ως πολεμιστή και στην παθητική συμπεριφορά της γυναίκας, που σκοπό είχε 

την αναπαραγωγή εντός του γάμου. Ένας άνδρας που δείχνει δειλία στην μάχη 

χαρακτηρίζεται ανδρόγυνος, ενώ μία γυναίκα που αμφισβητεί το θεσμό του γάμου 

μεταπηδά στην πλευρά του πολέμου. Ως προέκταση αυτού, συναντάται η παρενδυσία, 

η οποία όπως τονίζει ο Brisson 78 , μέσω των ρούχων και της συμπεριφοράς, 

εντάσσεται σε τελετές και υποστηρίζει ότι το κορίτσι δεν είναι γυναίκα πριν από το 

γάμο και το αγόρι δεν είναι άνδρας πριν γίνει πολεμιστής. Ο  γάμος για τις γυναίκες 

και ο πόλεμος για τους άντρες αντίστοιχα, συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της φύσης 

του καθενός. Διαφορετικά, αν ένας άνδρας είναι δειλός ισοδυναμεί με γυναίκα, ενώ 

μια γυναίκα αν αρνείται να γίνει μητέρα, θεωρείται ότι λαμβάνει χαρακτηριστικά 

ανδρικά και μετέρχεται την τέχνη του πολεμιστή. Ο  Brisson επεκτείνει την έρευνά 

του, αναφέροντας ότι η παρενδυσία μπορεί να αποτελέσει πολεμικό τέχνασμα, όταν 

οι πολεμιστές μεταμφιέζονται σε γυναίκες προκειμένου να επιβιώσουν, ενώ πολλές 

φορές συναντάται σε εικονικές μάχες και τελετές μύησης. Για να γίνει μάλιστα ακόμη 

πιο συγκεκριμένος και κατανοητός, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα, κατά το οποίο 

στην διάρκεια μίας ετήσιας εορτής κοντά στην λίμνη Τριτωνίδα της Λιβύης [Αισχ. 

Ευμ. 292‧ Παυσ.1,14,6], όπου η ελληνική παράδοση τοποθετούσε τη γέννηση της 

Αθηνάς Τριτογένειας,  η ωραιότερη κοπέλα φορούσε, όπως  η θεά, μία πανοπλία 

οπλίτη και έκανε τον γύρο της λίμνης με πολεμικό άρμα, ενώ τα υπόλοιπα κορίτσια, 

                                                           
77 Brown (1960), 218-224. 
78 Brisson (2003), 74-75.  
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χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα, πολεμούσαν με πέτρες και ραβδιά και όσες 

υπέκυπταν στα τραύματά τους ονομάζονταν ψευδοπαρθένοι [Ηρ.,4.180,189]. 

Επομένως, ενώ οι ψευδοπαρθένοι αποκαλύπτονται στην διάρκεια μιας πολεμικής 

δοκιμασίας, η αυθεντική πολεμική φύση ενός νεαρού άνδρα, μπορεί να αποκαλυφθεί 

όταν αυτός υιοθετεί την εξωτερική εμφάνιση παρθένου79.  

Η παρενδυσία όμως, δεν είναι άγνωστο φαινόμενο σε εμάς διότι συχνά 

εμφανίζεται στο θέατρο και ιδιαιτέρως στην κωμωδία. Στις κωμωδίες μέσω της 

μίμησης, όχι μόνο αναδεικνύονται οι φυσικές λεπτομέρειες του σώματος, τις οποίες 

οι κοινωνικές συμβάσεις κανονικά αποκρύπτουν, αλλά ακόμη καταρρίπτονται κάποια 

στερεότυπα, δεδομένου ότι τους γυναικείους ρόλους τους υποδύονται άντρες80. Τόσο 

στις Εκκλησιάζουσες όσο και στις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, η παρενδυσία 

αποτελεί το μέσο υπέρβασης των ορίων που θέτει το φύλο σε ό,τι αφορά στην 

τελετουργία και την πραγματική ζωή και αναδεικνύεται η αντιστροφή των ρόλων των 

δύο φύλων. Ειδικότερα στις Θεσμοφοριάζουσες, που αφορά τις γυναίκες που 

συμμετέχουν στην γιορτή των Θεσμοφορίων, γιορτή αφιερωμένη στην ανανέωση της 

βλάστησης και την ενίσχυση της γονιμότητας της γης, η εξέλιξη της δράσης είναι 

δομημένη όχι μόνο για το κωμικό αποτέλεσμα της γυναικείας απομίμησης, αλλά 

ακόμη για την ανάδυση προβληματισμού που αφορά το φύλο και τη διαδικασία της 

μίμησης και αναπαράστασης που συνδέει την παρενδυσία με την μιμητική παρωδία 

των κειμένων81. 

 

8 

χὤπως ἐν κώραις Λυκομηδίσιν οὐκ ἀλέγοισα: 

χὤπως: καὶ ὅπως (κράση). ἐν κώραις Λυκομηδίσιν: Ο Λυκομήδης ήταν ο πατέρας 

της Δηιδάμειας και ο βασιλιάς της Σκύρου. Οι αδερφές της Δηιδάμειας σε αυτό τον 

στίχο αναφέρονται με το πατρωνυμικό τους όνομα, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τα 

ονόματα του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας στον στίχο 982.οὐκ ἀλέγοισα:. Θα πρότεινα 

βάσει της ανάγνωσης του Ahrens οὐκ ἀλέγοισα: Πβ. ἀλέγω, μόνο με ενεστ. κυρίως με 

άρνηση‧ απόλ., οὐκ ἀλ., δεν με νοιάζει, δεν φροντίζω, Λατ. negligo, σε Όμηρ. 

[Οδ.6.268]‧ κύνες οὐκ ἀλέγουσαι, αδιάφοροι, άμυαλοι, παράτολμοι, απερίσκεπτοι 

σκύλοι, σε Όμηρ. [Οδ.19.154]. Επίσης ως φράση συναντάται και στο τέλος 

                                                           
79 Brisson (2003), 77.  
80 Zeitlin (1981), 309.  
81 Zeitlin (1981) ,303, 318.  
82  Fantuzzi (2017), 183-184. 
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δακτυλικού εξαμέτρου με το ρ. ἀλέγω σε τύπο μετοχής: οὐκ ἀλέγοντες: Ιλ. 16, 388, 

Ησ. Εργα 251, ούκ ἀλεγούσας:  Οδ. 19, 154.  

 

9 

ἠείδη κατὰ παστὸν Ἀχιλλέα Δηιδάμεια: ἠείδη: επικός-δωρικός τύπος του 

υπερσυντελίκου του ρήματος οἶδα. Η διόρθωση που υιοθετούν ο Gow και ο Edmonds 

(ἠείδη) είναι προτιμότερη, από τη γραφή οὐδ’εὕδειν του Ahrens. Ο τύπος ἠείδη είναι 

σπάνιος, εμφανίζεται μόλις δύο φορές στον Όμηρο [Οδ.9.206‧ Ιλ.22.280]83. παστὸν: 

ὁ παστός=παστάς, συναντάται με την σημασία του εσωτερικού δωματίου, της 

γαμήλιας κρεβατοκάμαρας[Θεοκρ.24.46],[Ευρ.Ορ.1371]. Πβ Λουκ. ΝΔ.,23 για τον 

τύπο παστός. Η λέξη εδώ δεν έχει τη σημασία της νυφικής παστάδας, αλλά το 

υπνοδωμάτιο της πριγκίπισσας Δηιδάμειας. Ἀχιλλέα: Ο Αχιλλέας όπως εμφανίζεται 

στην Ιλιάδα του Ομήρου είναι ο  ένδοξος πολεμιστής του Τρωικού πολέμου, 

πολεμοχαρής,  με φοβερές δεξιότητες, σχεδόν άτρωτος και με εκδικητικό χαρακτήρα 

ακόμα και στους δικούς του συμπολεμιστές, όταν προσβάλλεται η τιμή του. Στον 

Όμηρο όμως συναντάμε και τον ερωτικό Αχιλλέα μέσα από την ιστορία της 

Βρισηίδας, το χαμένο «τρόπαιο» του Αχιλλέα, στην  οποία βέβαια το θέμα της τιμής 

υπερισχύει του ερωτικού στοιχείου, το οποίο δηλώνεται και από τη σχέση του με τον 

Πάτροκλο.  

Ο έρωτας του Αχιλλέα με την Δηιδάμεια, τη Βρισηίδα, τη Πενθεσίλεια  και τέλος 

με τον Πάτροκλο ήταν οι βασικότεροι θεματικοί άξονες της κλασσικής και 

μετακλασσικής ελληνικής αλλά και λατινικής γραμματείας. Μπορούμε να 

αναφέρουμε ως παράδειγμα αυτών των θεματικών αξόνων τον Οβίδιο, όπου γίνεται 

λόγος για το ερωτικό δράμα της Πενεθεσίλειας (Ηρωίδες, 21) και τον Σοφοκλή με το 

σατυρικό δράμα Ἀχιλλέως ἐρασταί, όπου ο Αχιλλέας αποτελούσε αντικείμενο 

ερωτικού πόθου του χορού των Σατύρων. Επίσης, θα ήταν παράλειψη να μην 

αναφερθεί ο Ευριπίδης με το χαμένο δράμα Σκύριοι, ο Αισχύλος με την χαμένη 

τραγωδία Μυρμιδόνες, όπου δραματοποιείται η αγάπη του Αχιλλέα προς τον 

Πάτροκλο και ο πόνος του μετά τον θάνατό του,  ο Λυκόφρων με το έργο του 

Αλεξάνδρα ή Κασσάνδρα , στο οποίο γίνεται λόγος για την πολυποίκιλη ερωτική ζωή 

του Αχιλλέα με την Ελένη(143, 171-3), την Μήδεια(174-5,798), την Πολυξένη(323-

329) και τον Τρώιλο(309-313). Πολλοί συγγραφείς λοιπόν, μετατόπισαν το 

                                                           
83 Fantuzzi (2017),  184.  
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ενδιαφέρον στην ανθρωποκεντρική και ερωτική προσέγγισή του ήρωα. Μόνο ο 

Στάτιος στην Αχιλληίδα του, ήταν αυτός που προσπάθησε να εξισορροπήσει την 

ηρωική και συνάμα άκρως ερωτική πλευρά του ήρωα. Ο Αχιλλέας αποτελεί μία 

λογοτεχνική persona, η οποία μπορεί να διαθέτει πολλές πλευρές ανάλογα με τον 

τρόπο με τον οποίο επιθυμεί ο εκάστοτε συγγραφέας να τον παρουσιάσει. 

Δηιδάμεια: Η ιστορία της Δηιδάμειας ως ερωτική συντρόφου του Αχιλλέα δεν μας  

είναι και τόσο γνωστή καθώς δεν αναφέρεται από τον Όμηρο και είναι μόνο άμεσα 

συνδεδεμένη με το περιστατικό της Σκύρου και ως μητέρα του Νεοπτόλεμου. Η 

Δηιδάμεια 84  ήταν μία από τις εφτά κόρες του βασιλιά Λυκομήδη, την οποία 

ερωτεύτηκε ο Αχιλλέας, όταν κρύφτηκε στην αυλή του Λυκομήδη ντυμένος κορίτσι 

και μαζί απέκτησαν έναν γιό τον Νεοπτόλεμο. Σύμφωνα όμως με μία άλλη εκδοχή 

απέκτησαν και έναν άλλο γιό, τον Όνειρο, τον οποίο σκότωσε άθελά του ο Ορέστης 

στην Φώκαια (Φώτιος, Βιβλιοθήκη 190). 

Εκτός από την Αχιλληίδα  του Στάτιου η Δηιδάμεια έχει πρωταγωνιστική θέση 

στο έβδομο βιβλίο των Μεθ΄Ὅμηρον του Κόιντoυ Σμυρναίου, όταν η μητέρα του 

Νεοπτόλεμου προσπαθεί να πείσει το γιο της να μην συμμετέχει στον Τρωικό 

πόλεμο, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την ζωή του εφόσον δεν μπόρεσε ούτε ο 

Αχιλλέας να ξεφύγει από την μοίρα του θανάτου, που ήταν και γιός θεάς [7.270-4]. 

Μάλιστα, κατά τον Απολλόδωρο [4,6.13], ο Νεοπτόλεμος έδωσε την μητέρα του ως 

σύζυγο στον Δευκαλίωνα μετά την άλωση της Τροίας. Το όνομά της σε αυτή την 

εκδοχή είναι Πύρρα. Σύμφωνα όμως, με άλλη εκδοχή του μύθου, Πύρρα85 ήταν το 

όνομα που δόθηκε στον Αχιλλέα, όταν ζούσε ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη, 

λόγω του χρώματος των μαλλιών του [Υγίνος, Fabulae 96].  

 

10-11α 

ἅρπασε τὰν Ἑλέναν… δύστανον Ἄρηα : Σε αυτό το σημείο ο Λυκίδας ξεκινά να 

αφηγείται την ιστορία του περίφημου έρωτα του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, το 

κύριο θέμα του ποιήματος. Μετά από την  καθαρά βουκολική εισαγωγή, τον 

βουκολικό διάλογο των δύο ποιμένων (στ. 1-9) ακολουθεί η αφήγηση του κρυφού 

έρωτα του επικού ήρωα με την Δηιδάμεια στην Σκύρο (στ. 10-32). Στους στίχους 10-

14 γίνεται αναφορά τόσο στην αρπαγή της Ωραίας Ελένης από τον Πάρη ως απαρχή 

του Τρωϊκού πολέμου, όσο και στον μύθο του Πάρη και της Οινώνης, όταν ο νεαρός 

                                                           
84 Αναφέρεται και ως Ιπποδάμεια, σύζυγος του Πειρίθου, βασιλέα των Λαπιθών. Kerenyi (1998), 480. 
85 Πύρρος επίσης ήταν και το άλλο όνομα του Νεοπτόλεμου.  



40 
 

τότε βουκόλος πριν γίνει γνωστή η πριγκιπική του καταγωγή, είχε ερωτευτεί τη 

νύμφη Οινώνη και ζούσε μαζί της. Με την αναφορά στον έρωτα του βουκόλου Πάρη 

με την Οινώνη διαπιστώνουμε τη σύνδεση του ποιήματος αυτού με τη βουκολική 

θεματική. βωκόλος: δωρικό, ο ποιητής δεν αναφέρεται στον Πάρη ονομαστικά αλλά 

προτιμά να του προσδώσει τον προσδιορισμό βωκόλος. Ο λόγος που γίνεται αυτό, δεν 

είναι άλλος από το ότι επιθυμεί να προσδώσει βουκολική οντότητα/ταυτότητα στον 

Πάρη για να συνδυάζεται με το ευρύτερο πλαίσιο του ύφους του ποιήματος. Φυσικά, 

o προσδιορισμός αυτός του Πάρη δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει καθώς το 

συναντούμε ξανά «τὰν πινυτὰν Ἑλέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος ἄλλος» [Θεο. 27.1]. Η 

αμφίβολη όμως χρονολόγηση και η αμφισβήτηση που υπάρχει σχετικά με το αν το 

συγκεκριμένο έργο είναι όντως έργο του Θεόκριτου 86  δεν μας επιτρέπει να 

συνάγουμε το συμπέρασμα ότι ο χαρακτηρισμός αυτός του Πάρη είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα βουκολοποίησης, που συμβαίνει συχνά στην βουκολική 

ποίηση. Εξάλλου, όπως μας είναι γνωστό ο Πάρης, πριν γίνει γνωστή η πριγκιπική 

του καταγωγή, ήταν βοσκός. Η λέξη βωκόλος για τον Πάρη στοχεύει σε κάθε 

περίπτωση να προσδώσει στο κείμενο βουκολική χροιά και να συνδέσει την ιστορία 

του με την νύμφη Οινώνη και το βουνό Ίδα, την οποία αναφέρει λίγο παρακάτω, 

συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα βουκολικό σκηνικό. Οἰνώνῃ: Ο μύθος της 

Οινώνης  της εγκαταλελειμμένης για χάρη της Ελένης συζύγου του Πάρη, η οποία 

αφού έχει αρνηθεί να θεραπεύσει τον τραυματισμένο από τα βέλη του Φιλοκτήτη 

Πάρη, μετανιωμένη οδηγείται στην αυτοχειρία είναι γνωστός κυρίως από την 

Ελληνιστική περίοδο και μετά. Όπως αναφέρθηκε, δεν είναι καθόλου τυχαία η 

αναφορά της από τον ποιητή του Επιθαλαμίου, καθώς με μόλις  λίγες λέξεις  

καταφέρνει να παραπέμψει στην ιστορία της, στην προσπάθειά του να συνδέσει την 

παραμονή  του Αχιλλέα στη Σκύρο με την έναρξη του Τρωικού πολέμου. Η  αναφορά 

στην Οινώνη και την εγκατάλειψή της από τον Πάρη  εξαιτίας της Ωραίας Ελένης 

στην αρχή του τραγουδιού του Λυκίδα  σημαίνει το τέλος της βουκολικής ζωής του 

Τρώα πρίγκιπα με τη νύμφη Οινώνη στο βουνό της Ίδης. Ως εκ τούτου ο Τρωικός 

πόλεμος  εξαιτίας της αρπαγής της Ωραίας Ελένης, όπως σωστά διαπιστώνει και ο 

Fantuzzi87, αποκτά αυτομάτως βουκολική χροιά. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ερωτική ιστορία του Πάρη και της Οινώνης με το τραγικό της τέλος παραπέμπει και 

στο τραγικό τέλος του έρωτα του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, καθώς ο ήρωας μετά 

                                                           
86  Beckby (1975),516.  
87 Fantuzzi (2012)a ,297.  
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την αποκάλυψη της ταυτότητάς του θα στρατολογηθεί στον Τρωικό πόλεμο και θα 

αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί, χωρίς να ξαναδεί την αγαπημένη του Δηιδάμεια. 

Ο μύθος της νύμφης και η τραγική ερωτική ιστορία της αποσιωπάται από τον Όμηρο.  

Όπως αναφέρει και ο Τσομής88, η Οινώνη δεν είναι γνωστή στον επικό κύκλο, αλλά 

την πρώτη αναφορά στο όνομά της την κάνει ο Ελλάνικος [FGrHI.4.F.29] και 

πιθανόν και ο Βακχυλίδης [αποσπ.20 D., στ. 3 Sn.-M.], ο οποίος αναφέρεται στον 

θάνατο της ίσως στο πλαίσιο ενός μυθολογικού παραδείγματος. Από την ελληνιστική 

περίοδο και μετά  αρχίζουν να γίνονται κάποιες αναφορές σε αυτήν, ενώ μόνο στον 

Κόιντο Σμυρναίο, στα Μεθ’ Ὅμηρον στον δέκατο λόγο, παρατίθεται η πρώτη 

ποιητική και εκτενής πραγμάτευση της αυτοκτονίας της σε συνάρτηση με το θάνατο 

του Πάρη. Χαρακτηριστικές αναφορές κατά την Ελληνιστική περίοδο: Λυκόφρων, 

Αλεξάνδρα [στ. 57 κ.ε], Παρθένιος [4 και 34]. Ο πάπυρος Pant 56 (1960) μας 

παραδίδει σπαράγματα ενός πιθανότατα ελληνιστικού εξάμετρου ποιήματος, στον 

οποίο φαίνεται η Οινώνη να είναι νύμφη πηγών (π.β. Οβίδιο Ηρ., 5, 3). Τον 2ο αι. 

π.Χ. ο Ευφορίων έγραψε μία τραγωδία, της οποίας γνωρίζουμε μόνο τον τίτλο 

Αλέξανδρος. Υποθέτουμε όμως ότι θα γινόταν λόγος για την ιστορία του Πάρη και 

της Οινώνης. Άλλες μαρτυρίες τις οποίες διαθέτουμε είναι αυτές του Οβιδίου στην 

πέμπτη Ηρωίδα του πριν ακριβώς την έναρξη του Τρωϊκού πολέμου, του Στράβωνα 

[13, 596], του Κόνωνα [23], του Ψευδ.- Απολλόδωρου[3., 154-155], του Στατίου 

[Silv.I, 21-22], του Λουκανού [Phars. 9, 972b-973]. Ακόμη, μαρτυρίες συναντάμε 

στον Σουητώνιο [Dom.10,4], στον Χριστόδωρο [Π.Α. 2, 215-221], στον Προπέρτιο 

[2, 32,35-40] και στον Λουκιανό [Dearum iudicium 4,4].  

Με τον μύθο της αυτοχειρίας της ασχολήθηκε ο Παρθένιος στο έργο του Ερωτικά 

Παθήματα [4.1.1.-7.3], ο οποίος παραδίδει ότι ο Πάρης, όντας βοσκός στο βουνό Ίδη, 

ερωτεύτηκε τη Νύμφη Οινώνη, κόρη του θεού- ποταμού Κεβρήνος, η οποία διέθετε 

μαντικές ικανότητες. Έτσι λοιπόν, προμάντεψε ότι θα έρθει η στιγμή που, από έρωτα 

για άλλη γυναίκα, θα την εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα θα προκαλέσει πόλεμο και 

συμφορές στην πατρίδα του. Μάλιστα, του τόνισε ότι θα τραυματιστεί θανάσιμα και 

ότι μόνο εκείνη θα έχει την δυνατότητα να τον γιατρέψει. Όταν τραυματισμένος πια, 

θανάσιμα ο Πάρης από το βέλος του Φιλοκτήτη, θυμήθηκε τα λόγια της, αποφασίζει 

να στείλει κήρυκα για να ζητήσει την βοήθειά της προτρέποντάς την να τα ξεχάσει 

όλα καθώς ήταν θέλημα των θεών. Η Οινώνη αρνείται να τον βοηθήσει, όμως 

                                                           
88 Τσομής (2005),10-11, (2018), 160-162.  
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αργότερα, αποφασίζει να πάει στο μέρος που είχε πληροφορηθεί ότι βρίσκεται 

τραυματισμένος, αλλά τον βρίσκει νεκρό και ξεσπά σε σπαρακτικούς θρήνους ενώ 

στο τέλος αυτοκτονεί.  

Το ίδιο μοτίβο του μύθου παρατηρείται και στον Απολλόδωρο στην Βιβλιοθήκη 

(3.154.1-155.8), σύμφωνα με τον οποίο η Οινώνη συνεχίζει να είναι κόρη του 

ποταμού Κεβρήνου και να έχει μαντικές ιδιότητες, την οποία παντρεύεται ο Πάρης. 

Τον προειδοποιεί να μείνει μακριά από την Ελένη ενώ σε περίπτωση τραυματισμού 

του, τον προτρέπει να καταφύγει στην ίδια. Όταν όμως, ο Πάρης , μετά την αρπαγή 

της Ελένης στην Σπάρτη, τραυματίστηκε από το Φιλοκτήτη και στράφηκε στην 

Οινώνη για βοήθεια, αρνήθηκε να τον βοηθήσει καθώς είχε πληγωθεί 

συναισθηματικά. Ο Πάρης μεταφέρθηκε στην Τροία, όπου ξεψύχησε, και στην 

συνέχεια η Οινώνη μεταμελημένη σπεύδει να τον βρεί, έχοντας μαζί της ιαματικά 

βότανα, αλλά τον βρίσκει νεκρό και δίνει και αυτή τέλος στη ζωή της με 

απαγχονισμό. 

Αντίστοιχα γεγονότα διαδραματίζονται και στα Μεθομηρικά (10.259-492) του 

Κόιντου Σμυρναίου όπου ο Πάρης τραυματισμένος από το τόξο του Φιλοκτήτη, 

υποφέρει από την πληγή του, αλλά μόνο η Οινώνη είναι αυτή που μπορεί να τον 

βοηθήσει, σύμφωνα με την ερμηνεία του χρησμού. Έτσι λοιπόν, ο Πάρης στην 

προσπάθειά του να σωθεί πέφτει εμπρός στα πόδια της ως ικέτης, επιζητώντας τον 

οίκτο της και τονίζοντάς της ότι οι Μοίρες ήταν υπεύθυνες για όλες του τις πράξεις 

και που τον οδήγησαν στην αγκαλιά της Ελένης. Γι’ αυτό τον λόγο είναι 

υποχρεωμένη να τον βοηθήσει λόγω του χρέους της απέναντι στους θεούς και στην 

παρελθοντική συζυγική τους σχέση. Η Οινώνη όμως, πληγωμένη και με ειρωνική 

διάθεση αρνείται να τον βοηθήσει και τον παραπέμπει να ζητήσει βοήθεια στην 

Αφροδίτη, στον Δία και στην Ελένη. Ο Πάρης τελικά ξεψυχά στο βουνό Ίδη και η 

Οινώνη παρουσιάζεται να θρηνεί γι’ αυτόν, τον οποίο δεν είχε πάψει ποτέ να αγαπά. 

Μην αντέχοντας άλλο τον πόνο και πιστεύοντας πως μόνο στο θάνατο μπορεί να 

είναι μαζί του, πέφτει και αυτή στην φωτιά καθώς καίγεται το άψυχο σώμα του 

ανδρός της.  

Τέλος, διαφοροποιημένη είναι η εκδοχή για το θάνατο της Οινώνης που κάνει ο 

Κόνων στη διήγηση 23 (Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 186.134b.1-27). Ο Κόρυθος, που 

ξεπερνούσε σε κάλλος τον πατέρα του, ήταν ο γιός του Πάρη και της Οινώνης, τον 

οποίο έστειλε η μητέρα του με δόλιο σκοπό κοντά στην Ελένη (πβ. Λυκόφρωνα, 

Αλεξ. 57 κ.ε., Παρθένιο 34). Κάποια σιτγμή, ενώ ο Κόρυθος βρισκόταν στο δωμάτιο 
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της Ελένης, εισέβαλε σε αυτό ο Πάρης και θολωμένος από την ζήλεια του, σκότωσε 

τον γιό του. Γι’ αυτή του την πράξη η Οινώνη τον καταριέται και προφητεύει ότι θα 

τραυματιστεί θανάσιμα αλλά δεν θα βρίσκει πουθενά γιατρειά και γι΄αυτό θα 

αναγκαστεί να απευθυνθεί στην ίδια, στην Ίδη. Πράγματι, ο Πάρης τραυματίζεται και 

κατευθύνεται προς την Ίδη, έχοντας όμως στείλει πρώτα κήρυκα για να την 

παρακαλέσει. Εκείνη όμως, έδιωξε τον κήρυκα, ο Πάρης ξεψύχησε στην διαδρομή 

και αφού έμαθε για τον θάνατό του, σκότωσε τον κήρυκα και κρεμάστηκε από την 

ζώνη της.  κακὸν ἄλγος: η ίδια φράση συναντάται στον Νίκανδρο [Αλεξ.459], και 

στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό [988.4]. Το ἄλγος μπορεί να σημαίνει την οδύνη και τον 

σωματικό πόνο [Ιλ.5.394], [Σοφ. Φιλ.734, 1379], για τον ψυχικό πόνο που προκαλεί 

θλίψη και λύπη [Ιλ.1.2‧2.39‧3.97], [Οδ.2.41‧19.471] [Αισχ. Ευμ.183], για τον πόνο 

που οφείλεται από την κακή φήμη [Ευρ.Ελ.202]. Τέλος, όπως και σε αυτή την 

περίπτωση, μπορεί η σημασία του να προέρχεται από οτιδήποτε μπορεί να 

προκαλέσει πόνο. 

 

11β-14 

ἐχώσατο: το ρήμα στον Όμηρο όταν συντάσσεται με δοτική προσωπική έχει την 

έννοια «είμαι θυμωμένος με κάποιον» [Ιλ.21.519] ενώ όταν ακολουθεί γενική 

προσωπική μπορεί να αποκτήσει την έννοια «εξαιτίας κάποιου» [Ιλ.13.165]. ἁ 

Λακεδαίμων: Ο ποιητής δεν αναφέρεται στον Μενέλαο ονομαστικά εξαιτίας της 

αρπαγής της Ελένης αλλά αναφέρεται στην πόλη του. Με αυτό τον τρόπο, όπως 

εύστοχα επισημάνει και ο Fantuzzi89, ο ποιητής καταφέρνει να τονίσει την διαφορά 

άστεως και βουκολικής φύσης αναφερόμενος από τη μια μεριά στη Λακεδαίμονα ως 

και από την άλλη στον βουκόλο Πάρη,  ο οποίος εκπροσωπεί την ποιμενική ζωή. 

πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν Ἀχαϊκόν, οὐδέ τις Ἕλλην, οὔτε Μυκηναίων οὔτ’ Ἤλιδος 

οὔτε Λακώνων: η αναφορά όλων αυτών των ισχυρών πόλεων προκειμένου να 

εξηγήσει ο ποιητής ότι κανένας δεν τόλμησε να αποφύγει τον επερχόμενο πόλεμο, 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βουκολικό πνεύμα που διακατέχει όλο το υπόλοιπο 

ποίημα. Ωστόσο, μέσω αυτής της παρατακτικής σύνδεσης ο ποιητής καταφέρνει να 

τονίσει στον αμέσως επόμενο στίχο (15) ότι μόνο ο Αχιλλέας, ο γνωστός σε όλους 

πολεμοχαρής και εκδικητικός πολεμιστής, ήταν αυτός που κατάφερε να λείπει από 

αυτόν τον πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στη λιποταξία του Αχιλλέα, 

                                                           
89 Fantuzzi (2012)a , 298-299. 
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προκειμένου να γνωρίσουμε και μία άλλη πλευρά του ανθρώπινου χαρακτήρα του, 

την ερωτική, κάτω από την οποία υπολανθάνει η πολεμική του φύση.  δύστανον: 

δωρικό αντί δύστηνον, το επίθετο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στον Όμηρο 

[Ιλ.22.477‧6.127], [Οδ.5.436‧ 6.206‧17.501] και στην τραγωδία στον Αισχύλο  

[Περ.290‧909‧Προμ.656], για να περιγράψει κυρίως για πρόσωπα, τον άθλιο, τον 

δυστυχισμένο, τον κακότυχο. Μετά τον Όμηρο αποκτά ηθική σημασία και 

αναφέρεται στον αξιοθρήνητο, τον ελεεινό [Σοφ.Ηλ.121‧Φιλ.1016] αλλά και για 

πράγματα π.χ  ὄνειρος [Αρ.Βατ.1333], αἰκίαι [Σοφ.Ηλ.511], ὄνειδος [Σοφ.Αι.1191], 

πάθος [Διον.Αλικ.6.20]. Χρησιμοποιείται πάλι στην βουκολική ποίηση [Μοσχ. 

Μεγ.17‧39] ενώ εδώ μόνο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πόλεμο. Ἄρηα: 

χρησιμοποιείται από τους ποιητές μετωνυμικά για να δηλώσει τον πόλεμο, την μάχη, 

την διαφωνία, την σφαγή, τον φόνο [Ιλ.2.381], [Σοφ.Οιδ.Κολ.1046], [Πιν. 

Πυθ.11.36], [Αισχ.Ευμ.862.355] αλλά και το φιλοπόλεμο πνεύμα [Αισχ. Αγαμ.78], 

[Ευρ.Φιλ.134],[Σοφ.Ηλ.1242], το πολεμόχαρο [Ιλ.7.330]. Η Sistakou90, υποστηρίζει 

ότι οι στίχοι 11 και 15 απομακρύνονται από τις παλιές επικές παραδόσεις καθώς η 

οργή της Λακεδαίμονος «ἐχώσατο <δ’> ἁ Λακεδαίμων» παραπέμπει στην οργή, την 

μῆνιν του Αχιλλέα, ακριβώς όπως παρουσιάζεται στην αρχή της Ιλιάδας.  Αντί για τον 

ήρωα οργίζεται ολόκληρη η Ελλάδα, ενώ ο ήρωάς μας μακριά από τον πόλεμο γίνεται 

ερωτικός. Η ερωτική του φύση μάλιστα εκδηλώνεται όταν ο ίδιος κρύβεται ανάμεσα 

στις κόρες του Λυκομήδη. 

 

15 

φυγὼν… λάνθανε δ’ ἐν κώραις Λυκομηδίσι μοῦνος Ἀχιλλεύς: εντύπωση προκαλεί 

το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο του ποιήματος, υπάρχει ένα κενό στην αφήγηση, το 

οποίο αφορά το πώς τελικά ο Αχιλλέας βρέθηκε στην Σκύρο και αν συντέλεσαν και 

άλλοι λόγοι που τον οδήγησαν να κρυφτεί στην αυλή του Λυκομήδη. Με λίγα λόγια, 

δεν αναφέρεται πουθενά η εμπλοκή της Θέτιδας, η οποία ήταν αυτή, σύμφωνα με τον 

μύθο, που οδήγησε το γιό της στο παλάτι της Σκύρου προκειμένου να τον κρύψει για 

να αποφύγει τον επικείμενο πόλεμο. Πιθανώς αποσιωπάται για να φανεί ότι ήταν 

καθαρά απόφαση του Αχιλλέα να καταφύγει στο νησί. Η εικόνα του  ήρωα εδώ 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτή που γνωρίζουμε από τον επικό κύκλο, καθώς από 

ένας ένδοξος πολεμιστής μετατρέπεται σε φυγόπονος και άνανδρος, επιλέγοντας μία 
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πολύ ακραία λύση για να μην εκτελέσει τα καθήκοντα ενός άνδρα: να κρυφτεί 

ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη. Η επιλογή αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον 

Αχιλλέα κάτι που υποδηλώνεται και με τη  λέξη μοῦνος, δηλαδή ένας αυτός από 

επιλογή του ανάμεσα στις κόρες του Λυκομήδη, ένας άνδρας ανάμεσα σε πολλές 

γυναίκες.  Τόσο με τη φράση φυγὼν δύστανον Ἄρηα (στ. 14), όσο και με το στ. 15 

αποδομείται η γνωστή στον αναγνώστη ηρωική φύση του Αχιλλέα. Σύμφωνα με τον  

Fantuzzi91, αυτή η έμφαση που δίνεται στην λέξη μοῦνος, τόσο σε αυτό τον στίχο όσο 

και στον στίχο 28 «αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα δὲ σὺ, νύμφα, καθεύδεις»,  συνδέεται 

διακειμενικά με το απόσπασμα που αποδίδεται στη Σαπφώ 168b Voigt «δέδυκε μὲν ἁ 

σελάννα/καὶ Πληιάδες‧ μέσαι δὲ/νύκτες, παρὰ δ’ἔρχεθ’ὥρα‧/ἐγὼ δὲ μόνα κατεύδω». 

Μαζί του συμφωνεί και η Hamidou.92 επισημαίνοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχει 

μία σύνδεση ανάμεσα στον Θεόκριτο [Ειδ. 2, 87-91], στον Βίωνα (στ.15, 26-30) και 

στο ποίημα της Σαπφούς [168b Voigt]. Η Hamidou παρατηρεί επίσης ότι η φράση 

αυτή αποτελεί μία παραλλαγή από την επική φρασεολογία καθώς θυμίζει το επίθετο 

δῖος, που συναντάται στα ομηρικά έπη να συνοδεύει το όνομα ενός ήρωα ή ενός θεού 

στην ίδια ακριβώς μετρική θέση. Συμφωνώντας μάλιστα, με την ερμηνεία που δίνει η 

Hamidou για το επίθετο μοῦνος, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι 

χρησιμοποιείται από την ποιητή προκειμένου να εκδηλωθεί η ιδιαιτερότητα του 

Αχιλλέα, δηλαδή ότι είναι μόνος του επειδή δεν συμμετέχει, τουλάχιστον όχι ακόμη, 

στο κοινό πεπρωμένο των Ελλήνων (στ.11) και ότι είναι ο μοναδικός σύντροφος της 

Δηιδάμειας καθώς οι υπόλοιπες αδερφές της κοιμούνται (στ.27-28). Τέλος, η 

Hamidou καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επίθετο μοῦνος φέρει τρία γενικά 

στοιχεία, το ερωτικό, από την πιθανή σύνδεσή του με το ποίημα της Σαπφούς, το 

στοιχείο του επυλλίου, λόγω του επικού του χαρακτήρα και τέλος κατ’ επέκταση  το 

βουκολικό στοιχείο λόγω της σύνδεσής του με το δεύτερο ειδύλλιο του Θεόκριτου. 

 

16-19α 

εἴρια: ιωνικό αντί ἔριον, με την σημασία του μαλλιού [Ιλ.12.434,3.388], [Οδ.18.316]. 

Επίσης, συναντάται με την σημασία βαμβάκι [Ηρ.3.47], τούφα μαλλιών [Αρ.Νεφ. 

343]. O στίχος 16 a  φάινεται ότι έχει επηρεάσει τον Οβίδιο, Ars Amat. 1, 694: «pensa 

quid in dextrq, qua cadet Hector, habes?». Το ουσιαατικό pensum εκτός από 

ημερομίσθιο μίας θεραπαινίδας, σημαίνει και την ποσότητα  μαλλιού, την οποία 
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https://journals.openedition.org/aitia/1552
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έγνεθε ημερησίως μία σκλάβα. Πβ. επίσης και παρακάτω Οβ. Ars Amat. 1, 695 κ.ε. 

θηλύνετο: θηλύνω, κάνω κάποιον γυναικοπρεπή, εκθηλύνω [Ευρ.Fr.360.29], 

[Ξεν.Οικ.4.2] ή γίνομαι αδύναμος [Σοφ.Αι.651]. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 

συγκεκριμένο ρήμα έχει χρησιμοποιηθεί από τον Βίωνα για να δείξει όχι μόνο την 

γυναικοπρέπεια του Αχιλλέα αλλά και το πώς έκανε την κοκέτα ανάμεσα στις κόρες 

του Λυκομήδη για να μην γίνει αντιληπτός. Αντίστοιχη σημασία έχει το ρήμα και 

στον Θεόκριτο [Θεο.20.14], δηλαδή τονίζει την υπερβολική προσπάθεια για την 

επίτευξη της θηλυκότητας. ἄνθος: εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια της 

υπερηφάνειας που ένιωθε ο Αχιλλέας για τον εαυτό του ως γυναίκα. Πβ. [Προμηθ.7] 

Η λέξη συναντάται με την έννοια της ακμής των στρατευμάτων [Αισχ.Αγ.197‧Περ.5], 

[Θουκ.4.133] ή ακόμη και με την έννοια του ύψους ή του ύψιστου σημείου ενός 

πράγματος όπως του έρωτα [Αισχ.Αγ.743], της μανίας [Σοφ.Τρ.999], του νου 

[Προκ.Αλκ.p.248C], της ουσίας [Προκ.Πλ.Τιμ.1.412D], της ψυχής 

[Προκ.Πλ.Τιμ.472D]. πορφύρω, μόνο σε ενεστ. και παρατ., στον Όμηρο αναφέρεται 

κυρίως στο σκοτεινό χρώμα της θάλασσας, καθώς το τεράστιο πέλαγος, σκουραίνει 

τα κύματα και αυτά φουσκώνουν βουβά (δηλ. χωρίς να κάνουν παφλασμό αλλά και 

μεταφορικά για την ταραγμένη, ανήσυχη καρδιά. Εδώ έχει τη σημασία του γίνομαι 

πορφυρός ή κόκκινος. Η μεταγενέστερη αυτή σημασία προέκυψε όταν το κοχύλι 

(πορφύρα) και το χρώμα του έγιναν γνωστά. χιονέαις: το ίδιο επίθετο 

χρησιμοποιείται πάλι από τον Βίωνα, Επιτ. Αδ. 10, αυτή την φορά όμως όχι για να 

περιγράψει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος αλλά ολόκληρο το δέρμα του 

νεκρού Άδωνη. Ο ποιητής επιθυμεί να τονίσει το άσπρο δέρμα του Άδωνη, ως σημάδι 

ευγενείας και ομορφιάς, αλλά κυρίως για να δημιουργήσει μία εικόνα κατά την οποία 

δημιουργείται αντίθεση με το μαύρο αίμα που τρέχει από την πληγή του «τὸ δε οἱ 

μέλαν εἴβεται αἷμα χιονέας κατὰ σαρκός».  

 

19β-20 

καὶ τὸ βάδισμα/ παρθενικῆς ἐβάδιζε κόμας δ’ἐπύκαζε καλύπτρη : παρατηρούμε 

ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο βάδιζε ο ήρωας. Ο Αχιλλέας 

για να εναρμονιστεί με το περιβάλλον στο οποίο διέμενε, είχε υιοθετήσει ακόμη και 

γυναικείο περπάτημα και φορούσε και ένα πέπλο στα μαλλιά του. Έτσι καταφέρνανε 

να μην γίνει αντιληπτή η πραγματική του ταυτότητα. Ο Fantuzzi93  σημειώνει το 

                                                           
93 Fantuzzi (2017), 185.  
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παρθενικῆς ἐβάδιζε θυμίζει το στίχο ἔρατόν τε βᾶμα [Σαπφώ, 16.17 Voigt], το οποίο 

μπορεί να αποκτήσει και μία ερωτική υπόσταση. Για τη φράση κόμας δ’ἐπύκαζε 

καλύπτρη πβ. Il. 10, 271 (κυνέη) δὴ τότ' Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεϑεῖσα, Ηρόδ. 

7, 197 στέμμασι πᾶς πυκασϑείς, Δημοσθ. 21, 52 κάρη στεφάνοις πυκάσαντες. H λέξη 

καλύπτρα έχει το νόημα του γυναικείου καλύμματος του κεφαλιού, πβ.  Od. 5, 232. 

10, 545; Il. 22, 406: κεφαλῇ δ' ἐπέϑηκε καλύπτρην.  

O ποιητής ξεκινά την περιγραφή της παρενδυσίας του Αχιλλέα, ο οποίος 

εξωτερικά παρουσιάζεται με λευκό δέρμα και κόκκινες παρειές (στ.16,19), 

δημιουργώντας μία γλυκιά και θηλυκή εικόνα του προσώπου του ήρωα, ενώ φορούσε 

και πέπλο που κάλυπτε τα μαλλιά του (στ.20). Μάλιστα, είχε υιοθετήσει και πολλές 

γυναικείες συνήθειες όπως είναι το γνέψιμο του μαλλιού (στ.16), κρατούσε σκούπα 

(στ.17) και υιοθετούσε το γυναικείο περπάτημα (στ.20). Ήταν τόσο καλός σε αυτά 

ώστε φαινόταν ακριβώς σαν τις υπόλοιπες κοπέλες (στ.17) και μπορούσε να τις 

συναγωνιστεί σε θηλυκότητα (στ.18) και υπερηφανευόταν γι αυτό (στ.18). Όλες 

αυτές οι ενέργειες φαίνεται να είναι εξαιρετικά εύκολες γι αυτόν και να είναι απόλυτα 

πρόθυμος να τις κάνει καθώς φαίνεται να αποτελούν δική του επιλογή και βούληση. 

Προφανώς όμως, αυτή η μέχρι στιγμής αντι-ηρωική μορφή του Αχιλλέα έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με την ρωμαλέα επική του παρουσία.  

 Σύμφωνα με τον Fantuzzi94 η παρενδυσία του Αχιλλέα στην Σκύρο αποτελεί μία 

τελετή μύησης95 που σκοπό έχει να επιβεβαιώσει την αρρενωπότητα του ήρωα, αν και 

στην αρχή σχεδόν την εξαφανίζει. Κατά κάποιο τρόπο μάλιστα, η ηρωική φήμη του 

Αχιλλέα είναι συνώνυμη με την ικανότητά του να ξεπερνά εμπόδια και όρια που 

άλλοι ήρωες δεν καταφέρνουν, όπως είναι τα όρια θεών-ανθρώπων, τεράτων-

ανθρώπων, ζωής-θανάτου και ανδρών-γυναικών. Η ευκολία και η συχνότητα με την 

οποία αλλάζει αυτά τα όρια σε συνδυασμό με την  ευέξαπτη ανθρώπινη φύση του, 

μας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα όρια και να τα επανεξετάσουμε. 

Επομένως, ο Αχιλλέας ως ένας επικός ήρωας, με τα προτερήματά του και τις 

αδυναμίες του μας δημιουργεί το ερώτημα, το τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος 

και το πώς τελικά προσδιορίζεται ο ήρωας. 

                                                           
94 Fantuzzi(2012)b,7 
95 Οι τελετές μύησης επιτρέπουν  τα άτομα του κάθε φύλου να εισέρχονται οριστικά στην πραγματική 

φύση του άνδρα ή της γυναίκας, περιλαμβάνοντας, μέσω της παρενδυσίας, την πρόσκαιρη συμμετοχή 

στη φύση του αντίθετου φύλου. Μάλιστα, οι πολεμικές μυήσεις καταφεύγουν συνήθως σε θηλυκές 

μεταμφιέσεις. Για παράδειγμα στη Σπάρτη, φοράει την πρώτη μέρα του γάμου της ανδρικά ρούχα και 

στο Άργος φοράει την πρώτη νύχτα του γάμου της ψεύτικη γενειάδα πριν κοιμηθεί με τον άνδρα της. 

Brisson (2003), 78.  
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Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που παρατηρείται η παρενδυσία ως στοιχείο 

αρρενωπότητας. Στην Ars Amatoria [1.699-700]  ο Οβίδιος θεωρεί ότι η παρενδυσία 

μπορεί να επιβεβαιώσει τον ανδρισμό ενός άντρα καθώς σχετίζεται με τον έρωτα και 

τον πόλεμο, ως στοιχείο ανδρείας96. Η αντιστροφή των ρόλων του άνδρα και της 

γυναίκας ήταν ένα είδος γαμήλιας τελετουργίας κατά την οποία, τόσο ο γαμπρός όσο 

και η νύφη, άλλαζαν θέσεις και υιοθετούσαν την ενδυμασία και τις δραστηριότητες 

του άλλου97. Η μεταμφίεση του γαμπρού, στην δικής μας περίπτωση του Αχιλλέα σε 

νεαρό κορίτσι, αποτελεί την δραματοποίηση του νόμου της «συμμετρικής 

αντιστροφής» κατά τον οποίο ένας νεαρός άνδρας έχει φτάσει σε ώριμη ηλικία και 

οδηγείται στο γάμο. Σηματοδοτεί δηλαδή, την μετατροπή από την παιδική ηλικία 

στην ενήλικη ζωή και από την ηλικία του πολέμου στην ηλικία του γάμου98. Αυτό το 

τυπικό αναδεικνύει την συμβολική δύναμη της παρενδυσίας, στην οποία το άτομο 

διευρύνει και προσδιορίζει την σεξουαλική του ταυτότητα. Ουσιαστικά, ο ήρωας μας, 

μέσα από το γυναικείο ένδυμα και την δοκιμασία που θα κληθεί να περάσει στην 

συνέχεια της ιστορίας , όπως μας παραδίδει ο Στάτιος στην Αχιλληίδα, καταφέρνει να 

αναδείξει με εντυπωσιακό τρόπο την ανδρεία του και την αρρενωπότητά του και στην 

συνέχεια να αναδειχτεί ως αρχηγός των Μυρμιδόνων.  

Παρ’ όλα αυτά η παρενδυσία δεν θεωρούνταν κάτι πρέπον και συνηθισμένο στην 

καθημερινή ζωή αλλά ήταν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύνηθες στο θέατρο και τις 

τελετουργικές διαδικασίες. Η παρενδυσία αποτελεί μία τελετουργική διαδικασία 

μύησης στην ενήλικη ζωή του άντρα, η οποία θυμίζει την γιορτή των Οσχοφορίων. 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την γιορτή δύο νέοι άντρες έβγαιναν τελετουργικά 

ντυμένοι γυναίκες από το ναό του Διονύσου99. Αυτή η συνήθεια εντάχθηκε στην 

τελετουργία της διονυσιακής λατρείας με αποτροπαϊκό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να 

συναντάται και στον μύθο του Ηρακλή και της Ομφάλης, οι οποίοι αντάλλασαν τα 

ενδύματά τους στις προσωπικές τους στιγμές με στόχο την εξαπάτηση των κακών 

πνευμάτων100. 

Ο Ηρακλής λοιπόν, ήταν και αυτός ένας ήρωας, ο οποίος είχε επιλέξει να ντυθεί 

με γυναικεία ενδύματα. Η παρενδυσία αυτού του ήρωα συνδέεται με την παρενδυσία 

του Αχιλλέα. Στην Αχιλληίδα του Στατίου η Θέτις προσπαθεί να πείσει τον Αχιλλέα 

                                                           
96 Armstrong (2005),97. 
97 Bullough B., Bullough V.L (1993),26. 
98 Van Gennep A.(2004),11,85. 
99 Wiles (2009), 153-154. 
100 Αναστασίου (1986), 111-112. 
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να μεταμφιεστεί σε νεαρό κορίτσι και να μεταφερθεί στην Σκύρο καθώς είναι κάτι 

αποδεκτό, φέροντας ως παραδείγματα τον Ηρακλή, τον Βάκχο και τον Δία (1.260-3).  

Σύμφωνα με τον McNelis101 όλα τα παραδείγματα αυτά που αναφέρει η Θέτιδα 

στον Στάτιο είναι παρμένα από τον Οβιδίο. Τα τρία ονόματα που ανέφερε η Θέτιδα 

κρύβουν τρείς ιστορίες παρενδυσίας που παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα έργα 

του Οβιδίου και του Στατίου. Ο μύθος του Ηρακλή και της Ομφάλης έχει αναφερθεί 

στον Προπέρτιο [4.9.47-8] αλλά έχει τύχει διεξοδικότερης αντιμετώπισης από τον 

Οβίδιο [Fasti,2.305-58], [Her.9.1-168]. Στις Ηρωίδες ο Ηρακλής παρουσιάζεται ως 

σκλάβος του έρωτα ενώ αντίστοιχα ο Αχιλλέας στον Στάτιο παρουσιάζεται να θέλει 

να ακολουθήσει και αυτός πιστά τον δρόμο του έρωτα, όταν αρνείται να ακολουθήσει 

τον Οδυσσέα στην Τροία για να μείνει κοντά στην αγαπημένη του Δηιδάμεια 

[Στ.Αχ.1.888-90]. Επιπλέον, η αναφορά της Θέτιδας στον Δία θυμίζει το επεισόδιο 

στις Μεταμορφώσεις (2.425 κ.ε), όπου ο Δίας για να ξεγελάσει την Καλλιστώ 

μεταμορφώνεται σε νύμφη της Άρτεμης και στην συνέχεια την βιάζει. Αυτό το χωρίο 

συνδέεται με την μεταμόρφωση του Αχιλλέα σε γυναίκα και την προσπάθειά του να 

πείσει την Δηιδάμεια να κοιμηθεί μαζί του. Το τρίτο παράδειγμα της Θέτιδας, η 

περίπτωση του Βάκχου αναφέρθηκε πιθανότητα λόγω της χρυσής του ενδυμασίας 

[Οβ. Μετ. 3.556], την οποία θα μπορούσε να είχε υιοθετήσει ο Αχιλλέας όταν 

μεταμφιέστηκε σε γυναίκα.  

Επιστρέφοντας στην Ars Amatoria στο τέλος του πρώτου βιβλίου (1.699-700),  η 

ιστορία του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας χρησιμοποιείται ως παράδειγμα προκειμένου 

να καταδείξει ο ποιητής ότι οι γυναίκες μοιάζουν αρκετά σε σθεναρότητα με έναν 

άνδρα. Παρά την παρενδυσία του Αχιλλέα, ο Οβίδιος επιβεβαιώνει την 

αρρενωπότητα του ήρωα (1.698) και η Δηιδάμεια παρά την βίαιη επίθεση του ήρωα 

για να την κατακτήσει, δείχνει να το ευχαριστιέται και να το απολαμβάνει «viribus 

illa quidem victa est (ita credere oportet),/ sed volute vinci viribus illa tamen» (1.699-

700). Με αυτό τον τρόπο, όπως υποστηρίζει και ο Armstrong102, επαναπροσδιορίζεται 

ο ορισμός της αρπαγής και της βιαιότητας ενώ παράλληλα παρατηρούμε ότι παρά την 

εξωτερική εμφάνιση που έχει ο ήρωας, μπορεί να είναι ο κυρίαρχος του ερωτικού 

παιχνιδιού και να κατακτήσει το αντικείμενο του πόθου του. 

Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι το τελετουργικό της παρενδυσίας 

συναντάται και στις μέρες μας σε αυτό το νησί. Σίγουρα αυτό το γεγονός δεν μπορεί 

                                                           
101 McNelis (2009),407. 
102 Armstrong (2005),97. 
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να είναι τυχαίο. Αντιθέτως αποδεικνύει την εξέλιξη ενός τελετουργικού, το οποίο 

πέρασε ανά τους αιώνες και εντάχθηκε στην Ορθόδοξη πίστη. Στο νησί της Σκύρου 

από την αρχή του Τριωδίου και κάθε σαββατοκύριακο λαμβάνει χώρα το έθιμο, όπου 

ο «Γέρος» και η «Κορέλα» βγαίνουν στους δρόμους προκειμένου να ψυχαγωγήσουν 

τους κατοίκους του νησιού. Αφού τελειώσουν τις επισκέψεις τους στα συγγενικά και 

φιλικά σπίτια, πηγαίνουν μέχρι το Κάστρο, όπου βρίσκεται το μοναστήρι του Άη 

Γιώργη, του πολιούχου του νησιού. Την ομάδα των μεταμφιεσμένων την οδηγεί ένας 

άνδρας, ο «Γέρος», που είναι ντυμένος με μία κάπα μαύρου χρώματος, την οποία 

συνηθίζουν να φορούν οι βοσκοί, γυρισμένη ανάποδα ώστε να φαίνεται το μαλλιαρό 

της μέρος. Επίσης, φορά μία κουκούλα που σκεπάζει το κεφάλι και στερεώνεται με 

τη μακριά υφαντή και κεντημένη ζώνη των βοσκών, ενώ στην ράχη του φορά ένα 

μαξιλάρι ή κουρέλια για να έχει την όψη καμπούρας. Το πρόσωπό του είναι 

καλυμμένο με μία μάσκα από προβιά μικρού γιδιού με δύο τρύπες στα μάτια. Στη 

μέση του, φορά μία ζώνη με πενήντα τσοπάνικα κουδούνια και στο χέρι του κρατάει 

μία ράβδο, όπως ένας βοσκός. Ο «Γέρος» συνοδεύεται από την «Κορέλα», έναν 

άντρα μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, ο οποίος φορά την παραδοσιακή γυναικεία 

φορεσιά της Σκύρου, την ίδια μάσκα με τον «Γέρο» και κρατά ένα μαντήλι 

χορεύοντας γύρω του, ερωτοτροπώντας με τον γέρο. Στην συνέχεια εμφανίζεται ο 

«Φράγκος». Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει έναν άνδρα που εγκατέλειψε την 

παραδοσιακή φορεσιά και προτίμησε το δυτικού τύπου παντελόνι. Φορά λοιπόν, ένα 

παντελόνι, μάσκα τράγου και έχει ένα μεγάλο κουδούνι στο πίσω μέρος της μέσης 

του. Περιτριγυρίζεται από «κυρίες», άνδρες ντυμένους γυναίκες αλλά με όχι τόσο 

περίτεχνο στολισμό όπως η «Κορέλα». Αναμφίβολα αυτή η ιδιαίτερη παράδοση έχει 

τις ρίζες της στη διονυσιακή λατρεία103 και πιθανότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τον μύθο του Αχιλλέα σε αυτό το νησί104. 

 

21  

θυμὸν δ’ ἀνέρος εἶχε καὶ ἀνὲρος εἶχεν ἔρωτα‧ : ἀνέρος: ο τύπος αυτός του ἀνήρ 

χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως από τους επικούς ποιητές 

[Ιλ.3.61‧5.649‧15.80‧16.423],[Οδ.1.161‧218‧4.169‧207],[Απολ.Ροδ.Αργ.1.6‧703‧2.84]

αλλά και  στον Θεόκριτο [Θεο.2.138‧ 28.19]. Με μόλις ένα στίχο ο ποιητής μας 

καταφέρνει να αναστρέψει το προφίλ του Αχιλλέα που μέχρι τώρα περιέγραφε ή 

                                                           
103 Heslin (2005), 229.  
104ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ,  http://www.skyrosnet.gr/ithi-kai-ethima-skyroy/ 

http://www.skyrosnet.gr/ithi-kai-ethima-skyroy/
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υπαινισσόταν, επαναφέροντας την επική διάσταση του ήρωα. Θέλοντας όμως να 

μείνει πιστός στην μέχρι τότε γνώριμη ηρωική μορφή του Αχιλλέα, ώστε ο Αχιλλέας 

του Επιθαλαμίου να μην παρεκκλίνει από τον επικό Αχιλλέα ,επιλέγει μέσω μίας 

«διόρθωσης», να διατηρήσει την ανδρική του φύση και την ετεροφυλοφιλική του 

διάθεση. Επίσης, ο στίχος αυτός πέρα από την διατήρηση του ακμαίου αναστήματος 

του ήρωα, έχει και λειτουργική σημασία. Ο ποιητής μέσω αυτής της αντιθέσεως, 

μεταβαίνει στους τρόπους με τους οποίους ο γυναικείος Αχιλλέας προσπαθεί να 

πλησιάσει και να δείξει το ερωτικό του ενδιαφέρον στην Δηιδάμεια. Με αυτό τον 

τρόπο, επιταχύνεται η εξέλιξη του μύθου, χωρίς να δημιουργείται νοηματικό χάσμα 

και χωρίς να υπάρχουν αμφιβολίες για την ερωτική διάθεση του ήρωα.   

 

22-32  

ἐξ ἀοῦς δ' ἐπὶ νύκτα: πβ. Άρατ. Φαιν. 843: «ἐξ ἠοῦς ἐπὶ νύκτα» στο τέλος στίχου. 

παρίζετο,  για το ρήμα παρίζω, κάθομαι κοντά σε κάποιον πβ. κυρίως Οδ. 4, 311. 

ἄτρι’: δωρικός τύπος του ἤτριον με τη σημασία το στημόνι του υφάσματος [Πλατ. 

Φαιδ.268a], [Θεο.18.33]. Στον πληθυντικό αριθμό όμως αποκτά την σημασία  του 

λεπτού διάφανου υφάσματος [Ευρ. Ιων.1421]. δαίδαλα: Το επίθετο δαίδαλος, 

δαιδάλεος σημαίνει τον τεχνικά επεξεργασμένο, τον επιτηδευμένο, τον περίτεχνα 

δουλεμένο, και πολυποίκιλο,  τον λεπτοδουλεμένο. Στον Ησίοδο, Θεογ. 574-75 

χρησιμοποιείται για την κεντητική τέχνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο 18ο 

ειδύλλιο του Θεοκρίτου, Ἑλένης Ἐπιθαλάμιος επαινείται η κεντητική τέχνη της  

Ελένης: «οὐδέ τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, / οὐδ' ἐνὶ δαιδαλέῳ 

πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ  / κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ' ἐκ κελεόντων.» πάντα 

δ’ ἐποίει: το να κάνει ένας άνθρωπος τα πάντα δεν θεωρούνταν από τους αρχαίους 

Έλληνες κοπλιμέντο (Εύδημος Ρητ. «πανοῦργος: ὁ πάντα ἐν πονηρίᾳ 

ἐργαζόμενος»)105. Για τη φράση πβ. Μένανδρ., Σαμία 76: «πάντα ποιήσω», Παρθ. 17, 

4. ἔλεξέ … λόγον: πβ. Αισχ. Ευμ. 420, Σοφ., Αίας 214, Ηρόδ., 1, 8,9 κ.ε.  αὐτὰρ ἐγὼ 

μούνα, μούνα δὲ σύ, νύμφα, καθεύδεις: Αδιαμφισβήτητη εδώ η επίδραση του 

αποσπάσματος 168b V., το οποίο αποδίδεται στη Σαπφώ και σίγουρα ο ποιητής μας 

παραπέμπει σε αυτό, γνωστό στο αναγνωστικό του κοινό, για να τονίσει την μοναξιά 

εκείνου/εκείνης που αποζητά ερωτικό σύντροφο. Πβ. και την επανάληψη στον στ. 30.  

Βλ. και σχόλια στον στ. 15. Νύσα γραῦς:  Ελκυστική είναι η ανάγνωση του 

                                                           
105 Fantuzzi (2017), 185.  
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Koennecke Νύσα γραῦς  σε αυτό το ανίατο χωρίο με το μοτίβο της γραίας μαίας ή 

θεραπαινίδας να έχει σε αυστηρή επιτήρηση την κόρη και να προβάλλει εμπόδια 

ανάμεσα στο ερωτευμένο ζευγάρι. Η Νύσα ήταν κατά τη μυθολογία μία από τις 

τροφούς του Διονύσου και ίσως ο ποιητής εδώ δίνει ένα αντίστοιχο όνομα στην 

τροφό της Δηιδάμειας ή αναφέρεται συνεκδοχικά στην τροφό του Διονύσου, στην 

οποία ανατέθηκε η ανατροφή του μακριά από την κακόβουλη Ήρα.  Για τη Νύσα ως 

τροφό του Διονύσου βλ. RE στο αντίστοιχο λήμμα.  Ο Gow διαβάζει  νύσσα,  ο  

Αhrens νὺξ ἄτᾳ  ο Edmons Νυσαία, γραφές όμως που παρέχουν μετρικά προβλήματα. 

Επιπλέον η διόρθωση του Edmonds θα έπρεπε να ήταν Νίσαια, όπως το όνομα της 

πόλης «Νίσαια τε ἔτι καὶ νῦν Μεγαρεῦσιν» [Παυσ.1.39]. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η 

διόρθωση του Koennecke είναι η καλύτερη. οὐ γὰρ ἐγὼ σέο …:  για την αρχή του 

δακτυλικού αυτού στίχου, του οποίου δεν διαθέτουμε τη συνέχεια βλ. Ιλ. 2, 248: «οὐ 

γὰρ ἐγὼ σέο φημί χερειότερον βροτὸν ἄλλον». Ο Οδυσσέας σε αυτό το ιλιαδικό 

χωρίο φοβερίζει τον Θερσίτη: «γιατί λέω εγώ ότι άλλος δεν είναι από σένα πιο 

πρόστυχος θνητός, απ’ όσους  μαζί με τους γιους του Ατρέα ήλθαν στο Ίλιο.» (στ. 

248-9). Ίσως εδώ ο Αχιλλέας επαινούσε την ομορφιά της Δηιδάμειας, λέγοντάς της 

ότι δεν έχει δει άλλη πιο όμορφη από αυτήν ή ότι είναι η ομορφότερη από τις κόρες 

του Λυκομήδη.   

Στους τελευταίους στίχους του αποσπάσματος ακούμε για την τεχνική που 

ακολουθεί ο Αχιλλέας για να προσεγγίσει ερωτικά την Δηιδάμεια. Πρόκειται για 

ένα είδος διακριτικού φλερτ που ακολουθεί ο ήρωας προκειμένου να πλησιάσει 

την αγαπημένη του και να της καταστήσει σαφές τον σκοπό του, τις ερωτικές 

προθέσεις του. Αρχικά λοιπόν, ο Αχιλλέας για να κατακτήσει το αντικείμενο του 

πόθου του, προσπαθεί να βρίσκεται συνεχώς δίπλα της «ἐξ ἀοῦς δ’ἐπὶ νύκτα 

παρίζετο Δηιδάμειᾳ» και με διάφορες κολακείες και φιλοφρονήσεις δείχνει το 

ενδιαφέρον του «πολλάκι δ’αὐτᾶς στάμονα καλὸν ἄειρε τὰ δαίδαλα 

δ’ἄτρι’ἐπῂνει‧». Επιδίδεται σε χειροφιλήματα, ενδεικτικό χαρακτηριστικό του 

φλερτ ενός άνδρα σε μία γυναίκα «καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα». Μάλιστα, για 

να τις δείξει πως γι’ αυτόν ήταν μοναδική και την ξεχώριζε ανάμεσα στις άλλες 

κοπέλες, φρόντιζει να την πλησιάζει ακόμη περισσότερο: δεν έτρωγε μαζί με τα 

άλλα κορίτσια και έκανε τα πάντα προκειμένου να κοιμηθεί μαζί της «ἤσθιε δ’ 

οὐκ ἄλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ’ἐποίει σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον».  

Ο ποιητής επιλέγει τον ευθύ λόγο, προκειμένου ο μεταμφιεσμένος Αχιλλέας  να 

πείσει την αγαπημένη του να κοιμηθούν μαζί (στ. 27-32). Από τη μία μεριά ο ευθύς 
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λόγος δίνει ένταση και ζωντάνια στο τραγούδι του Λυκίδα, από την άλλη φαίνεται 

σχεδόν σίγουρο, ότι στους αμέσως επόμενους στίχους που δεν μας έχουν σωθεί, η 

Δηιδάμεια θα απαντούσε και αυτή σε ευθύ λόγο.  

Επίσης, ο Αχιλλέας προσπαθεί να πείσει την Δηιδάμεια να κοιμηθούν μαζί. 

Αναφέρει ότι ενώ όλες οι αδερφές κοιμούνται μαζί, ο ίδιος και η Δηιδάμεια, είναι οι 

μόνες που κοιμούνται μόνες τους «’ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί, 

αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα δὲ σύ, νύμφα, καθεύδεις». Επομένως, θα ήταν μία καλή 

ευκαιρία να προσφέρει συντροφιά η μία στην άλλη. Εξάλλου είναι κρίμα να κάθονται 

μόνες τους καθώς και οι δύο είναι συνομήλικες και όμορφες «Αἱ δύο παρθενικαὶ 

συνομάλικες, αἱ δύο καλαί, ἀλλὰ μόναι κατὰ λέκτρα καθεύδομες». Τέλος, αναφέρεται η 

Νύσσα, το όνομα παραπέμπει σε τροφό (βλ. παραπάνω), κάτω από την αυστηρή 

επιτήρηση της οποίας ο Αχιλλέας μόνο με δυσκολία μπορεί να βρίσκεται μόνος με τη  

Δηιδάμεια Ο ήρωας προσπαθεί με διακριτικό τρόπο να κερδίσει την εύνοια της 

Δηιδάμειας. Προσπαθεί δηλαδή, πρώτα να την κάνει στενή του φίλη και  γι’ αυτό της 

προτείνει να κοιμηθούνε μαζί, πράγμα που μεταξύ δύο γυναικών δηλώνει οικειότητα 

και στενή φιλία. Αναλύοντας την τακτική του, παρατηρούμε ότι με αυτή την φιλική 

συμπεριφορά ήθελε να βάλει στην Δηιδάμεια στην διαδικασία να συλλογιστεί πως θα 

ήταν, αφού υπάρχει συμπάθεια μεταξύ τους, να είναι κανονικό ζευγάρι, αν δεν 

υπήρχε το πρόβλημα του ίδιου φύλλου. Τότε θα έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία ο 

ήρωας να αποκαλύψει την ταυτότητά του και να επιτύχει τον στόχο του. Τέλος, από 

τον στ. 32 που μας έχει παραδοθεί ημιτελής θα μπορούσαμε να υποθέσουμε την αρχή 

μίας έμμεσης ερωτικής εξομολόγησης, τη στιγμή που ο Αχιλλέας δεν είχε 

αποκαλύψει στη Δηιδάμεια την πραγματική του ταυτότητα : «οὐ γὰρ ἐγὼ σέο…». 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και ο Στάτιος αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο ο Αχιλλέας προσπαθούσε να προσεγγίσει ερωτικά την Δηιδάμεια (Αχιλ, 1.560-

92). Όπως αναφέρει ο Sanna106 ,η σκηνή της ερωτικής αποπλάνησης της ηρωίδας 

παρουσιάζει την χαρακτηριστική υποβάθμιση του επικού χαρακτήρα, ενώ 

ταυτόχρονα παρουσιάζει την επιρροή που δέχθηκε η επική παράδοση από τους 

τόπους της ελεγείας. Ακόμη, μεταβάλλεται κατά κάποιο τρόπο ο επικός ηρωισμός 

καθώς πλέον αποκτά μία πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, κάτι που μας παραπέμπει στις 

ερωτικές στρατηγικές του Οβιδίου. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Αχιλλέας αποκτά 

                                                           
106 Sanna (2007), 207. 
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χαρακτηριστικά ενός ελεγειακού εραστή ή ακόμη θα έλεγε κανείς ότι είναι o 

praeceptor amoris του Οβιδίου107. 

Στο έργο του Στατίου (1.560-579) λοιπόν, η Δηιδάμεια είναι γνώστης της απάτης 

του Αχιλλέα. Δεν είμαστε σίγουροι, αν στο ποίημα μας, λόγω του αποσπασματικού 

χαρακτήρα, είχε αντιληφθεί η ηρωίδα την πραγματική ταυτότητα του Αχιλλέα. 

Πιθανώς όχι. Στο Στάτιο ο ήρωας κάνει σαφή την ερωτική του διάθεση προς το 

πρόσωπο της Δηιδάμειας. Με την στάση του σώματός του και το έντονο και επίμονο 

βλέμμα του προς αυτήν καθώς και με διάφορα άλλα τεχνάσματα, προσπαθεί να την 

προσεγγίσει. Μάλιστα, με αφορμή το γεγονός ότι προσπαθεί να της διδάξει μερικά 

τραγούδια και να της μάθει λύρα, βρίσκει την ευκαιρία να ακουμπήσει τα δάχτυλά 

της, μετά το στόμα της ώσπου στο τέλος καταφέρνει να την κατακτήσει μέσα στην 

αγκαλιά του (1.570-579).  

  Ο Ρωμαίος ποιητής επιλέγει να αναδείξει μία πιο ερωτική και επιθετική 

προσέγγιση του ήρωα, σε αντίθεση με αυτή του Βίωνα, η οποία είναι πιο ρομαντική. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, το φλερτ αποδίδεται με ένα τρόπο κοινό, λογικό και 

ανθρώπινο καθώς ο ήρωας για να κατακτήσει την αγαπημένη του, προσπαθεί να 

βρίσκεται συνεχώς δίπλα της, την κοιτά έντονα και την επαινεί για οποιαδήποτε 

δεξιότητά της. Βέβαια, εντύπωση προκαλεί η διαφοροποίηση του Στάτιου να 

συνεχίσει το επεισόδιο με την αντίστοιχη θηλυκή προσέγγιση, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο η ίδια η Δηιδάμεια προσπάθησε να προσεγγίσει τον Αχιλλέα. Με 

αντίστοιχο τέχνασμα, προσπαθεί να του διδάξει με την σειρά της να υφαίνει το 

ακατέργαστο μαλλί (στ.580-583) ενώ δεν δίστασε με πονηριά να εμφανιστεί γυμνή 

μπροστά του (στ.592). Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε στο απόσπασμά 

μας.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Ο Sanna (2007), 208-209 δεν διστάζει ακόμη να τονίσει ότι σε αυτή την σκηνή της ερωτικής 

αποπλάνησης το έπος και ο επικός ήρωας εξαφανίζονται καθώς οι στρατηγικές του ήρωα, οι 

αντιδράσεις της Δηιδάμειας και γενικότερα όλο το ερωτικό παιχνίδι που συμβαίνει ανάμεσά τους 

έχουν καθαρά Οβιδικές καταβολές.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κατάταξης του ποιήματος αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα ζητήματα έρευνας. Η ένταξή του στην κατηγορία του επυλλίου 

δικαιολογείται από την μυθολογική ιστορία που περιέχει : για να διαφύγει ο Αχιλλέας 

τον Τρωικό πόλεμο, η μητέρα του αποφασίζει να τον κρύψει ντυμένο κορίτσι στο 

παλάτι του Λυκομήδη, στην Σκύρο, όπου τελικά ερωτεύεται και ενώνεται με μία από 

τις κόρες του βασιλιά, την Δηιδάμεια και αποκοτούν μαζί έναν γιο. Το ποίημα 

αποτελείται από ένα βουκολικό μέρος (στ.1-9), όπου παρουσιάζονται δύο βοσκοί να 

συνομιλούν, ενώ το υπόλοιπο μέρος του ποιήματος (στ.10-32), φέρει στοιχεία του 

επυλλίου καθώς περιγράφονται οι συνθήκες διαμονής του Αχιλλέα στην Σκύρο και ο 

τρόπος κατά τον οποίο προσέγγισε ερωτικά την Δηιδάμεια. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως 

προτείνεται και από την Hamidou, πρέπει να ερμηνεύεται τόσο όσο ένα βουκολικό 

ποίημα αλλά και ως επύλλιο, όπως τα XIII,XXII,XXIV,XXV ειδύλλια του 

Θεόκριτου.  

Πρόθεση του ποιητή μας δεν ήταν να ασχοληθεί με την επική υπόσταση του 

ήρωα Αχιλλέα, όπως ήταν γνωστή από άλλες αφηγήσεις. Παρουσιάζει τον ήρωα όχι 

ως έναν επικό πολεμιστή, αλλά ως έναν άνδρα μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, με 

ερωτική διάθεση που προσπαθεί να προσεγγίσει ερωτικά το αντικείμενο του πόθου 

του. Αν και δεν γνωρίζουμε τη συνέχεια και το τέλος της ερωτικής ιστορίας του 

Αχιλλέα και της Δηιδάμειας στο ποίημα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ποιητής θα εστίαζε 

στην ερωτική αυτή ιστορία και ίσως να μην προχωρούσε στη στρατολόγηση του 

ήρωα από τον Οδυσσέα και τον Διομήδη.  

Ο Λυκίδας στο χαμένο για μας μέρος του ποιήματος θα τραγουδούσε πώς ο 

ήρωας αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, τις αντιδράσεις της Δηιδάμειας, 

τον κρυφό τους πλέον έρωτα και θα αφηγούνταν τις ευτυχισμένες κρυφές στιγμές του 

ζεύγους με αναφορά ίσως στη σύλληψη του Νεοπτόλεμου.  

Σίγουρα πάντως, αυτή η πτυχή του μύθου δεν άφησε ασυγκίνητους και άλλους 

ποιητές. Αυτή η ερωτική και συνάμα θηλυκή πλευρά του Αχιλλέα τράβηξε την 

προσοχή του Οβιδίου στο Ars Amatoria (στ. 1.680-704), ο οποίος υιοθέτησε μία πιο 

κριτική ματιά, ενώ ο Οράτιος (Ars poet. 119-122) στόχευε στην δημιουργία μίας 

συνοχής του χαρακτήρα του Αχιλλέα, σύμφωνα με την μέχρι τότε λογοτεχνική 

παράδοση. Ωστόσο και ο Στάτιος στην Αχιλληίδα επέλεξε να ενσωματώσει αυτή την 
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ασυνήθιστη πλευρά του ήρωα, προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει ένα είδος 

βιογραφίας, διατηρώντας το επικό στοιχείο.  
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