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«Η έγκριση της παρούσας Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών της 

συγγραφέως (παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 5343/1932).» Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της 

παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις 

πηγές, από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές 

μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης 

βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή 

πολλών ανθρώπων, που βοήθησαν στην ολοκλήρωσή της, και τους οποίους θα ήθελα να 

ευχαριστήσω. Στην ακαδημαϊκή αυτή πορεία είχα την καλή τύχη να συναντηθώ με 

πανεπιστημιακούς δασκάλους που με καθοδήγησαν και υποστήριξαν ακαδημαϊκά, αλλά και με 

εξέλιξαν προσωπικά.  

Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα της εργασίας κα Φλώρα Π. Μανακίδου, καθηγήτρια 

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η οποία με 

εμπιστεύτηκε να γνωρίσω και μελετήσω τον ποιητή Θεόκριτο, μαζί και την ιδιαίτερη εποχή του. 

Η εμπειρία της μελέτης αυτού του αντικειμένου με έκανε να κερδίσω πολλαπλά και να γοητευτώ 

από τη γραμματεία μιας περιόδου γεμάτης συγκρούσεις και μεγαλείο. Αρχής γενομένης από το 

θέμα της παρούσας εργασίας, με βοήθησε καίρια με την υποστήριξη και την αμέριστη κατανόησή 

της.  

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα Σμαρώ Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του 

Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στον κο Ανδρέα 

Φουντουλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικής Παιδείας στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι δέχτηκαν 

να συνδράμουν στην προσπάθειά μου ως συνεπιβλέποντες και να συνεποπτεύσουν τη μελέτη μου 

στον Θεόκριτο και την ανάπτυξη της πολιτικής διάστασης στο ποιητικό του έργο.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό της βιβλιοθήκης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και της βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 

Σπουδών της Αθήνας, που συνέβαλαν στη βιβλιογραφική υποστήριξη της εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ποιητική δημιουργία ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ως μέσο άρθρωσης πολιτικών 

αντιλήψεων, διαμόρφωσης κύρους προσώπων της διοίκησης και τρόπος διάδοσης θεωριών με 

σκοπό τον επηρεασμό και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Στην περίπτωση, μάλιστα, που το 

ποιητικό έργο περιγράφει μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω ραγδαίων αλλαγών 

σε στρατιωτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, η έρευνα αποκτά μεγαλύτερη αξία. 

Η ποίηση του Θεόκριτου, λογοτέχνη που έζησε στα τέλη του 4ου έως τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ., 

εμπνέεται συνήθως από την καθημερινότητα, από ονειρικές καταστάσεις ή από θέματα που 

απασχολούν τους βουκόλους και τους μυθικούς ήρωες. Σε ορισμένα έργα του είναι φανερή η 

προσπάθειά του να εγκωμιάσει τους κυβερνώντες και να παρουσιάσει την ευημερία και την ευζωία 

που έχουν προσφέρει στον τόπο τους. Ο πολιτικός του λόγος είναι συμβολικός, χρησιμοποιεί 

εκφράσεις υπαινικτικές και ορισμένες φορές είναι αμφιλεγόμενο εάν η στάση του απέναντι στους 

κυβερνώντες που εγκωμιάζει είναι ειρωνική ή υποστηρικτική. 

Ο πολιτικός Θεόκριτος επιχειρεί να υμνήσει τις πράξεις και τα έργα των βασιλέων, να τα εξυψώσει 

και να συνδέσει τις προσωπικότητές τους με εκείνες των ολύμπιων θεών, με σκοπό να 

νομιμοποιήσει και εδραιώσει την εξουσία τους, ακόμη και για να εξομαλύνει τις εντυπώσεις από 

πράξεις ηθικά ξένες προς το ελληνικό αξιακό σύστημα, όπως είναι ο αιμομικτικός γάμος των 

αδελφών παιδιών του Πτολεμαίου Α΄.  

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ποιήματα, στα οποία ο Θεόκριτος 

εκφράζει ζητήματα που διαδραματίζουν ρόλο στην πολιτική σκηνή της ιδιαίτερης πατρίδας του, 

της Σικελίας, και της περιοχής στην οποία μετοίκησε, δηλαδή την πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο τρόπος ανάπτυξης του εγκωμιαστικού λόγου, η 

υπαινικτική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής και οι θρησκευτικοί συμβολισμοί που 

επιστρατεύονται προκειμένου να ενισχυθεί το γόητρο και η επιρροή των κυβερνώντων.  

Ο σκοπός της έρευνας συμπυκνώνεται στον εντοπισμό και τη μελέτη των ιδιαίτερων σχημάτων 

και της συγκεκριμένης γλώσσας που επιλέγει ο δημιουργός για να εξωτερικεύσει τους 

συλλογισμούς του, καθώς και στην ερμηνεία και την αξιολόγηση της ανάπτυξης του ποιητικού 

λόγου. Οι σχέσεις του ποιητή με τα κέντρα πατρωνίας και οι κατά συνέπεια συσχετισμοί του με τα 
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κέντρα εξουσίας φωτίζουν σε μεγάλο βαθμό τις γλωσσικές επιλογές και τις εικόνες που δημιουργεί 

η ποιητική αφήγηση. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, επομένως, θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Ποια ήταν η στάση του ποιητή απέναντι στην εξουσία, σε μια ιστορική περίοδο και σε ένα 

βασίλειο, που η πνευματική και λογοτεχνική άνθιση οφείλεται ομολογουμένως στην έμπρακτη 

στήριξη των λογίων από τους κυβερνώντες;  

• Με ποιους ποιητολογικούς τρόπους ο Θεόκριτος επιτρέπει να αναδυθούν ή συγκαλύπτει 

συνδέσεις της ποίησής του με την πολιτική πραγματικότητα της εποχής του, δεδομένης την 

υπαινικτικότητας, της ακραίας λόγιας επεξεργασίας του στίχου, καθώς και της καθιέρωσης 

στιχουργικής σύνθεσης μικρής κλίμακας (πβ. το ποιητικό «μανιφέστο» του Καλλίμαχου στις 

Τελχίνες) στην ποιητική δημιουργία; 

• Υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες πτολεμαϊκές ή και σικελικές αναφορές στα Εἰδύλλια; –εκτός 

από τις πρόδηλες εξυμνήσεις των δύο ηγεμόνων, του Πτολεμαίου Φιλάδελφου της Αιγύπτου 

(Εἰδύλλιο 17, Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον) και του Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών (Εἰδύλλιο 16, Χάριτες 

ἢ Ἰέρων) μέσω της ποιητικής μορφής του εγκωμίου. 

• Υπάρχουν πτολεμαϊκές αναφορές και στα Επιγράμματα που αποδίδονται στον Θεόκριτο; 

 

Προκειμένου να εντοπίσουμε και ερμηνεύσουμε τις πολιτικές αναφορές του Θεόκριτου, θα 

μελετήσουμε τα Εἰδύλλια και θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με εκείνα στα οποία ο ποιητής 

αναπτύσσει τις πολιτικές του θέσεις. Για να γίνει βαθύτερα αντιληπτή η συμβολή του ποιητή στην 

πνευματική παραγωγή της εποχής του και στη δημιουργία συγκεκριμένης εικόνας των ηγετών 

στους οποίους αναφέρεται, είναι απαραίτητη η γνωριμία με τον βίο και το έργο του. Έτσι, στο 

Κεφάλαιο 1 συζητώνται τα στοιχεία του βίου του Θεόκριτου και τα είδη της ποίησης τα οποία 

υπηρέτησε. Αναφέρονται οι επιδράσεις που δέχτηκε, ο τρόπος εγκόλπωσής τους, οι γλωσσικές 

εκφράσεις του και οι επιλογές της διαλέκτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη του κειμένου του 

Θεόκριτου και οι σχετικές παραθέσεις προέρχονται από τη στερεότυπη έκδοση του A.S.F. Gow 

(1952). Bucolici Graeci. Oxford University Press. 

Οι πολιτικές αιχμές, αλλά και η λογοτεχνική αξία των ποιημάτων μπορούν να αξιολογηθούν 

ενταγμένα στο πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνιστικού κόσμου. Η εξοικείωση με το ιστορικό 
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γίγνεσθαι της περιόδου, με τους έντονους πολιτικούς ανταγωνισμούς και τις ασταμάτητες 

στρατιωτικές συγκρούσεις με έπαθλο την εξουσία των εδαφών που είχαν κατακτήσει τα 

στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι απαραίτητη προκειμένου να φωτιστεί ο πολιτικός 

και καλλιτεχνικός χώρος, στον οποίον έδρασε ο Θεόκριτος και χρησιμοποίησε την ποίησή του. 

Έτσι, το Κεφάλαιο 2 σκιαγραφεί το περιβάλλον ανάπτυξης της πάλης για την πρωτοκαθεδρία 

ανάμεσα στους Μακεδόνες στρατηγούς, Διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Επιγόνους, και 

παρουσιάζει τον πτολεμαϊκό κόσμο, από τον ιδρυτή της δυναστείας Πτολεμαίο Α΄ Σωτήρα έως 

τον διάδοχό του Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο. Ταυτόχρονα, με σκοπό την κατανόηση της ποιητικής 

αφήγησης του Θεόκριτου, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιγυπτιακού 

μοναρχικού συστήματος, όπως είναι η θεοποίηση των βασιλέων. 

Το Εἰδύλλιο 15, οι Ἀδωνιάζουσαι, αναλύεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας. Μέσω του 

διαλόγου δύο γυναικών που συμμετέχουν σε έναν εορτασμό, ο Θεόκριτος παρουσιάζει την 

απόδοση τιμών και τη θεοποίηση των μοναρχών. Η γλώσσα και τα σχήματα που χρησιμοποιεί 

αξίζουν πολλαπλές αναγνώσεις και αναλύσεις, καθώς παρουσιάζονται οι πολιτισμικές συζεύξεις 

και αντιφάσεις της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. 

Το Κεφάλαιο 4 πραγματεύεται τις πολιτικές αναφορές που σημειώνει ο Θεόκριτος στο Εἰδύλλιο 

17, το Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον. Ο ποιητής συνθέτει ένα εγκώμιο υπέρ του μονάρχη που 

προστάτευσε τις τέχνες, ώστε κατά τη διοίκησή του η Αλεξάνδρεια γνώρισε μεγάλη άνθηση των 

επιστημών και της λογοτεχνίας. Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη στάθηκαν εμβλήματα της 

πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας της επιστήμης. Ο λόγος του Θεόκριτου χρησιμοποιεί 

σύμβολα, όπως τον αετό, και αντλεί έμπνευση από ύμνους σε ολύμπιους θεούς, όπως του 

Απόλλωνα και του Δία.  

Το Εἰδύλλιο 16, Χάριτες ἢ Ἰέρων, εξετάζεται συγκριτικά με το Εἰδύλλιο 17 στο Κεφάλαιο 5 της 

εργασίας. Συζητείται η υπόθεση ότι το κοινό στοιχείο της αναφοράς σε βασιλείς χωρίς τη χρήση 

μυθολογικών σχημάτων που διατρέχει τα δύο Εἰδύλλια τούς προσδίδει περισσότερο τον χαρακτήρα 

κριτικής θεώρησης της ιστορίας, παρά ενός εγκωμίου.  

Το Κεφάλαιο 6 πραγματεύεται την παρουσία των Πτολεμαίων και σε άλλα Εἰδύλλια, αλλά με τη 

μορφή αναφορών. Πρόκειται για τα Εἰδύλλια 7, 11, 14, 18, 24 και 26, τα οποία δεν είναι 

εξολοκλήρου αφιερωμένα στους Πτολεμαίους, αλλά φέρουν τέτοια στοιχεία. Παρόμοιες 
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πτολεμαϊκές αναφορές έχουν εντοπιστεί και στα Επιγράμματα που αποδίδονται στον Θεόκριτο, 

κυρίως στο Επίγραμμα 13.  

Τέλος, τα Συμπεράσματα θα ολοκληρώσουν την έρευνα και θα καταλήξουν στις σχέσεις της 

ποίησης του Θεόκριτου με την πολιτική σκηνή και την πτολεμαϊκή αυλή. Θα απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα και θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της φιλολογικής έρευνας στις 

σχέσεις πατρωνίας και στη λειτουργία μηχανισμού αμοιβαίων ανταλλαγών μεταξύ τέχνης και 

πολιτικής προστασίας στον ελληνιστικό κόσμο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 

1.1. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 

Ο Θεόκριτος (ακμή 300-260 π.Χ.), όπως προκύπτει από τις εσωτερικές (Εἰδύλλια) και εξωτερικές 

(Λεξικό Σουΐδα, Wendel, Scholia in Theocritum vetera) ενδείξεις1, πιθανόν γεννήθηκε στις 

Συρακούσες, σημαντική κορινθιακή αποικία. Άλλωστε ο χαρακτήρας του σικελικού τοπίου 

διατρέχει έντονα την ποίησή του. Για κάποιο διάστημα έζησε σίγουρα στην Κω, το νησί του 

ανατολικού Αιγαίου που άκμαζε κάτω από την πολιτική επιρροή της πτολεμαϊκής δυναστείας και 

υπήρξε γενέτειρα του Πτολεμαίου Β΄, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από τον Κώο ποιητή Φιλητά. 

Σίγουρο είναι επίσης ότι έζησε και στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια, στα χρόνια του Πτολεμαίου 

Β΄ (285-246 π.Χ.). Σύμφωνα με το Λεξικό του Σουΐδα υπήρχαν δύο Θεόκριτοι. Ο ένας ήταν 

ρήτορας από τη Χίο και ο άλλος βουκολικός ποιητής Συρακούσιος ή Κώος. Ως γονείς του 

αναφέρονται ο Πραξαγόρας και η Φιλίνα, ενώ με βάση μια παρερμηνεία του επιθέτου Σιμιχίδας 

στο Εἰδύλλιο  7, ονομάζεται από ορισμένους γιος του Σιμίχου. Οι βίοι που προτάσσονται στα 

αρχαία Σχόλια τον θεωρούν σύγχρονο του Άρατου (315-240 π.Χ.), του Καλλίμαχου (310/305-240 

π.Χ.) και του Νίκανδρου (ο οποίος όμως έζησε στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.), ενώ τα σχόλια στο 

Εἰδύλλιο  4 τοποθετούν την ακμή του στην ρκδ΄ Ολυμπιάδα, δηλαδή την τετραετία 284-281 π.Χ. 

(Μανακίδου, 2008β: 124-125· Σιστάκου, 1998: 13). 

 

1.2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 

Η λογοτεχνική παραγωγή του Θεόκριτου εκτείνεται στις πρώτες δεκαετίες του τρίτου αιώνα π.Χ. 

Σώζονται τριάντα ποιήματα με την ονομασία «Εἰδύλλια». Η λέξη αυτή είναι υποκοριστικό του 

«εἶδος» και σημαίνει γραμματειακό είδος ή ποίημα. Έχουν μικρή έκταση και είναι σύντομες 

 
1 Στο Λεξικό του Σουΐδα διαβάζουμε: «ἔστι καὶ ἕτερος Θεόκριτος, Πραξαγόρου και Φιλίννης, οἳ δὲ Σιμμίχου· 

Συρακούσιος, οἳ δέ φασι Κῷον· μετῴκησε δὲ ἐν Συρακούσαις. οὗτος ἔγραψε τὰ καλούμενα Βουκολικά ἔπη Δωρίδι 

διαλέκτῳ[…]». Στα Scholia που εξέδωσε ο Wendel διαβάζουμε: «Θεόκριτος ὁ τῶν Βουκολικῶν ποιητὴς Συρακούσιος 

ἦν τὸ γένος, πατρὸς Σιμίχου ὡς αὐτός φησι [7.21]· Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις; ἔνιοι  δὲ το Σιμιχίδα 

ἐπώνυμον εἶναι λέγουσι – δοκεῖ γὰρ σιμὸς εἶναι τὴν πρόσοψιν – πατέρα δ’ ἐσχηκέναι Πραξαγόραν και μητέρα Φιλίναν. 

ἀκουστὴς δὲ γέγονε Φιλητᾶ καὶ Ἀσκληπιάδου, ὧν μνημονεύει [7.40]. ἤκμασε δὲ κατὰ Πτολεμαῖον τὸν ἐπικληθέντα 

<Φιλάδελφον τὸν Πτολεμαίου τοῦ ἐπικληθέντος> Λάγου». Βλ. Gow (1952a: xv). 
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εικόνες από την ζωή των απλών ανθρώπων (Μανακίδου, 2008β: 127). Τα είκοσι δύο θεωρούνται 

γνήσια. Σε αυτά προστίθενται 24 επιγράμματα με ποικιλία θεμάτων και αβέβαιη χρησιμότητα. 

Επίσης σώζεται ένα απόσπασμα από ένα χαμένο ποίημα με τίτλο Βερενίκη και ένα τεχνοπαίγνιον 

σε δακτύλους με τίτλο Σύριγξ (Μανακίδου, 2008β: 128). 

Ανάμεσα στα έργα του έχουμε:  

- «επύλλια» (Εἰδύλλια  13, 22, 24) 

- Ύμνους/εγκώμια (Εἰδύλλια  16, 17) 

- τέσσερα σύντομα ποιήματα σε αιολικό μέτρο και γλώσσα (Εἰδύλλια  28-31) 

- τα Εἰδύλλια 2, 14, 15 που τοποθετούνται σε αστικό περιβάλλον 

- τα Εἰδύλλια 1, 3-7, 10, 11 που αναφέρονται σε αγροτικό περιβάλλον. Οι δύο τελευταίες 

κατηγορίες περιγράφουν σκηνές καθημερινής ζωής, εξοχής, περιέχουν εικόνες βουκολικές 

και αγροτικών εργασιών και έχουν διαλογική μορφή (Fantuzzi & Hunter, 2002: 226).  

 

1.2.1. ΕΙΔΥΛΛΙΑ 

Ο A.S.F. Gow (1952a: lxxi-lxxii) συζητά ενδελεχώς την προέλευση και τη σημασία του όρου 

εἰδύλλια. Καταλήγει με μεγάλη επιφύλαξη, στην λιγότερο μη αποδεκτή εξήγηση από τα Σχόλια, η 

οποία προσεγγίζει την άποψη του Christ και του Wilamowitz, ότι ο όρος σημαίνει «ποιήματα με 

διαφορετικά ύφη». Εάν, όπως υπογραμμίζει, κάποιες από τις διατυπωθείσες απόψεις είναι σωστές, 

θα ήταν λογικό μια συλλογή από ποιήματα να ονομαζόταν «εἴδη» ή «εἰδύλλια». Ένα ξεχωριστό 

ποίημα δύσκολα θα ονομαζόταν «εἶδος» ή «εἰδύλλιον» παρά μόνο ως συστατικό μιας τέτοιας 

συλλογής. Συνεπώς μια τέτοια λέξη δεν θα αποδιδόταν στα Εἰδύλλια, έως ότου συγκεντρώνονταν 

σε μία συλλογή, και αυτό – σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη – όχι από τον Θεόκριτο (Gow, 

1952a: lxxii). Ο Albin Lesky (1990), στηριζόμενος στον Gow, μάς πληροφορεί ότι ο όρος αυτός 

εμφανίζεται στα σχόλια του Θεόκριτου, ενώ στα λατινικά χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από 

τον Πλίνιο (Epist. 4.14.9) για μικρότερα ποιήματα. Υπογραμμίζει ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη 

σχέση με την ποιμενική ποίηση ή γενικά με την ειδυλλιακή όπως την ξέρουμε σήμερα. Φαίνεται 

επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποιήματα πολύ διαφορετικού περιεχομένου (Lesky, 1990: 

994).  
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1.2.2. ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ 

Η Σιστάκου (1998) επισημαίνει ότι το επίθετο «βουκολικός» απαντά ήδη στον Θεόκριτο ως όρος 

της ποιητικής: βουκολικᾶς μοίσας (Ι 20), βουκολικᾶς ἀοιδᾶς (Ι 64, 70), βουκολιαξῇ (V 44), 

βουκολιάσδευ (V 60), βουκολιαστάς (V 68), βουκολιασδώμεθα (VII 36). Ο ίδιος ο ποιητής 

συγκροτεί, με πρώτο συνθετικό το επίθετο βουκολικός, έναν ποιητολογικό κώδικα όρων για να 

περιγράψει τον δημιουργό του άσματος και το ίδιο το άσμα. Η λέξη παραπέμπει ευθέως στη 

σκηνογραφία μιας ιδιαίτερης υποκατηγορίας των ειδυλλίων του. Ο αρχαίος σχολιαστής δίνει τη 

δική του ερμηνεία για την επικράτηση του όρου βουκολικός, έναντι των συναφών αἰπολικὸς και 

ποιμενικός: «βουκολικά· τα μέντοι του Θεοκρίτου ποιήματα οὐχ ὅτι μόνοι βουκόλοι εἰσὶν οἱ 

προσδιαλεγόμενοι· καὶ γὰρ καὶ αἰπόλοι εἰσὶν καὶ ποιμένες· ἀπὸ μέντοι τοῦ ἐπικρατεστέρου τῶν 

ζώων, ἥγουν τοῦ ὀνόματος τῶν βοῶν, ἔτυχον τῆς ἐπωνυμίας». Το Εἰδύλλιο 1, που, κατά τη 

Σιστάκου, έχει προγραμματική σημασία, διαφωτίζει τον αναγνώστη ως εξής: βουκόλος ήταν ο 

μυθικός τραγουδιστής της ποίησης της υπαίθρου, ο Δάφνις, από όπου αντλούν την έμπνευσή τους 

οι γραφικοί θεοκρίτειοι ήρωες. Κατά μία άλλη άποψη το επίθετο «βουκολικός υπαινίσσεται τη 

μουσική για το βουκόλο Δάφνι». Εκφράζεται έτσι μια ποιητική παράδοση που θεωρείται δεδομένη 

για τους τραγουδιστές του πλασματικού ποιμενικού χώρου. Τέλος, κατά μία άλλη ερμηνεία το ρ. 

βουκολέω κατά τον 3ο αι. π.Χ. παρουσιάζει διάφορες σημασίες: «βόσκω αγέλη ζώων», «βόσκω»,  

«περιποιούμαι», «εξαπατώ». Ο Θεόκριτος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την πολυσημία: στο 5ο Εἰδύλλιο  

βουκολιάσδομαι σημαίνει «εξαπατώ», ενώ στο 1ο Εἰδύλλιο  «καταπραϋνω», «γοητεύω». Έτσι, ο 

Θεόκριτος επινόησε μια εύπλαστη ορολογία, που την προσάρμοζε στη θεματική και το κλίμα του 

κάθε Εἰδυλλίου (Σιστάκου, 1998: 19-20). 

O Hutchinson (1988) μάς πληροφορεί ότι τα ποιήματα του Θεόκριτου που έχουν ως θέμα 

βουκόλους, αιγοβοσκούς και ποιμένες έχουν θεωρηθεί γενικά ως το βασικό τμήμα του έργου του 

και έχουν αντιμετωπισθεί αποκομμένα από την υπόλοιπη ποίησή του. Τα γνήσια ποιήματα που δεν 

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι διπλάσια (δεκαπέντε έναντι επτά) και περιέχουν διπλάσιο 

αριθμό στίχων. Στην ομάδα των βουκολικών ο μελετητής συμπεριλαμβάνει και το 10ο, μολονότι 

ασχολείται με θεριστές, και εξαιρεί το 11ο, το οποίο ασχολείται με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που 

μολονότι πραγματεύεται σαφώς το επάγγελμα του μυθικού αυτού ποιμένα, σχετίζεται οπωσδήποτε 

με το 13ο, το οποίο αναφέρεται φανερά σε μυθικό εραστή, και απευθύνεται, όπως και εκείνο, στον 

φίλο του Νικία (Hutchinson, 1988: 159). 
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Στην συνέχεια ο Hutchinson υπογραμμίζει ότι ο Θεόκριτος δεν προόριζε τα «βουκολικά» ποιήματά 

του, ώστε να συναποτελέσουν ανεξάρτητο έργο. Η ασταθής σειρά των ποιημάτων στους παπύρους 

και στα χειρόγραφα δεν επιτρέπει να έχει διατάξει ίδιος ο ποιητής τα ποιήματα με αυτήν την σειρά. 

Οι πάπυροι, που χρονολογούνται στους χριστιανικούς χρόνους, και τα χειρόγραφα τοποθετούν τα 

«βουκολικά» ποιήματα μαζί ως μία ενιαία ομάδα και στην αρχή, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 

ένδειξη ότι είναι κατηγοριοποίηση του ίδιου του ποιητή. Η ομάδα αυτή των ποιημάτων ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλής. Από τη λέξη «βουκόλος» χρησιμοποιήθηκε το θέμα βουκολ- για να 

χαρακτηρίσει αυτά τα ποιήματα, ενώ ο Θεόκριτος έγινε γνωστός ως ὁ τῶν βουκόλων ποιητής. Δεν 

είναι πιθανή η ύπαρξη τέτοιου ποιητικού είδους πριν από τον Θεόκριτο και θεωρείται απίθανο οι 

επόμενες γενιές να γνώριζαν οτιδήποτε για τις αντιλήψεις του ποιητή πέραν από ό,τι φαίνεται στα 

ποιήματά του (Hutchinson, 1988: 160). 

Ο ίδιος μελετητής διακρίνει τα ποιήματα α. σε εκείνα που ασχολούνται με πρόσωπα και γεγονότα 

της μυθολογίας: VI, XI, XIII, XVIII, XXII, XXIV, XXVI, β. και σε όλα τα υπόλοιπα. Επιπλέον, 

με το θέμα του έρωτα ασχολούνται: II, III, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XXIX, XXX. Τα 

«βουκολικά» ποιήματα συνδέονται μεταξύ τους και ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα βάσει κάποιων 

χαρακτηριστικών, τα οποία δεν είναι αυτονόητο να εμπεριέχονται στο κριτήριο κατηγοριοποίησης, 

στην παρουσία δηλαδή βοσκών. Επίσης, υπάρχουν ποιήματα μέσα στα οποία υπάρχουν τραγούδια: 

II, XI, XV, XVIII (Hutchinson, 1988: 161). 

Η Μανακίδου (2008β) ανιχνεύοντας την προβληματική του τρόπου προσέγγισης της βουκολικής 

ποίησης αρχικά περιγράφει τις προσκτήσεις που μπορεί να έχει ο αναγνώστης σε πρώτο επίπεδο: 

εικόνες, λεπτή χιουμοριστική διάθεση, παιγνιώδες ύφος στις σχέσεις των βουκόλων και των 

θεμάτων που τους απασχολούν, ποίηση που λειτουργεί ως μέσο εξιδανίκευσης και φυγής από την 

υπαρκτή αστική πραγματικότητα της ζωής του Θεόκριτου και της εποχής του (2008β: 148). Στην 

συνέχεια όμως παραθέτει και την αντίστροφη ανάγνωση του van Groningen: πρόκειται «για 

βουκολική μεταφορά· πρέπει πάντοτε, όταν διαβάζουμε ένα βουκολικό ποίημα, να είμαστε σε 

επιφυλακή: οι λέξεις μπορεί να έχουν διπλό νόημα» (Μανακίδου, 2008β: 149). 

Σταχυολογώντας ορισμένα μόνο γνωρίσματα της θεοκρίτειας γραφής παραθέτουμε και την άποψη 

ότι η ποίησή του λαμβάνει σκοπίμως μια άτεχνη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο ύμνος της αοιδού 

στο 15ο Εἰδύλλιο θεωρήθηκε άτεχνη ποίηση, όπως και το τραγούδι του Πολύφημου στο 11ο. 

Ακόμη, διατυπώθηκε η θεωρία της «ειρωνικής» απόστασης ανάμεσα στους αφελείς χαρακτήρες 
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από τη μια και τον εκλεπτυσμένο δημιουργό από την άλλη, που αποστασιοποιείται από το ίδιο του 

το θέμα. Μερικοί μελετητές θέλησαν να διακρίνουν αμφισβήτηση ή κεκαλυμμένη ειρωνεία, ακόμη 

και στα εγκωμιαστικά ποιήματα σε σχέση προς το αντικείμενο επαίνου, λ.χ. την Ελένη στο 18ο 

(Μανακίδου, 2008β: 150). 

Επίσης, ο Θεόκριτος επηρεάστηκε από τον σικελικό μίμο ως προς την περιγραφή και την 

αντιπαράθεση αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος. Ο σικελικός μίμος ενδιαφερόταν για 

πρόσωπα που προερχόταν από χαμηλές κοινωνικές τάξεις και για τις καθημερινές ενασχολήσεις, 

παρά για την λεπτομερή ηθογράφηση συγκεκριμένων προσώπων. Επαναπροσδιορίζει το 

πρόβλημα της υπαίθρου και της σχέσης της με την καθημερινή ζωή. Επηρεασμένος από αυτό το 

γραμματολογικό είδος ο Θεόκριτος έγραψε τους δύο αστικούς μίμους, τα Εἰδύλλια 2 και 15 

(Fantuzzi & Hunter, 2002: 226).  

Επιπλέον, ένα από τα χαρακτηριστικά της ποίησής του είναι η πολυείδεια και η διακειμενικότητα. 

Επεξεργάζεται εκ νέου προηγούμενα λογοτεχνικά μοντέλα, που είναι ανιχνεύσιμα στην ποίησή 

του. Δημιουργεί έναν πρωτότυπο λογοτεχνικό κόσμο που διέπεται από τους δικούς του 

ποιητολογικούς κανόνες. Γι’ αυτό τον λόγο έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος «συμφυρμός, 

διασταύρωση των λογοτεχνικών ειδών» (Μανακίδου, 2008β: 139-140). Ένα άλλο γνώρισμα είναι 

η θεματική συνοχή, που εκφράζεται και στα βουκολικά του, όπως για παράδειγμα με την παρουσία 

του ίδιου προσώπου σε διαφορετικά ποιήματα, αλλά και σε αυτά που δεν έχουν αγροτική αλλά 

αστική επένδυση: για παράδειγμα το 2ο και το 14ο έχουν θέμα τον απαρνημένο έρωτα, ενώ το 15ο 

αναφέρεται σε έναν θεϊκό δυσχερή έρωτα (Μανακίδου, 2008β: 149,151). 

 

1.3. ΓΛΩΣΣΑ 

Γενικότερα, οι ελληνιστικοί ποιητές έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις «γλώσσες», τις 

δυσνόητες και σπάνιες εκφράσεις και τη σημασία τους ειδικά στο έπος. Αυτό το ενδιαφέρον για 

τις τοπικές σημασίες λέξεων ήταν η αντίδραση απέναντι στην ομογενοποίηση που επέβαλε η 

χρήση της Κοινής, ώστε η διάλεκτος να αποτελέσει πολύτιμο δείκτη ταυτότητας που πρέπει να 

μελετηθεί και να διατηρηθεί. Παράλληλα, στο Μουσείο, που βρισκόταν υπό την πτολεμαϊκή 

ηγεμονία, η έρευνα της ελληνικής διαλεκτικής πολυφωνίας υπαγορεύεται από το πολιτικό αίτημα 

να διασφαλιστεί η ελληνικότητα μέσα σε έναν κόσμο όχι αμιγώς ελληνικό. Δίνεται λοιπόν έμφαση 
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στις τοπικές διαφοροποιήσεις και το τοπικό στοιχείο πορεύεται παράλληλα με το πανελλήνιο, 

εξυπηρετώντας έτσι την πτολεμαϊκή πολιτική της μη ενσωμάτωσης, της διατήρησης της διαφοράς 

και όχι της ομογενοποίησης (Μανακίδου, 2008α: 75-76).  

Ο Gow τοποθετεί τα ποιήματα του Θεόκριτου σε διαφορετικές ομάδες από άποψη διαλέκτου: 

1. Γνήσια ποιήματα στη Δωρική: Εἰδύλλια  1-7, 10, 11, 14, 15, 18, 26 

2. Αμφίβολα ή νόθα ποιήματα στη Δωρική: Εἰδύλλια  8, 9, 19-21, 23, 27 

3. Ποιήματα με επικρατούσα την επική διάλεκτο με προσμείξεις Δωρικής: Εἰδύλλια  13, 16, 17, 24 

4. Ποιήματα στην Επική και την Ιωνική: Εἰδύλλια  12, 22, 25 

5. Ποιήματα στην Αιολική: Εἰδύλλια  28-31 (Gow, 1952a: lxxii). 

Για την πρώτη ομάδα ο Gow σημειώνει τρία πράγματα: α) η Δωρική δεν είναι όπως η Αιολική μια 

αυστηρή τοπική διάλεκτος. Αποτελούσε μία από τις δύο διαιρέσεις της ελληνικής γλώσσας και 

μιλιόταν με τοπικές παραλλαγές από τη μία άκρη του ελληνικού κόσμου έως την άλλη. Ο 

Θεόκριτος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δωρικούς τύπους που δεν βρίσκονται μαζί σε καμία ποικιλία 

της ομιλουμένης Δωρικής, για παράδειγμα: Εἰδύλλιο  1.90 τὰς παρθένος, 1.91 ὀφθαλμώς. Η 

αιτιατική πληθυντικού σε -ος, τακτική σε επιγραφές της Κω, επιβεβαιώνεται σε επτά σημεία από 

το μέτρο σε επιγραφές της Κω, ενώ μπορεί να απαλειφθεί σε άλλα σημεία, στα οποία δεν υπάρχει 

επιβεβαίωση. Ο Θεόκριτος μπορεί επίσης να χρησιμοποίησε την κατάληξη -ους (η οποία είναι 

Συρακούσια), γιατί το ὤμους έχει μεγάλη ισχύ στο 7.107. Το -ως (και -ω στη γενική ενικού) μπορεί 

να το δανείστηκε από τη Μεγάλη Ελλάδα. β) Χρησιμοποιεί φόρμες που δεν είναι καθόλου 

Δωρικές, μερικές Επικές και σύμφωνες με το μέτρο στο οποίο γράφει και μερικές οι οποίες 

φαίνονται περισσότερο Αιολικές παρά Δωρικές. γ) Στον τρίτο αιώνα και για ένα καλλιεργημένο 

ακροατήριο, το να γράφει κανείς στη Δωρική ήταν ένα είδος μανιερισμού ή ένα συνειδητό 

«αγροτικό» ύφος, και ο ίδιος ο Θεόκριτος, αν και αναμφισβήτητα γνώριζε τη Δωρική της 

γενέτειράς του, των Συρακουσών, καθώς και της Κω, υποθέτουμε ότι μιλούσε διαφορετικά σε 

διαλόγους με τους καλλιεργημένους και μορφωμένους φίλους του στην Αλεξάνδρεια (Gow, 

1952a: lxxiii). 

 

Ο Gow συνοψίζει σημειώνοντας ότι η διάλεκτος του ποιητή είναι τεχνητή, ιδιόρρυθμη και μη 

συνεπής στη χρήση της ακόμη και από τον ίδιο. Δεν γράφει την ντοπιολαλιά των Συρακουσών, 

ούτε μιμείται αυτούς που την έγραψαν πριν από αυτόν (Επίχαρμο και Σώφρονα), όπως μιμείται 

στα Αιολικά του ποιήματα τη Σαπφώ και τον Αλκαίο. Ούτε πάλι προσπαθεί να αναπαραγάγει τη 
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διάλεκτο μιας συγκεκριμένης περιοχής, όπως ο Αριστοφάνης αναπαράγει τις διαλέκτους της 

Λακωνίας, των Μεγάρων ή της Βοιωτίας. Πιθανόν να τροποποίησε με ελεύθερο τρόπο τη μητρική 

του διάλεκτο με λέξεις από άλλες περιοχές και από τη λογοτεχνία (Gow 1952a: lxxiii). 

 

Η Rist (1978) επισημαίνει και αυτή το εξέχον χαρακτηριστικό της θεοκρίτειας γλώσσας που είναι 

η χρήση της δωρικής διαλέκτου, η οποία μιλιόταν παραδοσιακά στη Σικελία, σε μια εποχή που η 

ευρέως ομιλούμενη γλώσσα του πολιτισμένου κόσμου, η Κοινή, ήταν αττικής προέλευσης. Η 

δωρική διάλεκτος είχε καθιερωθεί και ως μια λογοτεχνική μορφή γλώσσας και εύκολα είχε 

διαπεράσει και την κοινή ομιλουμένη. Πράγματι, οι δωρικοί τύποι αποτελούσαν ένα σταθερό 

στοιχείο των χορικών μερών των τραγωδιών. Επομένως, η διάλεκτος αυτή δεν μπορούσε να 

αποτελεί εμπόδιο στους αναγνώστες στους οποίους απευθυνόταν ο Θεόκριτος, διότι οι ίδιοι 

θεωρώντας εαυτούς καλλιεργημένους, θα διαφύλατταν τα αρχαία και αγροτικά δωρικά στοιχεία, 

με τα πλατιά φωνήεντα, ως πολύτιμα στοιχεία αισθητικής ευχαρίστησης. Μέσα στα δωρικά είναι 

διεσπαρμένες λέξεις και φράσεις που θυμίζουν Όμηρο, ο οποίος αποτελούσε την παραδοσιακή 

ποιητική κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτό το γλωσσικό 

«καρύκευμα» είναι πιο έντονο στα παλαιότερα επικά θέματα: Εἰδύλλια  13, 22, 24 (Rist, 1978: 17).  

O Hunter (2003) αναφέρεται στη χρήση της Δωρικής ως μέσου πολιτικής χροιάς ή και 

σκοπιμότητας. Αρχικά επισημαίνει ότι η γλώσσα της μεταγενέστερης εξαμετρικής ποίησης 

βασίζεται στην κληρονομημένη ποιητική γλώσσα του Ομήρου και του πρώιμου έπους. Μέσα σε 

αυτήν την κληρονομιά οι ποιητές καινοτόμησαν και προσέθεσαν νέους τύπους μέσω της 

αναλογίας, δηλαδή τη δημιουργία φορμών που «θα μπορούσαν να εμφανιστούν» στον Όμηρο, με 

τη συμπερίληψη γλωσσικού υλικού από υψηλά ποιητικά γένη, όπως της λυρικής και τραγικής 

ποίησης και κάτω από την επήρεια ειδικών λεκτικών και μορφολογικών στοιχείων. Ο Θεόκριτος 

εντάσσεται σε αυτόν τον κανόνα με τη θέση του να γίνεται περισσότερο περίπλοκη, διότι τα 

περισσότερα ποιήματά του επιδεικνύουν μια δωρική γλωσσική υφή μεγαλύτερης ή μικρότερης 

πυκνότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να διευκρινισθεί με ακρίβεια ο διαλεκτικός χαρακτήρας κάθε 

ποιήματος, εφόσον η εγγύτητα ή η απομάκρυνση από την κληρονομημένη επική γλώσσα μπορεί 

να το χαρακτηρίσει ειδολογικά. Αν και είναι φανερό ότι τα «βουκολικά» ποιήματα του Θεοκρίτου 

είναι πολύ περισσότερο δωρικά από τα «επικά» (δηλαδή τα Εἰδύλλια 13, 16, 17, 22 και 24), είναι 

αμφίβολη και συγκεχυμένη η γλωσσική τους κατάσταση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, 

στο κυρίως αξιοπρόσεκτο δωρικό χαρακτηριστικό, τη διατήρηση του μακρού άλφα, όπου η επική-
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ιωνική έχει ήτα, οι εναλλακτικές διαλεκτικές μορφές είναι μετρικά ισοδύναμες και συνεπώς εξίσου 

πιθανές για ανάγνωση (Hunter, 2003: 53-54). Εστιάζοντας στο Εἰδύλλιο  17 (Ἐγκώμιον εἰς 

Πτολεμαῖον), ο Hunter διατυπώνει το ερώτημα εάν οι δωρικές αποχρώσεις του Εἰδυλλίου 

στοχεύουν εν μέρει και στο τιμώμενο πρόσωπο του ποιήματος. Οι δωρικές παραδόσεις είναι 

απολύτως σημαντικές για τον πτολεμαϊκό οίκο, ο οποίος είλκε την καταγωγή του από τον Ηρακλή 

και τη δυναστεία των Τημενιδών του Άργους. Όποια και αν ήταν η ιστορική φύση της 

Μακεδονικής γλώσσας, η γλώσσα της πτολεμαϊκής αυλής μπορεί να ήταν η Δωρική κοινή, αν και 

τα διάσπαρτα στοιχεία δυσκολεύουν την ερμηνεία.  

Ένα επίγραμμα του Ποσείδιππου (P.Mil.Vogl. VIII 309, col. XIII 35-39),2 στο οποίο ο Φιλάδελφος 

παρουσιάζεται να εορτάζει τις ολυμπιακές νίκες του Πτολεμαϊκού οίκου, γράφτηκε σε ποιητική 

διάλεκτο με έντονη δωρική επιρροή3 και ενισχύει αυτήν την οπτική. Επίσης η έμφαση που δίνεται 

στη δωρική Κω κατά τη ροή του ποιήματος (Εἰδ. 17.68-70) μπορεί να ενισχύει την πιθανότητα ότι 

η γλώσσα του Εγκώμιου στον Πτολεμαίο φέρει ένα ασυνήθιστα πολιτικό χρώμα. Έτσι λοιπόν, όσο 

η υμνική ποιητική φόρμα έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της πτολεμαϊκής αυλής, έτσι έχει 

γίνει και με την παραδοσιακή υμνική γλώσσα (Hunter, 2003: 62-63).   

Ο Hinge (2009), διερευνά τη σχέση εθνικότητας και γλώσσας. Στην έννοια «φυλή» δίνει το 

περιεχόμενο της «εθνότητας» και όχι της βιολογικής φυλής. Στο άρθρο του ισχυρίζεται ότι η 

γλώσσα δεν συσχετίζεται απαραίτητα με τη βιολογική φυλή. Υποστηρίζει ότι η γλώσσα έπαιξε 

έναν μεγάλο ρόλο στην αρχαία αντίληψη περί εθνικότητας και ότι γλωσσικές διαφορές και 

ομοιότητες δημιουργήθηκαν μέχρι ένα σημείο από τις εθνικές διαιρέσεις και ομαδοποιήσεις. 

Παραθέτει τον Ηρόδοτο4, για να θυμίσει ότι η εθνικότητα μπορεί να οριστεί ως σύνθεση τεσσάρων 

συστατικών: καταγωγή, γλώσσα, λατρεία και κουλτούρα. Αλλά και, πιο συγκεκριμένα, από όλα 

 
2 Πρῶτο[ι] τρεῖς βασιλῆες Ὀλύμπια καὶ μόνοι ἁμές ἅρμασι νικῶμες και γονέες καὶ ἐγώ· 

εἷς μὲν ἐγὼ [Π]τολεμαίου ὁμώνυμος, ἐ<κ> Βερενίκας υἱ[ος], Ἐορδαία γέννα, δύω δὲ γονεῖς· 

πρὸ<ς> μέγα πατρὸς ἐμὸ<ν> τίθεμαι κλέος, ἀλλ’ὅτι μάτηρ εἷλε γυνὰ νίκαν ἅρματ<ι>, τοῦτο μέγα. 

Πηγή: https://tinyurl.com/weu8vjmh 

3 Sens, A. (2004). Doricisms in the Nev and Old Posidippus. In B. Acosta-Hughes, E. Kosmetatou, & M. Baumbach 

(Eds), Labored in Papyrus Leaves: Perspectives on an Epigram Collection Attributed to Posidippus (P.Mil.Vogl. VIII 

309). Hellenic Studies Series 2. Washington, DC: Center for Hellenic Studies.  

 
4 Ηροδ. 8.144.2: […] αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι 

ἤθεά τε ὁμότροπα […] 

 

https://tinyurl.com/weu8vjmh
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αυτά η γλώσσα αποτελεί την πεμπτουσία της έννοιας της εθνικότητας. Στην άποψη ότι οι Έλληνες 

διαμόρφωσαν την εθνικότητά τους με όρους πλαστών, γενετικών σχέσεων και μυθολογικών 

γενεαλογιών, προσθέτει ότι και η ελληνική γλώσσα έπαιξε ένα ρόλο στη διαμόρφωση έθνους. Ο 

Hinge αναφέρεται στον ελλαδικό διαλεκτολογικό χάρτη ως εξής: ακόμη και αν είναι αδύνατον να 

τραβήξουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη γλώσσα και τη διάλεκτο, είναι 

αναμφίβολο ότι η κλασική Ελλάδα ενσωμάτωνε μια γλωσσική κοινότητα, η οποία περιελάμβανε 

ένα πεδίο αμοιβαίως καταληπτών διαλέκτων. Υπήρξαν βεβαίως περιπτώσεις γλωσσών με όρια, 

όπως η Μακεδονική διάλεκτος: σήμερα πολλοί λόγιοι θεωρούν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν ένα 

είδος Δωριέων. Ωστόσο οι γλώσσες των αρχαίων λεξικογράφων δίνουν την εντύπωση μιας 

γλώσσας στενά συγγενικής με την Ελληνική, αλλά διαφορετικής σε κάποιους θεμελιώδεις τομείς: 

τα Μακεδονικά ονόματα και οι γλώσσες του Ησύχιου δείχνουν ότι το ΙΕ *bh > β αντί του ελληνικού 

φ, π.χ. Βερενίκη αντί Φερενίκη. Γενικότερα ο Hinge τονίζει ότι στην πατρίδα μετρούσε τι είδους 

Έλληνας ήσουν: Σπαρτιάτης, Αργείος, Αθηναίος. Τα μεγάλα κύματα του αποικισμού τον 8ο και 7ο 

αιώνα συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Ελληνικής ταυτότητας, η οποία όμως, κατά τον μελετητή, 

δεν είναι φυσική αυτή καθ’ αυτή, αλλά μια πολιτιστική κατασκευή (Hinge, 2009: 66-69).  

 

1.4. ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι μεγάλες μοναρχικές ηγεμονίες επιβάλλουν την 

εξατομίκευση και την αποχή από το πολιτικό γίγνεσθαι. Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για τον 

ρόλο του πολίτη. Συγκεκριμένα ποιητικά είδη γνωρίζουν άνθηση, το εγκώμιο και οι πανηγυρικοί 

ηγεμόνων και πόλεων, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα σημαντικό είδος «αυλικής ποίησης». Η 

βαθιά καλλιέργεια και μόρφωση των ελληνιστικών ποιητών, η τάση τους να ερευνούν την αλήθεια 

και να χρησιμοποιούν την επιστήμη ως εργαλείο διερεύνησης του παρελθόντος, ώστε αυτό να 

αποτελεί πηγή έμπνευσης καλλιτεχνικής δημιουργίας, συμπλέκονται με την σχέση του λόγιου 

ποιητή με τον μονάρχη. Η καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκεται υπό την άμεση πατρωνία και τη 

γειτνίαση του βασιλιά. Ίσως τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του τελευταίου να μην άφησαν 

ανεπηρέαστες τις επιλογές της νέας ποίησης, στην οποία οι Πτολεμαίοι εμφανίζονται πολύ συχνά. 

Η διακτίνωση σε πολλές περιοχές του ελληνικού χώρου μέσω της θεματικής των αιτίων και των 

διαφόρων ιστοριών ενδέχεται να οφείλεται στο πτολεμαϊκό ενδιαφέρον για την «παλαιά» Ελλάδα 

(Μανακίδου 2008α: 72-73). Ο Καλλίμαχος υπήρξε οργανικό μέλος αυτού του συστήματος 
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εξουσίας-πατρωνίας-λογιοσύνης, εκπροσωπώντας το υψηλότερο επίπεδο της ποιητικής τέχνης 

εκείνης της εποχής. Αναφύεται το ερώτημα: ο Θεόκριτος υπήρξε αυλικός ποιητής, ποια είναι η 

σχέση του με την εξουσία και πώς διαφαίνεται αυτή στην ποίησή του; 

Για την ζωή του Θεόκριτου δεν γνωρίζουμε τίποτα με βεβαιότητα. Όπως αναφέρθηκε, πιθανόν να 

γεννήθηκε στις Συρακούσες γύρω στο 300 π.Χ. Μπορεί να είχε ζήσει για ένα χρονικό διάστημα 

στο νησί της Κω στο Αιγαίο. Ο Hopkinson σημειώνει ότι φαίνεται πως είχε επωφεληθεί από την 

πατρωνία του Πτολεμαίου Φιλάδελφου ενώ διέμενε είτε στην Κω (γενέτειρα του Πτολεμαίου) είτε 

στην ίδια την Αλεξάνδρεια. Τα λιγοστά χρονολογημένα έργα του ανήκουν στην περίοδο του 270 

π.Χ. Αντίθετα με τους περισσότερους ποιητές του καιρού του, φαίνεται πως δεν υπήρξε 

επαγγελματίας λόγιος ούτε κριτικός. Είναι ένας από τους πρώτους που εκπροσώπησαν το σύντομο, 

λεπτοδουλεμένο ποίημα και θεωρείται ευρετής της βουκολικής ποίησης (Hopkinson 2006: 183-

184). Επίσης, γνωρίζουμε τα δύο ποιητικά εγκώμια που έχει συνθέσει για τους σύγχρονους του 

ηγεμόνες, τον Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών και τον Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο. Στα υπόλοιπα έργα 

του έχουμε ελάχιστες άμεσες αναφορές στο πτολεμαϊκό καθεστώς και μερικούς διάσπαρτους 

υπαινιγμούς.  

Η Μανακίδου (2008β) διατυπώνει την υπόθεση ότι, εάν δεχθούμε ότι τα βουκολικά ποιήματα του 

Θεόκριτου συνιστούν την πρώτη περίοδο της ποιητικής του δημιουργικότητας και τον σύστησαν 

στις ηγεμονικές αυλές, τότε τα «πτολεμαϊκά» (και με την ευρύτερη έννοια των επιμέρους 

πτολεμαϊκών αναφορών ή υπαινιγμών), θα μπορούσαν να έχουν συντεθεί από έναν ωριμότερο 

ποιητή, που θέλει να απευθύνει την ποιητική του φωνή σε ένα συγκεκριμένο και πιο επίσημο 

ακροατήριο (Μανακίδου, 2008β: 173). 

Ο Griffiths (1979: 2-3) έχει προσδιορίσει αυτά τα ποιήματα: α. Τέσσερα ποιήματα για τους 

Πτολεμαίους: Εἰδύλλια  14, 15, 17 και το αποσπασματικό Βερενίκη, β. Το Εἰδύλλιο  7, το οποίο 

τους υπαινίσσεται και γ. Τα Εἰδύλλια  18, 24 και 26, που μιλούν αλληγορικά για αυτούς. Ο ίδιος 

μελετητής σημειώνει ότι ο βουκολικός Θεόκριτος, αν και είναι ποιητής ενός φανταστικού 

βουκολικού κόσμου, εκτός ιστορικής πραγματικότητας, ωστόσο συνδέεται με τον Καλλίμαχο και 

τον Απολλώνιο τον Ρόδιο μέσω ενός δικτύου απηχήσεων, δανεισμών και παρωδιών πιο πυκνού 

από αυτό που συνδέει τους άλλους δύο ποιητές μεταξύ τους. Φαίνεται ότι έγραψε περισσότερους 

στίχους για μονάρχες από ό,τι για βοσκούς. Στην διαδρομή του προς την εξοχή ως «Σιμιχίδας» στα 

Θαλύσια περνάει μπροστά από τον θρόνο του Δία, δηλαδή του Πτολεμαίου. Δεν είναι μόνο ο 
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εὑρετὴς του βουκολικού τρόπου, αλλά και του βουκολικού εγκωμίου, στον ύμνο του προς τον 

Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών (Εἰδύλλιο 16) (Griffiths, 1979: 3). 

Η Μανακίδου (2008β) τονίζοντας τη συμβολή του Griffiths (1979) στην θεοκρίτεια μελέτη 

επισημαίνει ότι ο μελετητής εξέτασε τα ποιήματα με πτολεμαϊκές αναφορές και τα οριοθέτησε 

ειδολογικά ως μεικτό είδος (genus mixtum). Με βάση τη σειρά παράδοσης στον πάπυρο της 

Αντινόης5 (ομάδα Β: 10, 14, 13, 12, 2, 18, 15, 26, 24, 17) ο Griffiths θεωρεί πιθανόν ότι τα πέντε 

τελευταία ειδύλλια αποτελούσαν μια συλλογή από «πτολεμαϊκά ποιήματα», κάτι που θα σήμαινε 

ότι ακόμη και τα ποιήματα με μυθικό θέμα εξυπηρετούν μέσα από τη μυθική τους επένδυση την 

πτολεμαϊκή πολιτική: Ελένης Επιθαλάμιον (18), Ηρακλίσκος (24) και Βάκχαι ή Πενθεύς (26). Έχει 

προταθεί και η ανίχνευση μιας πτολεμαϊκής διάστασης στο Εἰδύλλιο 22 (Διόσκουροι), καθώς οι 

μυθικοί αυτοί αδελφοί τόσο μόνοι τους όσο και σε σχέση με την αδελφή τους παίζουν 

σημαντικότατο ρόλο ως θεοί σωτήρες στην Αλεξάνδρεια. Στον χώρο της πτολεμαϊκής ποίησης του 

Θεόκριτου εντάσσονται τα Εἰδύλλια 14 και 15, εξάμετροι μίμοι με δραματικά πρόσωπα ανθρώπους 

του άστεως. Το Εἰδύλλιο 14 διαδραματίζεται σε ένα συμπόσιο μιας ακαθόριστης πόλης, ενώ 

αναφέρεται εγκωμιαστικά ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου (στ. 54-65). Το 15ο Εἰδύλλιο έχει ως τόπο 

δράσης την Αλεξάνδρεια, όπου εορτάζονται τα Αδώνια που διοργανώνει η Αρσινόη Β΄. Ο Griffiths 

δέχεται εδώ τη «συνωμοσία του Θεόκριτου να τοποθετήσει τους Πτολεμαίους στη σειρά των 

Ολύμπιων μέσω μιας λεπτής χειραγώγησης της παραδοσιακής μυθολογίας». Επίσης, ο ποιητής 

χρησιμοποιεί ίσως την επίκληση σε καθιερωμένους θεούς και ήρωες της λογοτεχνικής παράδοσης, 

για να υποδείξει πού εντάσσονται οι νέοι ήρωές του. Έτσι ο ποιητής κατασκευάζει ένα ταιριαστό 

μυθικό υπόβαθρο για τους μονάρχες (Μανακίδου, 2008β: 174).   

 

 
5 Βλ. Gow (1952a: xlix) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ – Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Η ποιητική δημιουργία αποτελεί την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων του 

λογοτέχνη, αποτυπώνει τους στοχασμούς, τις εντυπώσεις, αλλά και τη φαντασία του. Ο ποιητής 

εμπνέεται από τα βιώματά του και καταγράφει τους συλλογισμούς του, αναπαράγοντας συχνά την 

κοινωνική και ιστορική συγκυρία. Η προσωπικότητα του ποιητή διαπλάθεται κι αναπτύσσεται 

μέσα σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και κατ’ επέκταση το ποιητικό του έργο δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από το περιβάλλον στο οποίο ζει ο δημιουργός. Επομένως, η γνώση του ιστορικού και 

πολιτικού πλαισίου είναι σημαντική, ώστε να τοποθετηθεί και μελετηθεί το έργο του ποιητή στον 

κοινωνικό χώρο που τον ενέπνευσε.  

Η ποιητική τέχνη του Θεόκριτου συνδέεται άρρητα με το πολιτικό περιβάλλον του ελληνιστικού 

χώρου. Ο ποιητής δέχεται ερεθίσματα, συλλαμβάνει πρωτότυπες ιδέες και αντλεί έμπνευση από 

την πολιτική σκηνή και τους συσχετισμούς της εξουσίας στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που 

είχε αρχίσει να δημιουργείται αυτήν την χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, ο πολιτικός λόγος του 

Θεόκριτου μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί, εάν τοποθετηθεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της 

δημιουργίας του. Οι αντιπαλότητες που πηγάζουν από την πάλη των διαδόχων και των επιγόνων 

του Αλεξάνδρου για την εξουσία, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ανταγωνισμοί της περιόδου, η 

αστάθεια και ανησυχία που προκαλούν αποτυπώνονται στη διάθεσή του να ενταχθεί στην αυλή 

του ισχυρού ανδρός της εποχής του.  

Ο πτολεμαϊκός κόσμος περιγράφεται γεμάτος γιορτές, απόδοση τιμών τους άνακτες και στο νέο 

πάνθεον που αναδύεται, και γεμάτος ανθρώπους από διαφορετικά μέρη της νοτιοανατολικής 

μεσογείου με διακριτές διαλέκτους. Η ποίηση του Θεόκριτου χρησιμοποιεί κρυφούς 

συμβολισμούς, επαίνους σε πρόσωπα, όπως προς το ζεύγος των βασιλέων της Αλεξάνδρειας, μέσω 

δοξαστικών ύμνων σε θεούς του δωδεκάθεου, και αναφορές που αντιλαμβάνεται το ειδικό κοινό 

της αλεξανδρινής αυλής. Ο ποιητικός λόγος απευθύνεται στο στενό αυτό ακροατήριο και στοχεύει 

να βοηθήσει τον δημιουργό να ενταχθεί στο προστατευτικό περιβάλλον των ανακτόρων. 

Η σύντομη επισκόπηση, επομένως, του ιστορικού πλαισίου και της κοινωνίας στην οποία έδρασε 

ο Θεόκριτος δεν βοηθά απλώς στην αντίληψη και κατανόηση της ζωής στην πτολεμαϊκή 

πρωτεύουσα και των διαρκώς αυξανόμενων ανταγωνισμών των επιγόνων, αλλά αποτελεί πολύτιμο 
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εργαλείο προκειμένου να εξεταστούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ειδύλλια, ο συμβολικός 

λόγος και ο πολιτικός λόγος του ποιητή.  

Οι ιστορικοί της ελληνιστικής περιόδου τονίζουν το σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των διαδόχων 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να στερεώσουν και να διευρύνουν την επικράτειά τους 

μετά το θάνατο του. Καθώς δεν υπήρχε άμεσος κληρονόμος του Αλεξάνδρου, το ζήτημα της 

διαδοχής αναδύθηκε έντονο (Μπένγκτσον, 1991: 325). Ανάμεσα στους διαδόχους, ο Πτολεμαίος 

Α΄, ο γιος του Λάγου, υπήρξε πολύ έμπιστος και ικανός στρατηγός, ενώ αποδείχθηκε εξίσου 

αποτελεσματικός στην εξασφάλιση της δικής του επικράτειας μετά τον θάνατο του στρατηλάτη. 

Αρχικά κυβέρνησε την περιοχή της Αιγύπτου εκ μέρους των κληρονόμων του Αλεξάνδρου, 

αργότερα όμως, το 304, ακολούθησε το παράδειγμα του Αντίγονου και έλαβε τον βασιλικό τίτλο, 

συστηματοποιώντας έτσι τη θέση του ως νέου μονάρχη της Αιγύπτου (Thompson, 2003: 105). Ο 

Αντίγονος Μονόφθαλμος υποστήριζε την ιδέα της ενιαίας αυτοκρατορίας, η οποία θα 

αναπτυσσόταν σε πανίσχυρη οικουμενική μοναρχία, που δεν θα επέτρεπε διεκδικητές, μένοντας 

έτσι πιστός, από την άποψη αυτή, στο όραμα του Αλεξάνδρου (Gruen, 2018: 109). Όμως οι 

υπόλοιποι Διάδοχοι δεν του αναγνώρισαν ποτέ την ηγετική θέση. Αντίθετα, όταν ο Αντίγονος 

ανακηρύχθηκε βασιλιάς, ο Σέλευκος, ο σατράπης της Βαβυλωνίας, αισθάνθηκε ότι απειλείται και 

διέφυγε στην Αίγυπτο, όπου τον υποδέχθηκε θερμά ο Πτολεμαίος (Billows, 1990: 108). Ο 

Πτολεμαίος, ο Λυσίμαχος και ο Κάσσανδρος συνενώθηκαν σε ένα νέο συνασπισμό και στράφηκαν 

εναντίον του Αντίγονου ως κυρίαρχου της Ασίας, ταυτόχρονα προσφέροντας με τον τρόπο αυτό 

αναγνώριση της κυριαρχίας του καθενός στο βασίλειό του (Gruen, 2018: 117). Ο Αντίγονος 

διακήρυξε την «ελευθερία των Ελλήνων» και για να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του έστειλε 

στην Ελλάδα στρατηγούς, για να διώξουν τις φρουρές του Κασσάνδρου (315-311 π.Χ.). 

Αντίστοιχα και ο Πτολεμαίος, ως σατράπης της Αιγύπτου, έβγαλε και εκείνος κήρυγμα για την 

ελευθερία των Ελλήνων. Η ελληνική ελευθερία άρχιζε ήδη να μετατρέπεται σε ένα μέσο 

προπαγάνδας στον ανταγωνισμό των Διαδόχων (Μπένγκτσον, 1991: 327-8). 

 

2.1. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α΄ 

Ο Πτολεμαίος Α΄ είχε στην επικράτειά του ένα βασίλειο μικρότερο και πιο κλειστό σε σχέση με 

την εκτεταμένη επικράτεια από τον Ελλήσποντο έως τον Ευφράτη που διοικούσε ο Αντίγονος ο 

Μονόφθαλμος. Το πτολεμαϊκό βασίλειο αποτελούνταν από την Αίγυπτο, την Κυρηναϊκή, τη νότια 
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Συρία για ορισμένο διάστημα και την Κύπρο, η οποία ήταν περιζήτητη λόγω χαλκού και ξυλείας. 

Η περιοχή αυτή περιήλθε στην κατοχή του Αντίγονου και αργότερα, ως το 295 π.Χ. του γιου του 

Δημήτριου Πολιορκητή, όπως και η Συρία, έπειτα από σημαντικές μάχες (Hölbl, 2001: 20. Ellis, 

2003). Οι απόπειρες του Πτολεμαίου να επεκτείνει την κυριαρχία του στη νότια μικρασιατική ακτή 

και πρωτίστως στον ελλαδικό χώρο έμειναν γενικά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, 

ο ελληνικός ηπειρωτικός χώρος, κυρίως η Μακεδονία, βρισκόταν υπό την κυριαρχία του 

Κάσσανδρου, ο οποίος είχε στραφεί εναντίον και εξοντώσει την μητέρα του Αλεξάνδρου 

Ολυμπιάδα, καθώς εκείνη, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαδοχή του εγγονού της Αλεξάνδρου 

Δ΄ στο θρόνο, είχε οδηγήσει στο θάνατο τους Μακεδόνες διαδόχους Φίλιππο Γ΄ και τη σύζυγό του 

Ευρυδίκη (Worthington, 2016: 110-112). Οι φρουρές του Κάσσανδρου βρισκόταν εγκατεστημένες 

σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ισχύς του εντεινόταν από το 

γεγονός ότι ο Λυσίμαχος, με τον οποίο ο Κάσσανδρος είχε συμμαχία, κρατούσε τον έλεγχο των 

Δαρδανελίων, που είχαν ζωτική σημασία για τον ανεφοδιασμό των πόλεων της μητροπολιτικής 

Ελλάδας (Μπένγκτσον, 1991: 327-8).  

Οι στρατιωτικές νίκες του Πτολεμαίου επί των επιγόνων του Αλεξάνδρου ενισχύουν την πολιτική 

του θέση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο Πτολεμαίος κατόρθωσε να πλήξει σοβαρά το 

Δημήτριο Πολιορκητή στη Γάζα το 312 π.Χ., νικώντας μαζί με το Σέλευκο το ιππικό και τους 

πολεμικούς ελέφαντες του αντιπάλου, αποδεικνύοντας πως είναι άξιος συνεχιστής των 

στρατηγικών τακτικών του Αλεξάνδρου (Devine, 1984: 36-37). Όμως, η σύναψη ειρήνης μεταξύ 

των διαδόχων, του Αντίγονου, του Πτολεμαίου, του Λυσίμαχου και του Κάσσανδρου το επόμενο 

έτος, το 311, δεν στάθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική για τον Πτολεμαίο (Hölbl, 2001: 19). Ο 

Αντίγονος δεν αναγνωρίσθηκε ως αντιβασιλέας με πλήρεις δικαιοδοσίες, όμως ο Πτολεμαίος 

αναγνωρίσθηκε κύριος της Αιγύπτου και των γειτονικών εδαφών και ο Λυσίμαχος κύριος της 

Θράκης. Ο Κάσσανδρος έπρεπε να κρατήσει την εξουσία της Μακεδονίας μέχρι την ενηλικίωση 

του εφήβου Αλεξάνδρου Δ΄. Η συμφωνία αυτή υπήρξε η αφορμή για τη θανάτωση του 

Αλεξάνδρου Δ΄, καθώς έτσι ο Κάσσανδρος θα παρέμενε επικεφαλής. Πράγματι, ο γιος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και τελευταίος απόγονος των Αργεαδών δολοφονήθηκε μυστικά μαζί με τη 

μητέρα του Ρωξάνη κατ’ εντολή του Κάσσανδρου με μυστικότητα, αλλά ετάφη στις Αιγές δημόσια 

και με τιμές (Adams, 2006: 31-32).  
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Η ειρήνη που συμφωνήθηκε ήταν βραχύβια, καθώς οι συρράξεις μεταξύ των Διαδόχων και των 

Επιγόνων συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, ο Πτολεμαίος συγκρούστηκε με τον 

Αντίγονο προκειμένου να κυριαρχήσει στο Αιγαίο και τα παράλια της Μικράς Ασίας 

(Μπένγκτσον, 1991: 328). Το 306 π.Χ. ο Δημήτριος Πολιορκητής απέσπασε από τον Πτολεμαίο 

μια αποφασιστική νίκη σε μια ναυμαχία στην Σαλαμίνα της Κύπρου (Hölbl, 2001: 20. Billows, 

1990: 155. Bevan, 2014). Η νίκη αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Αντίγονο και το Δημήτριο να 

αναγορευτούν «βασιλείς» από τα στρατεύματά τους, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση 

με τα μακεδονικά έθιμα. Η πράξη αυτή έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα στους Διαδόχους να 

αποδυθούν το μανδύα ότι διοικούν εξ ονόματος του οίκου των Αργεαδών, ιδίως μετά τη δολοφονία 

του Αλεξάνδρου Δ΄. Ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο Λυσίμαχος και τέλος ο Κάσσανδρος ονόμασαν 

τους εαυτούς τους βασιλείς (Adams, 2006: 32). 

Η άμεση συνέπεια της ανακήρυξης των Διαδόχων ως βασιλέων ήταν η διάσπαση της 

αυτοκρατορίας σε πέντε επικράτειες. Ο τίτλος του βασιλέως εξέφραζε την ηγεμονική εξουσία σε 

έναν γεωγραφικό χώρο που αποτελούσε χωριστό κράτος. Με τη διοικητική αυτή ρύθμιση ξεκινά 

μια εποχή επιβολής της πολιτικής των βασιλέων στις πόλεις που βρίσκονται στα εδάφη τους. Λόγω 

της αδυναμίας διατήρησης ουδετερότητας και αυτονομίας από τις ελληνικές πόλεις, η θέληση του 

ηγεμόνος καθιερώθηκε de facto ως υπέρτατος νόμος της πόλεως. Επίσης, έπρεπε να ρυθμιστεί και 

η σχέση των νέων δεσποτών προς τον αυτόχθονα πληθυσμό των ασιατικών εδαφών (Μπένγκτσον, 

1991: 331-2). 

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου τα σχέδιά του για φυλετική συγχώνευση και δημιουργία μιας 

μεγάλης μακεδονο-ιρανικής ενότητας είχαν εγκαταλειφθεί. Οι διάδοχοι κράτησαν μια αντίθετη 

θέση απέναντι στις διαφορετικές εθνότητες, ουσιαστικά περισσότερο συντηρητική. Οι Μακεδόνες 

αντιμετώπιζαν συχνά τους Ασιάτες αυτόχθονες ως υπηκόους, χωρίς να τους αναγνωρίζουν 

επιπλέον προνόμια. Την ίδια στάση κράτησε και ο Πτολεμαίος Α΄, ο οποίος διαχώριζε πολιτικά 

τους Μακεδόνες και υπόλοιπους Έλληνες από τους Αιγυπτίους (Μπένγκτσον, 1991: 329-332). Η 

Wellendorf (2008: 34) επιχειρηματολογεί σχετικά με τις πολιτικές κινήσεις των Πτολεμαίων, οι 

οποίοι σύντομα αντιλήφθηκαν ότι, προκειμένου να επικρατήσουν, χρειάζονταν την υποστήριξη 

τόσο των Αιγυπτίων όσο και των Μακεδόνων και λοιπών Ελλήνων αποίκων. Ως εκ τούτου, ο 

χειρισμός των παραδόσεων κάθε ομάδας αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη 

διασφάλιση της κυριαρχίας τους. Ο Πτολεμαίος Α΄ αναγνώρισε την αξία του συστήματος 
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διακυβέρνησης που είχαν καθιερώσει οι Αιγύπτιοι. Έτσι, αντί να επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα 

νέο σύστημα, ο Πτολεμαίος υιοθέτησε και προσάρμοσε το παραδοσιακό σύστημα διοίκησης της 

περιοχής (Wellendorf, 2008: 34).  

Η συνέχιση των ενόπλων συγκρούσεων μεταξύ των Διαδόχων σύντομα διαφοροποίησε τις 

ισορροπίες των δυνάμεων. Μετά τη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. και το θάνατο του Αντίγονου, τα 

εδάφη του μοιράστηκαν στους αντιπάλους του. Ως αποτέλεσμα εγκαταλείφθηκε οριστικά η ιδέα 

της αδιαίρετης αυτοκρατορίας και διαμορφώθηκε ένα μεγάλο σύστημα κρατών, στο οποίο 

υπάγονται τα βασίλεια του Σελεύκου, του Λυσίμαχου, του Πτολεμαίου και το βασίλειο της 

Μακεδονίας με τον Κάσσανδρο. Όμως, παρά τις τεράστιες εκτάσεις που περιελάμβαναν τα 

ασιατικά και το βορειοαφρικανικό βασίλειο, η κατάκτηση της μακεδονικής βασιλείας υπήρξε στο 

στόχαστρο όλων των Διαδόχων. Έτσι, ο θάνατος του Κάσσανδρου το 298 π.Χ. προκάλεσε μεγάλη 

αστάθεια, καθώς οι γιοι του ξεκίνησαν εμφύλιο πόλεμο και όλοι οι Διάδοχοι (Δημήτριος, Πύρρος, 

Λυσίμαχος, Πτολεμαίος Κεραυνός) προετοίμασαν το έδαφος ώστε να ονομασθούν, από τη 

στρατιωτική συνέλευση, «βασιλείς των Μακεδόνων» (Braund, 2008: 32. Μπένγκτσον 1991: 333-

334).  

Ο Πτολεμαίος Α΄, με σκοπό να ενισχύσει τη θέση του στην νότια (Κοίλη) Συρία, συνήψε 

δυναστικούς δεσμούς με τον Λυσίμαχο και αργότερα με την οικογένεια του Κάσσανδρου. Ο 

Λυσίμαχος, ηγεμών της Θράκης και της Μικράς Ασίας, παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο την Αρσινόη 

Β΄, κόρη του Πτολεμαίου. Ένας άλλος δυναστικός γάμος έγινε μεταξύ του Σέλευκου και της κόρης 

του Δημήτριου, Στρατονίκης, χωρίς όμως η συμμαχία να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 

Δημήτριος στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον ελλαδικό χώρο, πολιόρκησε την Αθήνα και 

την κατέκτησε. Ο Πτολεμαίος εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες με τον στόλο του με σκοπό 

να κινήσει σε αποστασία την Αθήνα κατά του Δημήτριου Πολιορκητή. Η ομοσπονδία των 

Νησιωτών, που βρισκόταν μέχρι τότε υπό την προστασία του τελευταίου, στράφηκε και εντάχθηκε 

στη διοίκηση του Πτολεμαίου (Braund, 2008: 38). 

Εκτός από τις συγκρούσεις στο πεδίο των μαχών με τους βασιλείς και διεκδικητές της εξουσίας 

των ελληνιστικών βασιλείων, οι Διάδοχοι αντιμετώπιζαν και εσωτερικές συγκρούσεις σε 

οικογενειακό επίπεδο. Η τρίτη σύζυγός του Λυσίμαχου, η Αρσινόη Β΄, κόρη του Πτολεμαίου Α΄ 

και της Βερενίκης, κατόρθωσε να τον στρέψει εναντίον του Αγαθοκλέους, του γιου του από τον 

πρώτο του γάμο, και να οργανώσει τη δολοφονία του. Στη μάχη στο Κουροπέδιον το 281 π.Χ., 
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συγκρούστηκαν ο Λυσίμαχος με τον Σέλευκο, με αποτέλεσμα την ήττα και το θάνατο του πρώτου. 

Ο Σέλευκος θεώρησε τον εαυτό του «Βασιλέα των Μακεδόνων», όμως δολοφονήθηκε από τον 

Πτολεμαίο Κεραυνό. Ο Πτολεμαίος Κεραυνός ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Πτολεμαίου και της 

Ευρυδίκης, ο οποίος είχε στερηθεί τα κληρονομικά του δικαιώματα στην Αίγυπτο εξαιτίας των 

μηχανορραφιών της μητριάς του Βερενίκης, η οποία ευνόησε τον μετέπειτα ονομασθέντα 

Πτολεμαίο Φιλάδελφο (Μπένγκτσον: 335-336). Ο Κεραυνός, δεχόμενος πιθανόν υποσχέσεις από 

τον Σέλευκο σχετικά με την αποκατάστασή του στην Αίγυπτο, φεύγοντας από την αυλή του 

Λυσιμάχου, είχε καταφύγει σε αυτόν. Ο στρατός ανακήρυξε τον Πτολεμαίο Κεραυνό βασιλέα των 

Μακεδόνων, επομένως τα ευρωπαϊκά εδάφη του Λυσιμάχου απέκτησαν νέο ηγεμόνα. Ο 

Πτολεμαίος Κεραυνός, προκειμένου να εδραιώσει την εξουσία του, νυμφεύτηκε στη συνέχεια την 

Αρσινόη Β΄, χήρα πλέον του Λυσιμάχου και ετεροθαλή του αδελφή από τον πατέρα τους, 

εκκινώντας στην πτολεμαϊκή δυναστεία τη συνήθεια σύναψης αιμομικτικών γάμων με στόχο τη 

διατήρηση της κυριαρχίας (Ager, 2006: 167). Μετά το θάνατο του Κεραυνού σε μάχη, η Αρσινόη 

Β΄ παντρεύτηκε τον μικρότερο αδελφό της Πτολεμαίο Β΄.  

Ο Δημήτριος Τσιμπουκίδης (1996) σκιαγραφεί την πολιτική και διπλωματική προσωπικότητα του 

Πτολεμαίου Α΄. Ο στρατηγός διακρίθηκε για τη διπλωματική του ευλυγισία με την συμμαχία του 

με τον Κάσσανδρο, τον Σέλευκο και τον Λυσίμαχο, καθώς και την παραχώρηση πολιτικού ασύλου 

στον Σέλευκο Α΄. Η διπλωματία του προετοίμασε το έδαφος για την απελευθέρωση της Συρίας. 

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οι επεκτατικές του τάσεις τον έστρεψαν προς την Κυρήνη, 

την Κύπρο, την Φοινίκη και την Συρία. Επίσης, τον απασχόλησε το ζήτημα της διεύρυνσης του 

εμπορίου και η ναυπήγηση εμπορικών πλοίων. Φρόντισε ιδιαίτερα την βελτίωση του νομισματικού 

συστήματος, πράγμα που συντέλεσε στη διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών και των τεχνών. 

Έκοψε πολλά χρυσά νομίσματα, στα οποία απεικονιζόταν ένας αετός, καθώς και τετράδραχμα με 

την μορφή του ως Πτολεμαίου Σωτήρα (Τσιμπουκίδης, 1996: 316-324).  

Πέρα από γενναίος πολεμιστής και πολύτιμος βοηθός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδειξε μεγάλο 

ζήλο για την ανάπτυξη της Αιγύπτου. Συγκρότησε έναν εύρυθμο διοικητικό μηχανισμό με σκοπό 

την ορθολογιστική εκμετάλλευση των δούλων, των μικροκαλλιεργητών και των ελεύθερων 

παραγωγών. Ακόμη, απομακρυνόμενος από την πολιτική του Αλεξάνδρου απέφυγε την 

χρησιμοποίηση του αιγυπτιακού δυναμικού σε νευραλγικές θέσεις. Ωστόσο σε πολλούς τομείς της 
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κοινωνικής ζωής αυτό δεν έγινε εφικτό, γιατί ο πυλώνας της δυναστείας ήταν Αιγύπτιοι και με 

δικό τους αρχαίο πολιτισμό (Τσιμπουκίδης, 1996: 325). 

Ο Πτολεμαίος αξιοποιούσε το οικονομικό δυναμικό και τη θρησκευτική επιρροή του ιερατείου, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο απειλητικός ανταγωνισμός. Συχνά έκανε υποχωρήσεις στους 

εκπροσώπους του ιερατείου, που συνήθως τον βοηθούσαν πρόθυμα στην εφαρμογή της 

θρησκευτικής του πολιτικής. Επιπλέον είχε την ικανότητα να προσαρμόζεται στα ήθη και έθιμα 

του πληθυσμού και να προσελκύει τα λαϊκά στρώματα. Με την θρησκευτική του πολιτική στόχευε 

στην προσέλκυση όλων των κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, φτωχών και διανοουμένων. 

Συμμαχώντας με το ιερατείο καθιστά τη θρησκεία κρατική και σημαντικό έρεισμα της 

πτολεμαϊκής δυναστείας. Γενικότερα είναι μεγάλη η συνεισφορά του ελληνικού και αιγυπτιακού  

πανθέου στην θρησκευτική κοσμοαντίληψη των μεσογειακών χωρών.  

Η συνάντηση του ελληνικού και αιγυπτιακού στοιχείου είχε ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση των 

θρησκευτικών δοξασιών. Πραγματοποιείται ένας θρησκευτικός συγκρητισμός, κατά τον οποίο από 

τη μια η ελληνική θρησκευτική αντίληψη διαδίδεται στην Αίγυπτο και από την άλλη οι ιδέες του 

αιγυπτιακού πανθέου περνούν στον αρχαίο ελληνικό χώρο. Οι Έλληνες αναγνώρισαν σε αρκετούς 

θεούς της Αιγύπτου τους δικούς τους θεούς. Αυτό οδήγησε σε κάποια αλληλοδιείσδυση 

θρησκευτικών δοξασιών, μια διαδικασία που διακρίνεται ήδη από την περίοδο που άρχισαν οι 

στενές επαφές ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις-κράτη και την Αίγυπτο (Τσιμπουκίδης, 1996: 326).  

Ο Πτολεμαίος Α΄ για να διευκολύνει την εδραίωση της εξουσίας τoυ διακήρυξε ότι καμιά 

θρησκευτική δοξασία δεν πρέπει να καταδιώκεται. Επιπλέον προσπάθησε να καθιερώσει και άλλες 

λατρείες που θα συντελούσαν στην ισχυροποίηση της πτολεμαϊκής δυναστείας. Έτσι, καθιέρωσε 

τη λατρεία του Σαράπιδος· με πρότασή του ο Σάραπις (ή Σέραπις) ανακηρύχτηκε σε υπέρτατο θεό 

του Αιγυπτιακού πανθέου. Αρχικά ήταν θεός της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας και έπειτα η λατρεία 

του διαδόθηκε ευρύτερα στην Αίγυπτο και τις εξωτερικές κτήσεις της. Σύμφωνα με την Wellendorf 

(2008: 35), ο Σάραπις συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δύο αιγυπτιακών θεοτήτων, του Όσιρι και του 

Άπι . Επιπλέον, ο Έλληνας θεός Άδης μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και συνδέθηκε άμεσα με τον 

Σάραπι. Καθώς στην αιγυπτιακή κουλτούρα ο Όσιρις σχετιζόταν με τη μεταθανάτια ζωή και συχνά 

θεωρείτο θεότητα του κάτω κόσμου, οι Αιγύπτιοι είχαν πολύ μικρή δυσκολία να αποδεχτούν τον 

Έλληνα θεό του Κάτω Κόσμου, τον Άδη, ίσο με τον Όσιρι και να αγκαλιάσουν τη νέα λατρεία του 

Σάραπι. Είναι σαφές ότι οι Πτολεμαίοι αντελήφθησαν το κοινωνικοπολιτικό κλίμα στην Αίγυπτο, 
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καθώς φαίνεται ότι η δημιουργία του Σάραπι υπήρξε κορυφαία εφεύρεση του πολιτικού 

καθεστώτος, επειδή συμφιλίωσε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τους Αιγυπτίους με την ιδέα 

να κυβερνηθούν από μια δυναστεία Μακεδόνων βασιλέων. 

Ταυτόχρονα διέδωσε τη λατρεία της θεάς Ίσιδoς, συζύγου του Σαράπιδος. Έγινε μεγάλη ελληνική 

θεά και η λατρεία της ανταποκρινόταν στις κοινωνικές ανάγκες (καταπολέμηση της αδικίας με 

διάφορα κηρύγματα) και τις ηθικές απαιτήσεις (κηρύγματα παρηγορίας και ελπίδας στη 

μεταθανάτια ζωή) του αιγυπτιακού λαού. Επίσης διέδωσε τη λατρεία του Οσίριδος. Οι πηγές 

παρέχουν μαρτυρίες για τη διάδοσή του ως σύνθεσης της Ίσιδος και του Δία, στα νησιά του 

Αιγαίου και σε πόλεις του ελλαδικού χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες θεότητες (Άπις, 

Ίσις, Σάραπις, Όσιρις) δόθηκαν έως έναν βαθμό χαρακτηριστικά των Ολύμπιων θεών, που είχαν 

επίσης δεχτεί τις επιδράσεις της Ανατολής (Τσιμπουκίδης 1996: 328-330). 

Γενικά, η ίδρυση της πτολεμαϊκής Αιγύπτου (323 π.Χ.) αποτελεί ορόσημο της Ελληνιστικής 

εποχής. Ο Πτολεμαίος και οι διάδοχοί του έλεγχαν μια απέραντη περιοχή, συγκεκριμένα την 

Παλαιστίνη, τη Φοινίκη, την Κοίλη Συρία, την Καρία, την Παμφυλία, την Κιλικία, τη Λυκία, τις 

Κυκλάδες, το Αιγαίο, τη Θράκη, τον Ελλήσποντο κ.ά. Ως κυβερνήτης ετοίμασε με μεγάλη 

επιδεξιότητα τη διαδοχή του. Ο διάδοχός του θα έπρεπε να συνεχίσει την πολιτική του σε όλους 

τους τομείς: διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του κράτους, ολοκλήρωση της σύνθεσης ελληνικού και 

αιγυπτιακού στοιχείου, διεύρυνση θρησκευτικού συγκρητισμού, βελτίωση των θεσμών. Για την 

πραγματοποίηση αυτών προέκρινε τον νεότερο γιο του από την Βερενίκη, Πτολεμαίο Β΄, 

παραμερίζοντας τον πρωτότοκο γιο του Πτολεμαίο Κεραυνό (Τσιμπουκίδης 1996: 330-331). 

 

2.2. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Β΄ 

Ο Πτολεμαίος Α΄ ήδη δύο χρόνια πριν τον θάνατό του έκανε συνάρχοντα τον γιο της Βερενίκης 

Πτολεμαίο Β΄ (283 π.Χ.). Έτσι η διαδοχή πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο ομαλά και το 

ελληνιστικό σύστημα, που μετά τη μάχη της Ιψού είχε γνωρίσει δύο ακόμη δεκαετίες αγώνων και 

αναταραχής, επέδειξε αντοχή. Με τον Πτολεμαίο Β΄ και τον Αντίοχο Α΄ ανέλαβε την ηγεσία του 

ελληνιστικού κόσμου μια καινούργια γενιά. Κινητήρια δύναμη γίνεται πλέον η διατήρηση των 

εδαφών που ανήκαν στα επιμέρους βασίλεια και όχι η αναβίωση της αυτοκρατορίας του 

Αλεξάνδρου. Πέρα από τους αδιάκοπους πολέμους που είχαν ως αιτία την τάση αυτή, υπήρχαν 
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πλέον οι απαιτήσεις της ειρήνης: το πρόβλημα του πληθυσμού, η οικονομία, η διαμόρφωση ενός 

συμπαγούς συστήματος διοίκησης, η δημιουργία ενός μοναρχικού δημοσίου δικαίου και μια 

επίσημη λατρεία για τον ηγεμόνα (Μπένγκτσον, 1991: 337). 

Η πολιτική δράση των δύο μεγάλων ελληνιστικών κρατών, του βασιλείου των Σελευκιδών και των 

Πτολεμαίων, καθορίζονται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αιώνα από τη βαθιά αντίθεση που 

πήγασε από το «συριακό ζήτημα». Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι η Συρία δεν μπορούσε να 

θεωρηθεί ουσιαστικό μέρος του πτολεμαϊκού κράτους, αλλά στόχος της πτολεμαϊκής παρουσίας 

εκεί ήταν να αποτελεί απειλή για την αυτοκρατορία των Σελευκιδών και να εξασφαλίζονται 

προνόμια για την Αίγυπτο (Marquaille, 2008: 39-40). Μετά την επικράτηση του Πτολεμαίου Β΄, 

το τέλος του Α΄ Συριακού πολέμου εορτάσθηκε στην Αλεξάνδρεια με μια μεγάλη επινίκια γιορτή6, 

που περιελάμβανε μια θριαμβευτική πομπή και η οποία περιγράφεται με εντυπωσιακά χρώματα 

από τον Καλλίξεινο (στον Αθήναιο, Δειπνοσοφισταὶ 5. 197c κ.ε.). Παρόλο που στον Αθήναιο 

παρουσιάζεται ένα μικρό τμήμα μόνο, η ειδικά αφιερωμένη στον Διόνυσο πομπή, αυτή ήταν μια 

μεγαλειώδης παρέλαση του νικηφόρου πτολεμαϊκού στρατού και μια εντυπωσιακή επίδειξη 

δυνάμεως του βασιλείου. Ο αυλικός ποιητής Θεόκριτος συνέθεσε έναν ύμνο για τη γιορτή, ο 

οποίος ήταν αφιερωμένος στο βασιλικό ζεύγος, τον Πτολεμαίο Β΄ και την σύζυγο και αδελφή του 

Αρσινόη Β΄, και στους γονείς αυτών, που λατρεύονταν υπό το όνομα «σωτήρες θεοί». Επιπλέον, 

ο Πτολεμαίος Β΄ προσπάθησε με κάθε τρόπο να προβάλει και προς το εξωτερικό την εξέχουσα 

πολιτική και οικονομική δύναμη του βασιλείου του. Η κεντρική θέση της Αιγύπτου και η ισχυρή 

οικονομική της κατάσταση χρησιμοποιήθηκαν με επιδεξιότητα από τον ηγεμόνα για την επίτευξη 

πολιτικών σκοπών (Μπένγκτσον, 1991: 349).  

Γενικά, οι Πτολεμαίοι, κατά τον Gehrke (2000: 151), με τις διάσπαρτες κινήσεις τους στον 

ελληνικό κόσμο και ιδίως με τις σταθερές τους βάσεις στο Αιγαίο (στηριζόμενοι στο Κοινό των 

Νησιωτών στην περιοχή των Κυκλάδων) ήταν πηγή μεγάλης αναστάτωσης. Ακολουθώντας την 

παράδοση του πατέρα του ο Πτολεμαίος Β΄ εμφανίσθηκε ως πρόμαχος της ελευθερίας των 

 
6 O Bengtson (1991: 349) την τοποθετεί στο 271/270 π.Χ. Ο Gehrke (2000: 284) αναφέρει δύο χρονολογίες: 279/8 ή 

275/4 π.Χ. Η Καραγεωργάκη (2011: 157) παραθέτει τις απόψεις της V. Foertmeyer (1988), η οποία υπολογίζει ότι η 

πομπή πρέπει να έλαβε χώρα τον χειμώνα 275/4 π.Χ., την περίοδο των δεύτερων Πτολεμαίειων, και του R. A. Hazzard 

(2000), που προσδιορίζει τη χρονολογία γύρω στο 262 π.Χ., στηριζόμενος στις επιγραφές σχετικά με την προσωνυμία 

των βασιλέων. Ωστόσο, ο τελευταίος δέχτηκε κριτική από τον A. Chaniotis (2007) με επιχειρήματα όπως ότι αυτή η 

ύστερη χρονολόγηση δεν συμβιβάζεται με τις εσωτερικές ενδείξεις (π.χ. της Κορίνθου και των απελευθερωμένων 

ιστορικών πόλεων) ή ότι αναφέρονται στην περιγραφή της πομπής ονόματα επισήμων που έδρασαν στο Αιγαίο το 279 

π.Χ. και όχι δεκαέξι χρόνια αργότερα. 
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Ελλήνων. Σε πομπή που πραγματοποιήθηκε ίσως με αφορμή τα Πτολεμαίεια – όπως 

προαναφέρθηκε - γιoρτή προς τιμή του αποθεωμένου πατέρα του (279/8 ή 275/4) ξεπέρασε κάθε 

όριο επιδιώκοντας να παρουσιάσει σε όλον τον κόσμο την εξαιρετική δύναμη και τα αμύθητα 

πλούτη του βασιλιά, μεταφέροντας πάνω σε όχημα αγάλματα θεών και ανδριάντες του 

Αλέξανδρου και του Πτολεμαίου Α΄, συνοδευόμενα και από μια προσωποποίηση της αρετής, 

δηλαδή της αρετής του μονάρχη, και δίπλα τους ένα άγαλμα που έφερε χρυσό στεφάνι και 

συμβόλιζε την Κόρινθο. Τα άρματα ακολουθούσαν «γυναίκες με πλούσιες ενδυμασίες και 

κοσμήματα, που παρίσταναν τις κάποτε υποταγμένες στους Πέρσες πόλεις της Ιωνίας και τις 

υπόλοιπες ελληνικές πόλεις στην Ασία και τα νησιά. Όλες τους έφερναν χρυσά στεφάνια» 

(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 5. 201)7. Την ίδια εποχή στην Ελλάδα συνεχίζεται η παράδοση του 

πανελλήνιου πνεύματος και υπηρετείται ο στόχος να κινητοποιηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι 

Έλληνες εναντίον ενός νέου «δυνάστη», του Αντίγονου Γονατά, του οποίου η σημαντικότερη 

βάση είναι η Κόρινθος. Οι στόχοι του Πτολεμαίου Β΄ είχαν επιθετικό χαρακτήρα και πιθανότατα 

η αδελφή του Αρσινόη Β΄, χήρα του Λυσίμαχου που μετά τη φυγή από τον Πτολεμαίο Κεραυνό 

(279 π.Χ.) είχε έρθει στην Αλεξάνδρεια και είχε παντρευτεί τον αδελφό της – γι’ αυτό το λόγο και 

οι δύο έφεραν την προσωνυμία «Φιλάδελφος» («αγαπημένος της αδελφής» και «αγαπημένη του 

αδελφού») - συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής.  

Στο Αιγαίο η θαλάσσια κυριαρχία των Πτολεμαίων στηριζόταν στην προστασία του λεγόμενου 

«Κοινού των Νησιωτών». Ο πιο οξύς αντίπαλος των Αιγυπτίων βασιλέων εδώ δεν ήταν το 

βασίλειο των Σελευκιδών, αλλά η Μακεδονία, που είχε ανασυγκροτηθεί από τον Αντίγονο Γονατά. 

Η μακεδονική κυριαρχία στο Αιγαίο θα ισοδυναμούσε με μια αναβίωση της θαλασσοκρατίας του 

Δημήτριου Πολιορκητή η οποία θα απειλούσε την πτολεμαϊκή δύναμη. Ο έλεγχος του Αιγαίου και 

των Δαρδανελίων από τον μακεδονικό στόλο θα ισοδυναμούσε με έλεγχο του ανεφοδιασμού της 

 
7 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ 5 201d-e:  

Ἀλεξάνδρου δὲ καὶ Πτολεμαίου ἀγάλματα ἐστεφανωμένα στεφάνοις κισσίνοις ἐκ χρυσοῦ, τὸ δὲ τῆς Ἀρετῆς 

ἄγαλμα τὸ παρεστὸς τῷ Πτολεμαίῳ στέφανον εἶχεν ἐλαίας χρυσοῦν. καὶ Πρίαπος δ᾽ αὐτοῖς συμπαρῆν ἔχων στέφανον 

κίσσινον ἐκ χρυσοῦ. Κόρινθος δ᾽ ἡ πόλις παρεστῶσα τῷ Πτολεμαίῳ ἐστεφάνωτο διαδήματι χρυσῷ. παρέκειντο δὲ πᾶσι 

τούτοις κυλικεῖον μεστὸν χρυσωμάτων κρατήρ τε χρυσοῦς μετρητῶν πέντε. τῇ δὲ τετρακύκλῳ ταύτῃ ἠκολούθουν γυναῖκες 

ἔχουσαι ἱμάτια πολυτελῆ καὶ κόσμον προσηγορεύοντο δὲ πόλεις, αἵ τε ἀπ᾽ Ἰωνίας καὶ αἱ λοιπαὶ Ἑλληνίδες ὅσαι τὴν Ἀσίαν 

καὶ τὰς νήσους κατοικοῦσαι ὑπὸ τοὺς Πέρσας ἐτάχθησαν· ἐφόρουν δὲ πᾶσαι στεφάνους χρυσοῦς […] 

Πηγή: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0405%3Acasaubonpage%3D201d 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0405%3Acasaubonpage%3D201d
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Ελλάδας με σιτηρά από τη νότια Ρωσία. Οι Μακεδόνες είχαν ήδη υπό την εξουσία τους μεγάλα 

τμήματα της χώρας, είτε μέσω εγκατάστασης φρουρών είτε μέσω διορισμού τυράννων από τον 

Αντίγονο. Ήταν λοιπόν ζωτικής σημασίας για τον Πτολεμαίο Β΄ να στρέψει τους Έλληνες εναντίον 

του Αντίγονου Γονατά. Με μία τριμερή συμμαχία (Αίγυπτος, Σπάρτη, Αθήνα), άρχισε ο πόλεμος 

κατά του Μακεδόνα μονάρχη, γνωστός ως Χρεμωνίδειος πόλεμος (267-261 π.Χ.). Ο πτολεμαϊκός 

στόλος απέκλεισε τον Σαρωνικό κόλπο, ενώ ο στρατός οργάνωσε διάφορα οχυρά στην Αττική, 

ωστόσο υπερίσχυσαν οι Μακεδόνες. Η Αθήνα τέθηκε υπό μακεδονικό έλεγχο. Αργότερα (256/5 

π.Χ.) δόθηκαν ορισμένες μικρές ελευθερίες στην Αθήνα, όμως η πόλη που ήταν πάντα σύμμαχος 

της Αλεξάνδρειας και πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου υποβιβάστηκε και παρέμεινε 

πολιτικά δεσμευμένη στη Μακεδονία (Μπένγκτσον, 1991: 349).  

Μετά τον Χρεμωνίδειο πόλεμο, ακολούθησε ο δεύτερος Συριακός πόλεμος (260-253 π.Χ.) κατά 

τον οποίο ο Πτολεμαίος Β΄ αντιμετώπισε τον συνασπισμό του βασιλείου των Σελευκιδών υπό τον 

Αντίοχο Β΄ και της Μακεδονίας υπό τον Αντίγονο Γονατά. Ο Πτολεμαίος έχασε μερικά σημαντικά 

τμήματα από τις υπερπόντιες κτήσεις του (Ιωνία, Παμφυλία, Κιλικία), όμως όντας επιδέξιος 

διπλωμάτης κατόρθωσε να διασπάσει τον εχθρικό συνασπισμό και να συνάψει ιδιαίτερη ειρήνη με 

τον Αντίγονο Γονατά (255 π.Χ). Ακολούθησε συνθήκη ειρήνης μεταξύ πτολεμαϊκού βασιλείου 

και βασιλείου Σελευκιδών, η οποία όμως δεν θα κρατήσει εξαιτίας του λεγόμενου πολέμου της 

Λαοδίκης (246 π.Χ.). Η Βερενίκη Β΄, σύζυγος του Αντιόχου Β΄, προκειμένου να διεκδικήσει το 

κληρονομικό δικαίωμα της εξουσίας για το γιο της, συμμάχησε με τον αδελφό της Πτολεμαίο Γ΄, 

ο οποίος διαδέχθηκε το 246 π.Χ. τον Πτολεμαίο Β΄ στον θρόνο των Λαγιδών (ό.π.: 350).   

Οι Botsford & Robinson (1979) υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την ζωτική ανάγκη του Αιγυπτιακού 

κράτους να υπερισχύσει στο Αιγαίο, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Για το λόγο αυτό οι 

Πτολεμαίοι, για να περιορίσουν τη δύναμη της Μακεδονίας, υποστηρίζουν τους εχθρούς της. 

Όμως δεν το εφαρμόζουν στην περίπτωση των Σελευκιδών, γιατί ο αιγυπτιακός στρατός και 

στόλος έπρεπε να αναλάβει ενεργητικό ρόλο. Η επικράτηση στο Αιγαίο έδινε στην Αίγυπτο τη 

δυνατότητα σταθερού ανεφοδιασμού σε μισθοφόρους, τους οποίους παρείχε και η Μικρά Ασία. Η 

δε Συρία προμήθευε ξυλεία για το αιγυπτιακό ναυτικό και διέθετε εμπορικούς δρόμους που την 

συνέδεαν με την Ανατολή. Η Νουβία και η Αιθιοπία ήταν πηγές ελεφάντων και χρυσού, ενώ οι 

θαλάσσιες ακτές εξυπηρετούσαν το εμπόριο με Αραβία και Ινδία. Ο Πτολεμαίος Β΄, κυβερνώντας 

ένα ενιαίο πλούσιο βασίλειο, ακολουθούσε πολιτική βασισμένη στο εμπόριο. Όμως έπρεπε να 
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επιβληθεί στην Παλαιστίνη και τη Νότια Συρία (που μπορεί να περιγραφεί χοντρικά ως Κοίλη 

Συρία) το 275 με τον Α΄ Συριακό πόλεμο. Ο Αντίοχος Α΄ τον ανάγκασε να υποχωρήσει και 

στράφηκε στην αντιμετώπιση της γαλατικής εισβολής στη Μικρά Ασία. Επίσης, εξασθένισε τον 

Πτολεμαίο με μια συμμαχία με τον ετεροθαλή αδελφό του Μάγα, κυβερνήτη της Κυρήνης, 

σημαντικής επαρχίας της Αιγύπτου. Συνεπώς, ο Πτολεμαίος Β΄, έχοντας διαπιστώσει ότι δεν ήταν 

ικανός στρατηγός, νυμφεύεται την αδελφή του Αρσινόη, η οποία είχε την ιδέα να εξασθενίσουν 

τη Μακεδονία υποστηρίζοντας τους εχθρούς της. Εκείνη τελικά πεθαίνει το 270 π.Χ. έχοντας 

τερματίσει με επιτυχία τον Συριακό πόλεμο, με τον Πτολεμαίο να κερδίζει τη Φοινίκη, μεγάλο 

μέρος της Μικράς Ασίας και τις Κυκλάδες. Στον Β΄ Συριακό πόλεμο ο Πτολεμαίος, μην έχοντας 

πια τη βοήθεια της Αρσινόης, χάνει τη συριακή ακτή βορείως της Σιδώνας και τη Μικρά Ασία, 

μέρη που πέρασαν στον Αντίοχο (Botsford & Robinson, 1979: 467-468). 

 

2.3. ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α΄ 

Η Βερενίκη Α΄ υπήρξε σύζυγος του Πτολεμαίου Α΄ Σωτήρα. Ήταν κόρη πιθανώς κάποιου Μάγα 

και της Αντιγόνης, εξαδέλφης της Ευρυδίκης, και γεννήθηκε το 340 π.Χ. Παντρεύτηκε τον 

Φίλιππο, έναν αριστοκράτη Μακεδόνα, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, τον Μάγα – τον 

μετέπειτα άρχοντα της Κυρήνης - την Αντιγόνη και την Θεοξένη. Μετά τον θάνατο του πρώτου 

της συζύγου, συνόδεψε στην Αίγυπτο την θεία της Ευρυδίκη, η οποία επρόκειτο να παντρευτεί τον 

Πτολεμαίο. Όμως τελικά συνάπτει δεσμό μαζί του και έπειτα γίνεται σύζυγός του (317 π.Χ), αφού 

εκείνος χωρίσει από την Ευρυδίκη. Αποκτά μαζί του τρία παιδιά, την Αρσινόη Β΄, τον Πτολεμαίο 

Β΄ και την Φιλωτέρα (Τσακμάκα, 2012: 10).  

Η Pomeroy (1984: 13-14) μάς πληροφορεί ότι ο Πτολεμαίος είχε κάνει πολλούς γάμους για 

πολιτικούς λόγους, όμως η επιλογή της τελευταίας συζύγου του υπαγορεύθηκε από προσωπική 

ροπή περισσότερο παρά πολιτική σκοπιμότητα. Η Βερενίκη Α΄ ξεπερνούσε τις παραδοσιακές 

γυναικείες αρετές. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι όταν ο Δημήτριος Πολιορκητής βρισκόταν στην 
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Αίγυπτο ξεχώρισε τη Βερενίκη, γιατί παρατήρησε ότι μεταξύ των συζύγων του Πτολεμαίου 

διέθετε την πιο μεγάλη δύναμη και προΐστατο σε αρετή και σε φρόνηση8.  

Η Flora P. Manakidou (2017: 248) σημειώνει ότι την Βερενίκη Α΄ εγκωμίασαν ο Ποσείδιππος και 

ο Θεόκριτος. Δύο επιγράμματα του Ποσείδιππου, τα 87 και 88 ΑΒ, δείχνουν ότι η θέση της στη 

Δυναστεία ήταν πολύ σημαντική ως σύμβολο της Μακεδονικής συνέχειας και παρέμενε ζωντανή 

στις επόμενες γενιές των παιδιών και των εγγονών της. Κατά τη γνώμη της μελετήτριας η 

θεοκρίτεια παρουσίαση στο εγκώμιο στον Πτολεμαίο (Εἰδ. 17) μπορεί να διαβαστεί ως 

συμπλήρωμα της παρουσίασης του Ποσείδιππου και μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον λόγο για 

τον οποίο η Βερενίκη μοιραζόταν τους ίδιους τίτλους με την ανταγωνίστριά της την Φίλα Α΄, κόρη 

του Αντίπατρου και σύγχρονη της μητέρας της Βερενίκης Α΄.  

Η βιογραφία της Φίλας Α΄ διαφωτίζει τη θεοκρίτεια παρουσίαση στο εγκώμιο του Πτολεμαίου. Η 

οικογένειά της αναμίχθηκε στην τύχη των Πτολεμαίων ως δέος ἀντίπαλον. Η αδελφή της Ευρυδίκη 

υπήρξε σύζυγος του Πτολεμαίου Α΄ πριν την Βερενίκη Α΄, και η Νίκη, η άλλη αδελφή της Φίλας, 

σύζυγος του Λυσιμάχου (πριν την Αρσινόη Β΄). Ο αδελφός της Κάσσανδρος έπαιξε αποφασιστικό 

ρόλο στην περιοχή της Μακεδονίας χάρη στον γάμο του με την Θεσσαλονίκη. Η Φίλα συνέχισε 

την παράδοση των διάσημων συζύγων: ήταν χήρα του Κρατερού και σύζυγος του Δημήτριου 

Πολιορκητή (321 π.Χ.). Ο τελευταίος μαζί με τον πατέρα του έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας το 

306 π.Χ. και αυτή έγινε βασίλισσα της Μακεδονίας το 294 π.Χ. Με αυτόν τον τρόπο σχετίζεται με 

τον ανταγωνισμό Δημήτριου Πολιορκητή και Πτολεμαίου. Από τον γάμο της με τον Δημήτριο 

Πολιορκητή, η Φίλα γέννησε την Στρατονίκη Α΄, μέλλουσα γυναίκα του Σέλευκου και του γιου 

του Αντίοχου Α΄, οι οποίοι υπήρξαν μεγάλοι ανταγωνιστές της μακεδονικής δυναστείας 

(Manakidou, 2017: 248). Υπό αυτήν την οπτική, η Φίλα Α΄, μπορεί να αποτέλεσε πρότυπο για την 

Βερενίκη Α΄. Σχετικά με αυτό επιχειρηματολογεί η Φλώρα Π. Μανακίδου (2016) ως εξής: το 

γεγονός η Φίλα Α΄ ήδη λατρευόταν στην Αττική, μπορεί να ενθάρρυνε και την δημιουργία ναού 

της Βερενίκης (Βερενίκειον) στην Αλεξάνδρεια (Αθήν. 5.202d), καθώς και την ενσωμάτωση της 

λατρείας της από τον γιο της στη λατρεία του συζύγου της ως Θεῶν Σωτήρων (280/279 π.Χ.). Οι 

 
8 Πλουτ. Πύρρ. 4.4: «… καὶ Πτολεμαίῳ μὲν ἔν τε θήραις καὶ γυμνασίοις ἐπίδειξιν ἀλκῆς καὶ καρτερίας παρεῖχε, τὴν δὲ 

Βερενίκην ὁρῶν μέγιστον δυναμένην καὶ πρωτεύουσαν ἀρετῇ καὶ φρονήσει τῶν Πτολεμαίου γυναικῶν, ἐθεράπευε 

μάλιστα […]»  

Πηγή: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Pyrrh.+4.4&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0134 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Pyrrh.+4.4&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0134


34 
 

εξαιρετικές ικανότητες της Φίλας την κατέστησαν καθοριστικό πρόσωπο στις συμμαχίες και 

πρότυπο για τις Μακεδόνισσες βασίλισσες. Ιδιαίτερα για τις Πτολεμαίες αποτελούσε το αντίπαλο 

δέος εκείνων, εφόσον συνδεόταν με πρόσωπα που επηρέαζαν την πτολεμαϊκή δυναστεία. Συνεπώς, 

το γεγονός ότι ο σύζυγός της Δημήτριος και ο πατέρας του Αντίγονος είχαν πρωτοονομαστεί Θεoί 

Σωτήρες (Αθήν. 254a) καθιστά πιθανή την υπόθεση ότι ο Πτολεμαίος Α΄ και η Βερενίκη Α΄ 

ακολούθησαν την ίδια δυναστική παρουσίαση (Μανακίδου, 2016: 34-35). 

 

2.4. ΑΡΣΙΝΟΗ Β΄  

Όπως αφηγείται ο Μπένγκτσον (1991: 349), στην πολιτική δραστηριότητα της εποχής εκείνης 

έλαβε ενεργό μέρος η δεύτερη σύζυγος του Πτολεμαίου Β΄ Αρσινόη Β΄. Αρχικά είχε παντρευτεί 

τον Λυσίμαχο και ύστερα τον Πτολεμαίο Κεραυνό. Όταν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια έπεισε τον 

αδελφό της να διώξει την σύζυγό του Αρσινόη Α΄, θυγατέρα του Λυσίμαχου και να πάρει γυναίκα 

του αυτήν. Για τους Έλληνες ο γάμος μεταξύ αδελφών ήταν ανόσια πράξη, ενώ κατά τις 

αιγυπτιακές αντιλήψεις, η σύζευξη μεταξύ αδελφού και αδελφής ήταν επιτρεπτή. Θεωρείται 

πιθανό ότι στην προκειμένη περίπτωση ελήφθη σοβαρώς υπ’ όψη το παράδειγμα των 

Αχαιμενιδών. Η Αρσινόη Β΄ επηρέαζε βαθιά τον κατά πολύ νεότερο αδελφό της, μέχρι τον θάνατό 

της (270 π.Χ.), και αναδείχθηκε ως η πρώτη από τις ισχυρές γυναίκες της οικογένειας των 

Πτολεμαίων.  

Κατά την Pomeroy (1984: 29), οι Αιγυπτιακές πηγές δίνουν μια διαφορετική εικόνα της εξουσίας 

της Αρσινόης. Ονομάστηκε «Φαραώ» και συγκεκριμένα «Βασίλισσα της Άνω και Κάτω 

Αιγύπτου» και έφερε τον τίτλο αυτό ίσως και μετά τον θάνατό της. Εφόσον ο Πτολεμαίος Β΄ δεν 

άντλησε κανένα πλεονέκτημα από τον ορισμό της αδελφής του ως «βασίλισσας» και δεν 

συνεχίστηκε η πρακτική από τους άμεσους διαδόχους του – παρ’ όλο που, από άλλη άποψη, η 

λατρεία της Αρσινόης Β΄ αποτέλεσε ένα μοντέλο για τη λατρεία των κατοπινών βασιλισσών – ο 

τίτλος είναι ένδειξη της ιδιαίτερης ισχύος της Αρσινόης. Για τους Έλληνες, κατά την πρώτη 

περίοδο της πτολεμαϊκής εξουσίας, δεν ήταν συνηθισμένο ή ανεκτό μια γυναίκα να παίζει τον ρόλο 

βασιλέα. Αντιθέτως οι Αιγύπτιοι δεν έβλεπαν τόσο στενά τις γυναίκες και πράγματι κατά την 

δέκατη ένατη δυναστεία υπήρξαν ιστορικά προηγούμενα με γυναίκες Φαραώ. Πολύ πιθανόν ο 

τίτλος της Αρσινόης είναι μια αντανάκλαση της επιρροής της στην κυβέρνηση και αληθινά 

μοιραζόταν την κυριαρχία με τον αδελφό της.  
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Στη συνέχεια η Pomeroy σημειώνει ότι μέσω των ελληνικών πηγών προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

η Αρσινόη Β΄ άφησε το σημάδι της στην Ελληνιστική ποίηση. Ο Πτολεμαίος Α΄ διόρισε τον 

Φιλητά, λόγιο και ποιητή, ως δάσκαλο του Πτολεμαίου Β΄. Η μόρφωση της Αρσινόης ήταν 

πιθανόν όμοια με του αδελφού της. Ο Φιλητάς πρέπει να μετέδιδε στους μαθητές του την αγάπη 

για τη μόρφωση, η οποία είναι χαρακτηριστική του Αλεξανδρινού ύφους, γιατί και ο Θεόκριτος, 

του οποίου το έργο επηρεάστηκε από τον Φιλητά, κατόρθωσε να διατηρήσει την εύνοια του 

βασιλικού ζεύγους για καιρό. Το ότι ήταν εξίσου κολακευτικός και στον βασιλιά και στην 

βασίλισσα αποτελεί μια μαρτυρία της επιρροής της Αρσινόης στο βασίλειο της Αιγύπτου. Ως 

πάτρωνας του πολιτισμού και της θρησκείας, ικανή να πληρώνει η ίδια τα έξοδα, η Αρσινόη 

χρηματοδοτούσε ένα υπερβολικό ψυχαγωγικό θέαμα, που παρουσιαζόταν για την τέρψη του 

πληθυσμού της Αλεξάνδρειας και που ο Θεόκριτος το περιγράφει στο δέκατο πέμπτο Εἰδύλλιό του 

(Pomeroy, 1984: 20). 

 

2.4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.4.1. ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΩΣΗ 

Μια πτυχή εξύψωσης του μονάρχη είναι η προσωπική του αποθέωση. Η απευθείας λατρεία του 

ίδιου του μονάρχη ως θεού αποτελεί ελληνιστικό φαινόμενο. Του αποδίδονται τιμές που 

προσιδιάζουν μόνο σε θεούς: θυσίες, προσευχές, πομπές, βωμοί, ναοί, αγάλματα. Η αποθέωση 

βασιζόταν ωστόσο πάντοτε σε κάποια πράξη του βασιλιά που είχε καίρια σημασία για την πόλη 

(σωτηρία ή απελευθέρωσή της). Τότε ο βασιλιάς μπορούσε να εμφανιστεί ως επίγειος θεός και του 

αποδίδονταν μαγικές και θεραπευτικές δυνάμεις (Gehrke, 2000: 85).  

Στο βασίλειο της Αιγύπτου, στην κορυφή ολόκληρης της διοίκησης βρισκόταν ο βασιλιάς, που 

πάντοτε έπαιρνε το όνομα Πτολεμαίος. Η δυναστεία επίσης ονομάζεται Λαγίδες, από τον Λάγο, 

τον πατέρα του πρώτου Πτολεμαίου. Αν και οι Πτολεμαίοι ισχυρίζονταν πως κατάγονταν από τον 

Διόνυσο και τον Ηρακλή, και παρ’ όλο που οι παλιές λατρείες του Δία και άλλων Ελλήνων θεών 

συνεχίζονταν ακόμη, τους Έλληνες έλκυαν οι μυστικιστικές θρησκείες, όπως τα Ελευσίνια 

Μυστήρια και η λατρεία του Άδωνη. Οι Πτολεμαίοι έπρεπε να εξοικειώσουν τους Έλληνες και 

τους Αιγυπτίους με την εξουσία τους. Η Wellendorf (2008: 33) παρατηρεί ότι ενώ για τους 
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Αιγυπτίους η παράδοση υπαγόρευε ότι οι Φαραώ ήταν θεοί εν ζωή, επομένως και οι Πτολεμαίοι 

ήταν θεοί εν ζωή, η μακεδονική ελίτ που ζούσε στην Αίγυπτο δεν δεχόταν να τιμά τους 

Πτολεμαίους κυβερνήτες ως ζωντανούς θεούς. Ωστόσο, ο ελληνικός πολιτισμός επέτρεψε τη 

θεοποίηση μετά θάνατον. Τελικά, οι Έλληνες, επηρεασμένοι από τις παραδόσεις της Αιγύπτου, 

επέκτειναν τη θεοποίηση των νεκρών σε ζωντανούς και έτσι απονεμήθηκε σε μέλη της 

Πτολεμαϊκής δυναστείας ο τίτλος «σύνναοι θεοί», δηλαδή θεοί που μοιράζονται τον ίδιο ναό. Η 

εγκαθίδρυση της ηγεμόνας-λατρείας της Πτολεμαϊκής δυναστείας ακολούθησε αυτές τις τακτικές.  

Ο Πτολεμαίος Α΄ είχε δημιουργήσει κρατική λατρεία του Αλεξάνδρου νομιμοποιώντας τη 

δυναστεία. Ο Πτολεμαίος Β΄ την ισχυροποίησε περισσότερο ανακηρύσσοντας τους γονείς του 

θεούς. Κατασκευάστηκαν ναοί για τον Πτολεμαίο Α΄ και την Βερενίκη Α΄, τους θεούς Σωτήρες, 

και κάθε τέσσερα χρόνια γιορτάζονταν με εξαιρετική μεγαλοπρέπεια μια γιορτή προς τιμήν τους. 

Ο Πτολεμαίος Β΄ και η Αρσινόη Β΄ μοιράζονταν τον ίδιο ναό με τον Αλέξανδρο, όπου 

λατρεύονταν ως Αδελφός και Αδελφή Θεοί. Η αιγυπτιακή θρησκεία, όπως η λατρεία του 

Σαράπιδος,  είχε υιοθετηθεί κατά ένα μέρος από τους Έλληνες. Οι Πτολεμαίοι όμως για να 

δυναμώσουν την εξουσία τους δέχτηκαν ολοκληρωτικά την αιγυπτιακή θρησκεία. Εμφανίζονταν 

στους τοίχους των ναών ζωγραφισμένοι με την ενδυμασία και τους τίτλους των αρχαίων Φαραώ, 

περιορίζοντας παράλληλα τα προνόμια του ιερατείου (Botsford & Robinson, 1979: 427). 

 

2.4.2. ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ελληνιστικός μονάρχης επεδίωκε την εξασφάλιση ιδιαίτερης σχέσης με κάποιον ισχυρό θεό 

εμφανιζόμενος ως προστατευόμενός του. Για παράδειγμα ο Σέλευκος συνδεόταν με τον 

Απόλλωνα. Ο Πτολεμαίος Α΄ με τον Δία. Στην ελληνιστική εποχή ορισμένες θεότητες ανατολικής 

καταγωγής καταλάμβαναν εξέχουσα θέση μέσα σε μυστηριακές λατρείες. Τότε και ο 

προστατευόμενος μονάρχης αντλούσε λάμψη από αυτές και εντασσόμενος σε πανάρχαιες 

ανατολικές αντιλήψεις περί εξουσίας γινόταν το «δεξί χέρι» ενός κεντρικού θεού. Αυτή η μορφή 

ελέω θεού βασιλείας, που στην Αίγυπτο εκφραζόταν με την ταύτιση του φαραώ με τον γιο του 

ύψιστου θεού Άμμωνα-Ρα και με την αντίληψη για τις θεϊκές δυνάμεις που ενσάρκωνε ο βασιλιάς, 

ενίσχυε περισσότερο τους ελληνιστικούς βασιλείς, οι οποίοι στην Αίγυπτο εμφανίζονταν ως 

μετενσαρκώσεις μεγάλων θεών: ως «νέος Διόνυσος» ή «νέα Ίσις». Με τον τρόπο αυτό θεμελίωναν 

την εξουσία τους ως νόμιμη (Gehrke, 2000: 85). 
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2.4.3. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ 

Ο ιδιάζων χαρακτήρας της μοναρχίας διαμορφώθηκε αφενός από τις μακεδονικές και ανατολικές 

παραδόσεις και αφετέρου από τους αγώνες δεκαετιών για την τελική πολιτική μορφή του 

ελληνοανατολικού κόσμου, που όμως δεν οδήγησαν σε κάποιο σταθερό σύστημα. Ωστόσο στα 

πρώτα χρόνια η βασιλική εξουσία δεν αποκτάται μέσα από τη δυναστική συνέχεια της μοναρχίας 

ούτε και με τη δίκαιη συμπεριφορά, αλλά με την ικανότητα να διοικεί κάποιος ένα στράτευμα και 

να χειρίζεται με σωστό υπολογισμό τις πολιτικές υποθέσεις, ιδέα που αποτυπώνεται σε έναν 

παλιότερο ορισμό της βασιλείας στο λεξικό του Σουΐδα9. Δηλαδή η τύχη της μοναρχίας εξαρτιόταν 

ιδίως από επιτυχίες τις οποίες πιέζονταν οι μονάρχες να παρουσιάζουν διαρκώς. Η μοναρχία 

επέτασσε τη θεμελίωση της εξουσίας στην επιβολή και τη δύναμη των όπλων. Την αντίληψη αυτή 

εκφράζει η άποψη ότι η γη του βασιλιά ήταν χώρα δορίκτητος, γη κερδισμένη με δόρυ· 

μιλιταριστική άποψη την οποία προέβαλλαν κάθε φορά που είχαν επεκτατικές βλέψεις (Gehrke, 

2000: 78-79). 

 

2.4.4. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ 

Με την παραπάνω αντίληψη συνδέεται η προεξάρχουσα εικόνα του νικηφόρου μονάρχη, ο οποίος 

έχει επιτύχει την αρχέγονη μορφή νίκης, την στρατιωτική νίκη. Ο βασιλιάς έπρεπε να είναι 

γενναίος πολεμιστής και ικανός διοικητής, που όφειλε να ηγείται κάθε εκστρατείας 

αυτοπροσώπως. Επιπλέον, έπρεπε να επιδεικνύεται διαρκώς στο κυνήγι, στο παρουσιαστικό του 

βασιλιά και στον τρόπο που εμφανιζόταν, στον τρόπο ζωής, στην αρχιτεκτονική των ανακτόρων, 

στη διαμόρφωση των γιορτών και των τελετών, με την επίδειξη πλούτου και μέσων ισχύος, την 

κοπή νομισμάτων, την κατοχή των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων, της πολεμικής τέχνης, 

τη μίμηση ηρώων και κυρίως του Αλεξάνδρου (Gehrke, 2000: 78-79).  

 

 
9 Σουΐδα, λ. βασιλεία: «οὔτε φύσις οὔτε τὸ δίκαιον ἀποδιδοῦσιν τοῖς ἀνθρῶποις τὰς βασιλείας, ἀλλὰ τοῖς δυναμένοις 

ἡγεῖσθαι στρατοπέδου καὶ χειρίζειν τὰ πράγματα νουνεχῶς· οἷος ἦν Φίλιππος καὶ οἱ διάδοχοι Ἀλεξάνδρου […]» 

Πηγή: http://digital.lib.auth.gr/record/126596/files/003.pdf 

 

http://digital.lib.auth.gr/record/126596/files/003.pdf
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2.4.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΛΗΣ 

Ο Ελληνιστικός βασιλιάς έπρεπε πρώτα απ’ όλα να είναι ένας επιτυχημένος στρατηγός. Ένας 

βασιλιάς θα διαχειριζόταν τα πράγματα μόνο εάν είχε αξιόπιστους βοηθούς υπό την εξουσία του, 

είχε στήσει ένα διοικητικό και πολιτικό κέντρο, είχε εξασφαλίσει επαρκείς οικονομικές πηγές, τις 

οποίες έπρεπε να αναπτύξει στη δική του επικράτεια. Αυτές ήταν απαραίτητες για να πληρώσει τα 

στρατεύματα – κυρίως μισθοφόρους – καθώς επίσης και για κατοικία, η οποία θα μπορούσε να 

είναι το θεμέλιο για ικανοποιητική βασιλική αυτοπροβολή. Ένας βασιλιάς χρειαζόταν μια 

ολόκληρη υπερ-κατασκευή διαμερισματοποιημένη σύμφωνα με τις ανάγκες του, με δωμάτια για 

ακροατήρια, εορτές και συμπόσια, καθώς επίσης αποθήκες και καταλύματα. Εκτός όλων αυτών 

έπρεπε να φροντίζει και για την αποδοχή του ως Έλληνα-Μακεδόνα βασιλιά και να 

συμπεριφέρεται είτε μέσω στρατιωτικής συμβολής, ιδρυμάτων, οικονομικών δαπανών ή άλλων 

πράξεων γενναιοδωρίας ως Σωτήρ ή Ευεργέτης ενώπιον του ελληνικού κοινού. Συνεπώς η 

ελληνιστική μοναρχία  συνεπαγόταν προσωπική διακυβέρνηση και επικεντρωνόταν στις υποθέσεις 

του βασιλιά και του οίκου του (Weber, 2011: 226).  

Η εξέλιξη της αυλής σύντομα έγινε απαραίτητο στοιχείο της οργάνωσης του βασιλείου. Από το 

παλάτι του ο βασιλιάς ρύθμιζε την τύχη της επικράτειάς του και σε αυτό μέσω των γιορτών και  

εκδηλώσεων επεδείκνυε το βασίλειό του. Κυρίως όμως ο βασιλιάς περικυκλωνόταν από 

ανθρώπους που τον βοηθούσαν να αντεπεξέλθει στα ποικίλα καθήκοντά του, στους οποίους 

μπορούσε να βασιστεί και με των οποίων τη συνοδεία εμφανιζόταν σε πολλές περιστάσεις. Αυτοί 

ήταν οι φίλοι του βασιλιά, οι οποίοι μαζί με τη βασιλική οικογένεια, τους βασιλικούς υπηρέτες και 

τα άτομα που έμεναν προσωρινά στο παλάτι (π.χ. πρεσβευτές) συγκροτούσαν την κοινωνία της 

αυλής. Ανάμεσα σε αυτούς τους συντρόφους ο βασιλιάς συγκαλούσε το βασιλικό συμβούλιο και 

έκανε δημόσιες εμφανίσεις σε εορτές και συμπόσια. Τέτοιες συγκεντρώσεις αποτελούσαν τόπο για 

συγκρούσεις, εφόσον μέσα στον κύκλο της αυλής, ο οποίος δεν ήταν τόσο ερμητικά κλειστός για 

όσους ήταν εκτός αυτού, υπήρχε σκληρός ανταγωνισμός για τη βασιλική χάρη. Ο βασιλιάς έπρεπε 

να εκπληρώσει προσδοκίες και έτσι να ελαχιστοποιήσει πιθανές απειλές μέσω δωρεών γης και 

χρημάτων, ιερατικών αξιωμάτων ή αφιέρωσης αγαλμάτων. Ακόμη και μέλη της οικογένειας 

μπορεί να αποτελούσαν μια πηγή άγχους, από τη στιγμή που η ύπαρξη μνηστήρων του θρόνου, οι 

οποίοι προέρχονταν από διαφορετικούς γάμους, μπορούσε να οδηγήσει σε τριβή, δεδομένης της 

απουσίας ξεκάθαρων κανόνων διαδοχής (Weber, 2011: 227).   
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2.4.6. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ 

Θεωρούνταν πολύ σημαντική η παγίωση της δυναστικής αρχής διά μέσου της κληρονομικότητας 

του αξιώματος. Η βασιλική γενιά έπρεπε να αναγάγει την καταγωγή της σε προγόνους ήρωες ή 

θεούς. Έτσι, ο παλιός μακεδονικός βασιλικός οίκος των Αργεαδών ανήγε την καταγωγή του στον 

Ηρακλή, παράδοση που την υιοθέτησαν και οι Πτολεμαίοι, ενώ οι Σελευκίδες θεωρούσαν τον 

γενάρχη τους Σέλευκο γιο του Απόλλωνα (Gehrke, 2000: 82). Επιπλέον, η αναγκαιότητα 

νομιμοποίησης της βασιλικής εξουσίας και συνέχισής της δια μέσου των γενεών, το στοιχείο της 

Μακεδονικής καταγωγής και οι προσωπικές φιλοδοξίες, έκαναν τις ηγετικές μορφές της 

αυτοκρατορίας να αναγνωρίσουν ότι ο γάμος με κόρη ή συγγενή άλλου ηγέτη θα αποτελούσε 

πολιτικό πλεονέκτημα. Καθιερώθηκε έτσι ένα μοτίβο γάμου με πολιτικά κίνητρα. ΄Έτσι, θα 

προωθούνταν οι γιοι αυτών των γάμων μέχρι την επόμενη γενιά ηγετών. Ο βασιλιάς που 

αναγνωριζόταν ως στρατιωτικός και πολιτικός αρχηγός, φαινόταν επίσης ως ο γιος μιας 

δυναστείας ή κληρονόμος ή σύζυγος ή πατέρας. Η θέση του βασιλιά μέσα στη δυναστική αλυσίδα 

ενισχυόταν από τους τίτλους: Φιλοπάτωρ, Φιλάδελφος, Φιλομήτωρ (Roy, 1998). 

  

2.4.7. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 

Ήταν χαρακτηριστική η συχνότητα αιματηρών συγκρούσεων ανάμεσα στα αδέλφια, κυρίως στις 

δυναστείες των Πτολεμαίων. Οι συγκρούσεις αυτές συνέβαλαν στην πολιτική παρακμή των 

μεγάλων βασιλείων. Επίσης, η εξαιρετική σημασία που είχε να παραμείνει κάποιος άρχων στον 

δυναστικό οίκο και να συνεχιστεί έτσι η κληρονομική διαδοχή της εξουσίας αποτελούσε την αιτία 

των διαδεδομένων γάμων ανάμεσα σε αδέλφια (Gehrke, 2000: 83). 

 

2.4.8. ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ 

Ο ευεργετισμός είναι ένας σύγχρονος όρος που αποδίδει την ιδιαίτερη δράση των ηγεμόνων και 

σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οι βασιλείς ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν κάποιο χρίσμα για 

την εξουσία τους απέναντι στους Έλληνες των άλλων πόλεων. Αν και σύμφωνα με την ελληνική 

νοοτροπία η μοναρχική εξουσία ήταν ανάξια για έναν ελεύθερο άνδρα, ωστόσο ήταν συνήθης η 
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αναγνώριση ενός ισχυρού άνδρα, εάν είχε αναδειχθεί σε ευεργέτη και προστάτη. Στις ελληνιστικές 

πόλεις ο ευεργετισμός αποτέλεσε το θεμέλιο για τη διαμόρφωση μιας ειδικής ανώτερης τάξης. Οι 

βασιλείς επισήμως εμφανίζονταν ως ευεργέτες των πόλεων και έδειχναν την εύνοιά τους με 

δωρεές, μείωση φόρων, οικοδομικές κατασκευές, εφοδιασμούς πόλεων, προστασίας και σωτηρίας 

τους από εχθρούς. Η πρακτική αυτή συνοδευόταν από προπαγάνδα και χρήση επιδεικτικών 

φράσεων. Η υιοθέτησή της έγκειται στην ανάγκη του βασιλιά για αποδοχή και εξασφάλιση 

ευμενούς στάσης από τους Έλληνες (Gehrke, 2000: 83-84). 

 

2.4.9. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η ανέγερση Μουσείου, το οποίο περιελάμβανε Βιβλιοθήκη, αποτέλεσε έργο κεφαλαιώδους αξίας. 

Ο Πτολεμαίος Α΄, συγγραφέας ο ίδιος, αναμφίβολα ενίσχυσε μία προηγούμενη τάση προς την 

αριστοτελική μάθηση, καθώς τώρα κάτω από την βασιλική πατρωνία ιδρύθηκε ένα πραγματικό 

ινστιτούτο έρευνας, μοναδικό μέσα στον ελληνιστικό κόσμο. Ο Πτολεμαίος Β΄ συνέχισε την 

πρωτοβουλία του πατέρα του, έτσι ώστε να μην είναι σαφές ποια είναι η συγκεκριμένη συμβολή 

του κάθε Πτολεμαίου. Οι βασιλείς προσπάθησαν να φέρουν τους καλύτερους λογίους σε όλα τα 

γνωστικά πεδία στην Αλεξάνδρεια. Οι λόγιοι αυτοί μπορούσαν ανενόχλητοι να προχωρούν την 

έρευνά τους στις γνωστικές τους περιοχές μέσα στις καλύτερες εργασιακές συνθήκες. 

Ανακαλύπτονταν νέοι τομείς γνώσεις, οι διαπρεπείς λόγιοι υπηρετούσαν ως φρουροί του 

ελληνικού πολιτισμού και με την πνευματική τους δράση αύξησαν το «κλέος» των Πτολεμαίων 

βασιλιάδων στον ελληνιστικό κόσμο (Weber, 2011: 232), ο οποίος δεν είναι απαραίτητα και 

αυτονόητα ελληνικός. Η έμφαση στο ελληνικό παρελθόν που γίνεται μέσα σε αυτά τα πνευματικά 

ιδρύματα δημιουργεί μια συνέχεια ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και αποδίδει στους 

Έλληνες της Αιγύπτου, οι οποίοι αποτελούσαν πληθυσμιακή μειονότητα έναντι του αιγυπτιακού 

πληθυσμού, μια πολύ σημαντική ελληνική ταυτότητα. Μέσω της συστηματικής μελέτης και 

καταλογογράφησης των πνευματικών έργων στην Βιβλιοθήκη η αναγκαιότητα ταξινόμησης των 

ελληνικών έργων υπαγορευόταν από την ανάγκη των Πτολεμαίων να διαφυλάξουν τον ελληνικό 

χαρακτήρα της εξουσίας τους και την ελληνικότητα εν μέσω μη Ελλήνων (Μανακίδου, 2008α: 49-

50).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΙΔΥΛΛΙΟ 15, ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ 

Το 15ο Εἰδύλλιο χαρακτηρίζεται ειδολογικά ως μίμος και μαζί με τα Εἰδύλλια 14 και 17 ενέχει 

άμεσες αναφορές στο Πτολεμαϊκό καθεστώς. Αναφορικά με την χρονολόγηση του Ειδυλλίου, στον 

στ. 24 αναφέρεται η Αρσινόη ως βασίλισσα. Η χρονολογία του γάμου του Πτολεμαίου Β΄ και της 

Αρσινόης Β΄ ήταν πιθανόν το 278 π.Χ. Εκείνη πέθανε το 270 π.Χ. Αν χρονολογούνταν με σιγουριά 

η θεοποίηση της Βερενίκης, από τη στιγμή που η Αρσινόη διοργάνωσε την γιορτή προς τιμήν της 

μητέρας της, θα μπορούσε να εντοπιστεί η ακριβής χρονολογία. Συνδυάζοντας τα παραπάνω και 

με άλλα δεδομένα, ο Gow προσδιορίζει την σύνθεση του Εἰδυλλίου γύρω στο 272 π.Χ. (Gow, 

1952b: 265). 

 

3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 15ΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ 

Η Γοργώ και η Πραξινόα είναι Συρακούσιες, παντρεμένες και διαμένουν στην Αλεξάνδρεια. Η 

Γοργώ, συνοδευόμενη από την υπηρέτριά της Ευτυχίδα, επισκέπτεται την φίλη της που ζει σε ένα 

μακρινό σημείο της πόλης. Η Πραξινόα υποδέχεται την Γοργώ και αφού σχολιάζει τα πλήθη στους 

δρόμους και την απόσταση, οι δύο γυναίκες μιλούν για τις ελλείψεις των συζύγων τους. Η Γοργώ 

ήρθε με σκοπό να προτείνει στην Πραξινόα να παρακολουθήσουν τα Αδώνια, την μεγαλοπρεπή 

γιορτή που διοργάνωσε η βασίλισσα Αρσινόη Β΄. Η πορεία τους από το σπίτι της Πραξινόας στο 

Παλάτι, όπου διεξάγεται ο εορτασμός, σημαδεύεται από αρκετά περιστατικά μέσα στους 

πολυπληθείς δρόμους. Συναντούν άλογα που κατευθύνονται στους αγώνες. Ρωτούν μια γριά που 

ήρθε από το παλάτι πόσο εύκολο είναι να μπει κανείς μέσα. Πιέζονται από το πλήθος, βοηθιούνται 

από έναν ξένο και τελικά μπαίνουν μέσα. Καθώς θαυμάζουν μία ταπετσαρία, ο ενθουσιασμός της 

Πραξινόας προκαλεί την διαμαρτυρία ενός άνδρα από το πλήθος, στον οποίο η Πραξινόα απαντά 

με πάθος. Τότε η Γοργώ ανακοινώνει ότι μια γυναίκα πρόκειται να ψάλει το τραγούδι του 

Αδώνιδος. Ο ύμνος που ακολουθεί δείχνει υπαινικτικά την φύση της αναπαράστασης που 

πρόκειται να παρακολουθήσουν. Αναπαρίσταται η Αφροδίτη και ο Άδωνις σε ένα ανάκλινδρο. 

Γύρω τους βρίσκονται κάθε λογής εκλεκτά εδέσματα και πράσινα φυλλώματα. Η σημερινή ημέρα 

είναι ιερή λόγω της ένωσης αυτών των δύο. Την επαύριον οι γυναίκες θα μεταφέρουν τον Άδωνι 

στην ακτή και θα θρηνήσουν τον θάνατό του∙ μόνο αυτός από τους ημιθέους διαμοίραζε τη ζωή 

του ανάμεσα στον επάνω και τον κάτω κόσμο. Η Γοργώ σχολιάζει την αοιδό, όμως στο τέλος λέει 
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ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στο σπίτι. Η σκηνή λήγει με έναν αποχαιρετισμό στον Άδωνι  

(Gow, 1952b: 262).  

3.1.1. ΤΑ ΑΔΩΝΙΑ 

Οι λεπτομέρειες που βλέπουν η Γοργώ και η Πραξινόα στο παλάτι προκύπτουν από τον διάλογο 

μεταξύ τους και από τον ύμνο που ακούν. Η σκηνή είναι μία αίθουσα ή ένας κήπος μέσα στο 

παλάτι, όπου τοποθετήθηκε μια ταπισερί που αναπαριστά τον Άδωνι σε ένα ασημένιο κάθισμα, 

νεκρό ή θνήσκοντα, με την Αφροδίτη και συνοδευτικές μορφές. Υπάρχουν πέργκολες με φυτικό 

διάκοσμο και Έρωτες πάνω από αυτές. Κάτω από την κεντρική πέργκολα βρίσκεται ένα 

ανάκλινδρο από έβενο και χρυσό. Επάνω του γέρνουν τα ομοιώματα του Άδωνι και της Αφροδίτης, 

που αγκαλιάζονται ή φιλιούνται (Gow, 1952b: 264-5).   

Στους στίχους 100-149 ο Θεόκριτος περιγράφει την ένωση του Άδωνι και της Αφροδίτης, που 

ακολουθείται από έναν θρήνο πάνω στο σώμα του νεκρού Άδωνι. Μεταγενέστερα συγγράμματα 

κάνουν λόγο για θρήνο μετά τον οποίο έρχεται μια ανάσταση. Όμως κανένα σύγγραμμα δεν 

συνδυάζει αυτά τα τρία στοιχεία. Και ο Θεόκριτος έχει πει καθαρά ότι στην Αλεξάνδρεια μετά την 

ημέρα του θρήνου τίποτε δεν θα ξανακουστεί για τον Άδωνι για έναν χρόνο (βλ. στ. 143: ἵλαος, ὦ 

φίλ’ Ἄδωνι, καὶ ἐς νέωτ’) (Gow, 1952b: 264).  

 

3.1.2. ΠΗΓΕΣ 

Ως πηγές του Εἰδυλλίου αναφέρονται ένας μίμος του Σώφρονα για τα Ίσθμια, από τον οποίο όμως 

δεν σώζεται τίποτε, και μία δωρική κωμωδία του Επίχαρμου. Η περιγραφή έργου τέχνης 

(ἔκφρασις) που υπάρχει στο ποίημα (στ. 78-86) στηρίζεται σε μια προηγούμενη λογοτεχνική 

παράδοση. Οι λεπτομέρειες του tableau της Αρσινόης πιθανόν αντλούνται από την 

πραγματικότητα, όπως συμβαίνει και στον Επίχαρμο, τον Ευριπίδη, ίσως τον Σώφρονα και 

οπωσδήποτε στον 4ο Μιμίαμβο του Ηρώνδα (Gow, 1952b: 265-6).  

 

3.1.3. ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Κατά τον Griffiths (1979: 65-67) η γιορτή του Άδωνη, διοργανωμένη από την Αρσινόη, όπως 

εικονογραφείται στο Εἰδύλλιο  15 προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα του πολύπλοκου 
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μοτίβου κατά το οποίο οι μύθοι της βασιλικής λατρείας υποστηρίζουν τις δυναστικές διεκδικήσεις. 

Για την Γοργώ και την Πραξινόα η απόδοση τιμών στον Άδωνη είναι ταυτόχρονα και τίμηση των 

Πτολεμαίων. Οι γυναίκες είναι σίγουρες ότι έχουν να κάνουν με θεούς, γιατί ο Σωτήρ βρίσκεται 

ἐν ἀθανάτοις (στ. 47), όπως και η Βερενίκη (στ. 106-108: Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν  ἀθανάταν ἀπὸ 

θνατᾶς, / ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν, / ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός). 

Η ίδια η Αρσινόη κατέχει τον «βαθμό» μιας Ελένης (στ. 110: ἁ Βερενικείᾳ θυγάτηρ Ἑλένᾳ εἰκυῖα) 

και ανάλογα η είσοδος στο πολύβουο παλάτι είναι σαν εισβολή στην Τροία (στ. 62: ἐς Τροίαν 

πειρώμενοι ἦνθον Ἀχαιοί). Όμως το αθάνατο πεπρωμένο της είναι αναπόφευκτο. Σε γενικές 

γραμμές ο μύθος του Άδωνη είναι ευρέως κατάλληλος για τον βασιλικό οίκο, και μέσω της 

Αφροδίτης και του Άδωνη οι μονάρχες επιδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν 

να εκτιμώνται από τον λαό. Η μοναδικότητα του Άδωνη ανάμεσα στους μυθικούς ήρωες που 

θριαμβεύουν πάνω στον θάνατο (στ. 136-137: … κἠς Ἀχέροντα / ἡμιθέων, ὡς φαντί, μονώτατος.) 

είναι παρόμοια με αυτή των Πτολεμαίων που αποθεώνουν τους γονείς τους (17.121 κ.ε.). 

Πράγματι, η Αφροδίτη είναι που φέρνει πίσω τον Άδωνη, όπως έκανε και στη Βερενίκη (στ. 106-

108). Ο συνδυασμός γάμου και κηδείας δείχνει έναν κύκλο αναγέννησης, όπως συμβαίνει στη 

λατρεία της Ίσιδος και του Όσιρη. Αυτή η συστάδα θεμάτων αντανακλάται στον ἱερὸν γάμον των 

ίδιων των Θεών Αδελφών, όπως υπαινίσσεται ο Θεόκριτος σε μια σύντομη αναφορά του γάμου 

Δία και Ήρας (στ. 64: καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεθ’ Ἥραν.). Και όπως συμβαίνει στον μύθο της κόρης 

Περσεφόνης, από τη μυστική αναγέννηση του Άδωνη αναβλύζει η γονιμότητα της γης (στ. 112-

117). Η αγαθοεργία των Θεών Σωτήρων συνδέεται με τη μεταξύ τους αγάπη (πβ. Εἰδύλλιο  17.51 

και 124 κ.ε.), καθώς η εικόνα του ἱεροῦ γάμου του Δία με την Ήρα προσφέρει μια παρόμοια 

εξήγηση για τη μυστηριακή γονιμότητα της Αιγύπτου (Εἰδύλλιο  17.77-81) υπό την εξουσία των 

Θεών Αδελφών: 

Μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα μυρία φωτῶν 

λήιον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι Διὸς ὄμβρῳ, 

ἀλλ’ οὔτις τόσα φύει ὅσα χθαμαλὰ Αἴγυπτος,  

Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει,  

οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων.     

Μυριάδες χώρες και αναρίθμητα έθνη ανθρώπων 

με την βροχή του Δία κάνουν καρποφόρα τη γη, 
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αλλά καμιά χώρα δεν παράγει τόσα όσα η Αίγυπτος, 

όταν ο Νείλος αναβλύζοντας  βρέχει και σπάζει το χώμα, 

ούτε κανείς έχει τόσες πολλές πόλεις με ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν.  

Αυτός ο αναγεννητικός ἔρως λειτουργεί πολύ καιρό στη βασιλική οικογένεια: η Σεμέλη (Εἰδύλλιο  

26) και η Αλκμήνη (Εἰδύλλιο  24) έφθασαν στην αθανασία μέσω της ένωσής τους με τον Δία. 

Επίσης ο Ηρακλής παρουσιάζεται ως παντρεμένος στην Ολύμπια κοινωνία, μέσω της αδελφής του 

Ήβης (Εἰδύλλιο  17.32, Εἰδύλλιο  24.84 κ.ε. και 169 κ.ε.). Ο Άδωνης βέβαια δεν ταυτίζεται με τον 

Σωτήρα ή τον Φιλάδελφο και η κυκλική του αναγέννηση δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που 

περίμεναν οι Πτολεμαίοι από τους εαυτούς τους. Όμως η διασύνδεση των θεμάτων και η σύνολη 

δομή είναι ευρέως ταιριαστή με την τρέχουσα πρακτική της βασιλικής οικογένειας να 

παντρεύονται και να αποθεώνονται μεταξύ τους. Μιλώντας μέσω των συμπατριωτών του ο 

Θεόκριτος εκφράζει την έγκρισή του. Η Γοργώ και η Πραξινόα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην 

ελληνικότητά τους και στην έκφραση απέχθειας προς τους ιθαγενείς Αιγυπτίους (στ. 89-95). Όμως 

δεν βλέπουν τίποτε το ανησυχητικό στην φαραωνική συμπεριφορά του μονάρχη. Κάποιοι Έλληνες 

εξέφρασαν την αντίθεσή τους: ο Αθήναιος (621a) αναφέρει ότι ο Σωτάδης είχε επιπλήξει τον 

Φιλάδελφο (εἰς οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον ὠθεῖς). Η Αρσινόη και ο Φιλάδελφος δεν 

διασκέδασαν με αυτό· μαθαίνουμε ότι ο Σωτάδης οδηγήθηκε στον πνιγμό για την αναστάτωση 

που προξένησε. Ο Θεόκριτος φαίνεται να κλίνει περισσότερο στο να καθησυχάσει όλους ότι το 

καλύτερο είδος των Ελλήνων έτσι συμπεριφερόταν πάντοτε (Griffiths, 1979: 67).  

Ο Griffiths (1979) συνεχίζει επισημαίνοντας ότι ο Θεόκριτος διοχετεύει την εξύμνησή του προς 

τους βασιλείς, κεκαλυμμένα ή φανερά, σε μια ποικιλία φωνών πολύ διαφορετικών από τη δική 

του: της Γοργώς και της Πραξινόας (Εἰδύλλιο  15), των Σπαρτιατισσών γυναικών (Εἰδύλλιο  18), 

ακόμη και του Τειρεσία (Εἰδύλλιο 24). Αυτή η μίμηση είναι η φυσική του συνήθεια και οι 

Πτολεμαίοι, εάν δέχτηκαν τα ευγενικά λόγια της μαστροπού του Ηρώνδα (1.26-36), δύσκολα θα 

απορρίψουν κάτι που τους κολακεύει: 

κεῖ δ’ ἔστιν οἶκος τῆς θεοῦ· τὰ γὰρ πάντα, 

ὅσσ’ ἔστι κου καὶ γίνετ’, ἔστ’ ἐν Αἰγύπτωι· 

πλοῦτος, παλαίστρη, δύναμις, εὐδίη, δόξα, 

θέαι, φιλόσοφοι, χρυσίον, νεηνίσκοι,  

θεῶν ἀδελφῶν τέμενος, ὁ βασιλεὺς χρηστός,  
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μουσήιον, οἶνος, ἀγαθὰ πάνθ’ ὅσ’ ἂν χρῂζεις, 

γυναῖκες, ὁκόσους οὐ μὰ τὴν  Ἅιδεω Κούρην  

ἀ]στέρας ἐνεγκεῖν οὐραν[ὸ]ς κεκαύχηται,  

τὴν δ’ ὄψιν οἷαι πρὸς Πάριν κοθ’ ὥρμησαν 

θεαὶ κρ]ιθῆναι καλλονήν – λάθοιμ’ αὐτὰς 

γρύξασα]. […] 

Υπάρχει εκεί ο «οίκος της θεάς»: και βέβαια τα πάντα,  

Όσα υπάρχουν και όσα γίνονται, τα βρίσκουμε στην Αίγυπτο· 

πλούτο, γήπεδα, δύναμη, καλοκαιριά και δόξα,  

θεάματα, φιλόσοφους, λεφτά, νεαρά παιδιά,  

το τέμενος των αδελφών θεών και τον καλόγνωμο το βασιλιά,  

Μουσείο, κρασί, όλα όσ’ αγαθά θα ήθελε κανείς, 

γυναίκες τόσες, όσα και τ’ άστρα, μα του Άδη την Κόρη, 

που καυχιέται πως έχει ο ουρανός,  

στην ομορφιά σαν τις θεές, που κάποτε στον Πάρη πήγαν, 

για να διαλέξει την πιο όμορφη – ήμαρτον θεές μου.10  

Ο Καλλίμαχος εξυμνεί τους Πτολεμαίους σε μεγάλη έκταση, όμως με ιδιαίτερη «εγγαστριμυθία», 

όπως έκανε με τον αγέννητο Απόλλωνα (Ύμνος στην Δήλο), το κοχύλι του ναυτίλου (Επίγραμμα 

5), τη νεκρή Φιλοτέρα (Ἀποθέωσις Ἀρσινόης), ακόμη και τη συναισθηματική Κόμη της Βερενίκης 

(fr. 110 Pf.). O Καλλίμαχος προτιμά να μιλά μέσα από τα στόματα των θεών. Ο Θεόκριτος και ο 

Ηρώνδας χρησιμοποίησαν το λαϊκό είδος του μίμου. Παράλληλα, μία αιτία για την οποία η δράση 

του Καλλίμαχου και ιδιαίτερα του Θεόκριτου στην αυλή δέχτηκε πολύ λίγη προσοχή είναι ότι οι 

ποιητές φρόντιζαν να αποφεύγουν αναφορές στους εαυτούς τους (Griffiths, 1979: 82-83). 

Οι Ἀδωνιάζουσαι δείχνουν ότι οι πάτρωνες ήταν ικανοί για χιούμορ, τουλάχιστον όταν δεν 

κατευθυνόταν προς αυτούς. Βλέποντας αυτήν την ροκοκό υπερβολή του σκηνικού του Άδωνη 

μέσα από τα εντυπωσιασμένα μάτια των Συρακούσιων γυναικών, ο Θεόκριτος μοιράζεται λίγη 

από την ειρωνεία των ίδιων των Πτολεμαίων προς το τεχνητό θέαμα που παρουσίασαν στη λαϊκή 

μάζα. Παρομοίως το Εγκώμιο στον Πτολεμαίο (Εἰδύλλιο  17) ξεκινά με τον Ηρακλή σε ένα 

συμπόσιο. Επομένως δεν πρέπει να εντυπωσιαστούμε εάν βρούμε μια ελαφρύτερη διάσταση στην 

 
10 Η έκδοση του αρχαίου κειμένου του Ηρώνδα και η μετάφραση είναι του Βασίλειου Μανδηλαρά (1986: 58-61).  
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Ελένη (Εἰδύλλιο  18) και τον Ηρακλίσκο (Εἰδύλλιο  24), εάν παραμερίσουμε λίγο τον άξονα 

ευσέβειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τα ποιήματα. Τα διαχωριστικά υφολογικά όρια που 

κυριαρχούν στις Χάριτες, περισσότερο υπαινικτικά, καταλήγουν σε έναν πιο αξιοπρεπή τόνο. Το 

τραγούδι των Σπαρτιατισσών στο Εἰδύλλιο 18 σπάζει σε έναν αριθμό ξεχωριστών μερών, από τα 

οποία το ένα είναι πιο ευλαβές από το προηγούμενο: προκλητικό χιούμορ με τον Μενέλαο (στ. 9 

κ.ε.), σοβαρή αποστροφή σε αυτόν (στ. 16 κ.ε.), προσφώνηση της Κυρίας Νύχτας (στ. 26 κ.ε.), 

αποστροφή στην Ελένη (στ. 38 κ.ε.), επίσημος αποχαιρετισμός (στ. 49 κ.ε.). Ο Ηρακλίσκος ξεκινά 

με μια κωμική σκηνή που μοιάζει με μίμο, όμως μετά τον στ. 103 αλλάζει σε περισσότερο 

θορυβώδεις τόνους ενός διδακτικού καταλόγου. Παρομοίως οι Ἀδωνιάζουσαι ξεκινούν ως μίμος 

και έπειτα μετακινούνται στο περισσότερο σοβαρό έργο της υμνωδού με το κάπως πιο προσεγμένο 

μέτρο: έχει εντοπιστεί ότι το ζεύγμα βουκολικής διαίρεσης στο μιμικό τμήμα παραβιάζεται δώδεκα 

φορές, ενώ στον ύμνο μόνο μία φόρα (στ. 131). Το ποίημα τελειώνει με μια σύγκλιση 

λογοτεχνικών ειδών, όταν η Γοργώ, χωρίς να ξεχνάει ότι ο σύζυγός της θα ζητήσει το δείπνο του, 

δείχνει να συγκινείται από την τελετή, συμμετέχει με τις δικές της ευχές και δίνει στον ύμνο τον 

αποχαιρετιστήριο λόγο που λείπει (στ. 149: χαῖρε, Ἄδων ἀγαπατέ). Το γεγονός ότι αυτά τα 

ποιήματα δεν αρχίζουν με σοβαρό ύφος, δεν υπονομεύει την τελική τους σοβαρότητα (Griffiths, 

1979: 83).  

Ο Griffiths τελικά αποφαίνεται ότι το πρωινό επεισόδιο μιας νοικοκυράς αντανακλά ένα τρόπο 

ζωής της μεσοαστικής τάξης, τον οποίο οι Πτολεμαίοι θα υποδέχονταν θετικά. Η Γοργώ και η 

Πραξινόα δείχνουν εμφανή θαυμασμό προς τη βασιλική οικογένεια και δέχονται χωρίς αντίσταση 

τους μύθους της θεοποίησής τους. Οι Πτολεμαίοι είχαν ήδη τελειοποιήσει την τέχνη να 

κατευνάζουν τις μάζες με «άρτον και θεάματα»: η πομπή του Φιλάδελφου και οι ισολυμπιακοί 

εορτασμοί παρέχουν ακόμη πιο μεγαλοπρεπείς μεθοδεύσεις. Με έναν περισσότερο μετριοπαθή 

τρόπο τα Αδώνια προσφέρουν μια οδό διαφυγής από τη μονοτονία της αστικής ζωής. Όμως ο 

Θεόκριτος δεν αποτυπώνει ένα απλώς καλό θέαμα. Η επίδραση της εορτής, έτσι όπως την 

απεικονίζει, πηγάζει ουσιαστικά από τους μύθους οι οποίοι φωτίζουν την ίδια τη φύση των 

Πτολεμαίων. Εμπλέκει τους μύθους του ἱεροῦ γάμου, του βασιλιά ως πηγής ὄλβου, της λυτρωτικής 

δύναμης της αγνής πτολεμαϊκής Αφροδίτης, του θριάμβου κατά του θανάτου. Η καυστική 

απεικόνιση από τον Θεόκριτο του πώς οι Πτολεμαίοι πουλούν μερικούς χρήσιμους πολιτικά 

μύθους στον πληθυσμό, επίσης δημιουργεί τον μύθο των κοσμαγάπητων και θεϊκών μοναρχών, 

τον οποίο οι Πτολεμαίοι βρίσκουν ακαταμάχητο. Αυτό που επιφανειακά φαίνεται απλώς μια 
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ευφυής και συνωμοτική δραματοποίηση του πώς οι Πτολεμαίοι χειραγωγούν το πλήθος, ίσως να 

βοηθά τελικά την επιστροφή των επίσημων μύθων στο βασιλικό ακροατήριο, το οποίο είναι 

επιρρεπές σε αυτούς (Griffiths, 1979: 120-121).  

 

3.2. O ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΟΙΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΩΝΗ ΩΣ ΠΑΡΩΔΙΑ 

Ο Lambert (2001) προσεγγίζει το 15ο Εἰδύλλιο κυρίως μέσα από το πρίσμα της απόδοσης από τον 

ποιητή του γυναικείου λόγου και της διερεύνησης της σχέσης του με την πτολεμαϊκή εξουσία. 

Θεωρεί ότι ο Θεόκριτος ως άνδρας ποιητής και κληρονόμος της κωμωδίας και του μίμου, ειδών 

που παραδοσιακά αναπαριστούν τις γυναίκες σε θρησκευτικές γιορτές, δεν μας δίνει την γυναικεία 

οπτική, αλλά συνθέτει μία παρωδία της γυναικείας άποψης για μια θρησκευτική πανήγυρη, κατά 

την οποία ο ύμνος που εκτελείται στα Αδώνια παρωδείται επίσης, με σκοπό ίσως την διασκέδαση 

του μορφωμένου ακροατηρίου. Επίσης, προτείνει ότι ο ποιητής, γνωρίζοντας καλά τις 

πολιτισμικές εντάσεις που προκάλεσε η υιοθέτηση από τους Πτολεμαίους αιγυπτιακών 

πολιτιστικών πρακτικών, δεν προσβάλλει την Αρσινόη με την παρωδία του, αλλά επιχειρεί να είναι 

διακριτικός και διπλωματικός (Lambert, 2001: 87-88).  

Έχει γίνει λόγος από τους μελετητές για τις διαφορετικές εκφράσεις εξύμνησης που βρίσκει ο 

ποιητής όταν έρχεται αντιμέτωπος με την πολιτική πραγματικότητα, η οποία είναι και 

απομακρυσμένη από τη δημοκρατική «πόλιν» και αντίθετη με το πνεύμα της. Η βασιλική 

τυραννία, ο αιμομικτικός γάμος, το Βερενίκειον και φεστιβάλ όπως τα Αρσινόεια είναι μη 

ελληνικοί θεσμοί. Ο Φιλάδελφος έδωσε το στίγμα του μεταμορφώνοντας τις ελληνικές εορτές σε 

μαζικές δημόσιες επιδείξεις υπερβολικού πλούτου και περίεργων ειδικών «εφέ»11. Είναι πιθανόν 

ότι η σύζυγος-αδελφή του ήθελε να τον ανταγωνιστεί με την μεταμόρφωση μιας δημοφιλούς 

γιορτής, όπως τα Αδώνια που χαρακτηρίζονται από εκθέσεις έργων τέχνης και παρουσίασης ενός 

επεξεργασμένου ύμνου (Lambert, 2001: 91-92).  

Στον μίμο του Θεόκριτου, η αοιδός αναφέρεται σε μια πομπή γυναικών η οποία θα μεταφέρει την 

αυγή τον Άδωνι στην ακρογιαλιά (στ. 132-135), όπως ήταν η παράδοση. Όμως δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι η Πραξινόα και η Γοργώ σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην πομπή. Ο πάπυρος Petrie 

 
11 Αθήναιος 5.196a-203b 
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3.14212 από το Fayum καταλογογραφεί αγορές κρασιού, καρπών, σύκων, ελαιόλαδου και 

στεφανιών για τον Άδωνη. Σαφώς αυτά είναι υλικά για μια καλή γιορτή, που υπόπτως απουσιάζει 

από το Εἰδύλλιο  15. Άρα ο Θεόκριτος σαφώς δεν αντανακλά μια παραλλαγή των Αδωνίων που 

στην πραγματικότητα εορτάζονταν ιδιωτικά σε όλο τον ελληνικό κόσμο κατά την εποχή του. Στους 

στ. 23-24 η Γοργώ αναφέρει ότι τα Αδώνια διοργανώνει η βασίλισσα Αρσινόη. Με αυτά τα 

δεδομένα ο Lambert διατυπώνει το ερώτημα: Μήπως η Αρσινόη πρότεινε μια δημόσια 

«αποστειρωμένη» εκδοχή των Αδωνίων για πολιτικούς λόγους και ο Θεόκριτος εδώ συμπλέκεται 

με την προπαγάνδα της πάτρονά του; (Lambert, 2001: 91). Έχει δειχθεί πόσο επίμονα οι Έλληνες 

της ανώτερης τάξης προσκολλώνται στους δικούς τους κοινωνικοθρησκευτικούς θεσμούς 

αντιδρώντας στο πολιτισμικό σοκ που βίωσαν στην Αίγυπτο. Δεν θα έβλεπε κανείς την Πραξινόα 

να συμπεριφέρεται «Αἰγυπτιστί» (στ. 48). Έτσι, ίσως τα Αδώνια θα έπρεπε να καθαριστούν από 

οποιαδήποτε στοιχεία υπερβολής των τοπικών εορτών. Παρ’ όλα αυτά, ο Φιλάδελφος και η 

Αρσινόη, με τον αιγυπτιακού ύφους αιμομικτικό τους γάμο προσέγγιζαν πολύ σοβαρά τις ντόπιες 

παραδόσεις κανόνων και συμπεριφοράς. Το δύσκολο δίλημμα του ποιητή ήταν να παρουσιαστούν 

οι πάτρονες του ως περισσότερο ή λιγότερο Αιγύπτιοι. Και τα Αδώνια συμπλέκονται σε αυτόν τον 

νέο υμνητικό λόγο (Lambert, 2001: 92). 

Στο Εἰδύλλιο  14 ο Θυώνιχος συμβουλεύει τον φίλο του για την πληγωμένη του καρδιά και 

προτείνει να μετακομίσει στην Αίγυπτο που βρίσκεται υπό την εξουσία των Πτολεμαίων. Ο 

Πτολεμαίος είναι φιλόμουσος, ερωτικός, ευγενικός, γενναιόψυχος, πλούσιος (στ. 59-64): 

ΘΥ. μισθοδότας  Πτολεμαῖος ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος. 

ΑΙ. τἆλλα δ’ἀνὴρ ποῖός τις;                   

ΘΥ.      …τοισιν ἄριστος· 

       εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς, 

       εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ’ ἔτι μᾶλλον, 

       πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων, 

       οἷα χρὴ βασιλῆ’· 

ΘΥ. για έναν ελεύθερο ο Πτολεμαίος είναι ο καλύτερος μισθοδότης. 

ΑΙ. Στα άλλα τι είδους άνθρωπος είναι; 

 
12 Gow, 1952β: 262-263 
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ΘΥ. Είναι εξαιρετικός.  

       Ανταποδίδει τις χάρες, αγαπάει τις τέχνες και τον έρωτα, πολύ γλυκός, 

       γνωρίζει ποιος τον αγαπά και ακόμη περισσότερο ποιος δεν τον αγαπά, 

       χαρίζει πολλά σε πολλούς, όταν του ζητούν κάτι, δεν αρνείται, 

       όπως ταιριάζει σε βασιλιά· 

Όμοια στο Εἰδύλλιο  15 ο Θεόκριτος βάζει την Πραξινόα να κολακεύει τον Πτολεμαίο για τους 

απαλλαγμένους από το έγκλημα δρόμους της Αλεξάνδρειας (στ. 46-50): 

πολλὰ τοι, ὦ Πτολεμαῖε, πεποίηται καλὰ ἔργα 

ἐξ ὧ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκών· οὐδεὶς κακοεργός 

δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων Αἰγυπτιστί,  

οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαισδον,  

ἀλλάλοις ὁμαλοί, κακὰ παίχνια, πάντες ἀραῖοι. 

Πολλά, Πτολεμαίε, και όμορφα έργα έχεις κάνει, 

από τότε που ο πατέρας σου είναι μέσα στους αθανάτους· κανένας κακοποιός 

δεν βλάπτει πλησιάζοντας κρυφά τον περαστικό με αιγυπτιακό τρόπο, 

όπως πριν έπαιζαν άνδρες πλασμένοι απατεώνες, 

όμοιοι μεταξύ τους, κατεργάρηδες, όλοι καταραμένοι. 

 

Η Γοργώ εντυπωσιάζεται από τα πλούτη του. Θέλει να δει μια καλή παράσταση από τη βασίλισσα 

(στ. 22-24): 

βᾶμες τω βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω 

θασόμεναι τὸν Ἄδωνιν· ἀκούω χρῆμα καλόν τι  

κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν.   

Ας πάμε να δούμε τον Άδωνη στο παλάτι του πλούσιου βασιλιά· 

ακούω ότι η Βασίλισσα  

ετοιμάζει κάποιο όμορφο θέαμα. 
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Η Πραξινόα εντυπωσιάζεται από το ταλέντο των καλλιτεχνών και τον πλούτο της επίδειξης (στ. 

80-86). Η αοιδός στη γιορτή επαινεί την Βερενίκη και την Αρσινόη, μια Αφροδίτη μέσα στα φτερά 

(στ. 106-111): 

Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς, 

ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν,  

ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός· 

τὶν δὲ χαριζομένα, πολυώνυμε καὶ πολύναε, 

ἁ Βερενικεία θυγάτηρ Ἑλένᾳ εἰκυῖα  

Ἀρσινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει Ἄδωνιν.  

 

Κύπριδα Διωναία, εσύ από θνητή έκανες  

αθάνατη τη Βερενίκη, όπως λένε οι άνθρωποι, 

αφού έσταξες αμβροσία στο στήθος της γυναίκας· 

ανταποδίδοντας αυτή τη χάρη, θεά με τα πολλά ονόματα και τους πολλούς ναούς, 

η κόρη της Βερενίκης, που είναι όμοια με την Ελένη, 

η Αρσινόη με κάθε λογής καλό περιποιείται τον Άδωνη.  

 

Εδώ εντοπίζουμε  έναν νέο τρόπο εκφοράς (discourse) επαίνου· τη θέαση της ανώτερης τάξης, του 

κορυφαίου κοινωνικού στρώματος, από τις κατώτερες βαθμίδες. Είναι μια μορφή λόγου, η οποία 

υποθέτουμε ότι διασκέδασε το μορφωμένο βασιλικό ακροατήριο και προσέδωσε στα χαμηλότερα 

είδη του μίμου και της κωμωδίας μια πινελιά πινδαρικής ποιότητας. Αλλά εάν οι Θεοί Αδελφοί 

χαμογέλασαν με επιείκεια μπροστά στη φλύαρη εξύμνηση από τα κατώτερα μικροαστικά 

στρώματα, τίθεται το ερώτημα τι πρέπει να αποκομίσουμε από τον ύμνο. Σε αυτό το ερώτημα 

έχουν διατυπωθεί οι εξής απαντήσεις: α. είναι ένας ύμνος ευγενικού και εκλεπτυσμένου πάθους, ο 

οποίος έρχεται σε αντίθεση με τη λαϊκή φλυαρία των γυναικών, β. είναι μία μετριοπαθής σύνθεση, 

γ. είναι μια πονηρή παρωδία (Lambert, 2001: 93). 

 

O Lambert, υποστηρίζοντας την τρίτη εκδοχή, παρατηρεί ότι το υμνητικό αυτό άσμα έχει μεν τα 

τυπικά χαρακτηριστικά ενός ύμνου [αρχική παράθεση των λατρευτικών τόπων της Αφροδίτης σε 

Κύπρο και Σικελία (στ. 100-101), κοσμητικά επίθετα (στ. 101, 109), επιλογικοί στίχοι 

αποχαιρετισμού (143-144, 149)], όμως ενδοκειμενικά υπονομεύει την σοβαρότητα και την 
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αξιοπρέπεια όχι μόνο των δύο γυναικών, αλλά και την ποιότητα του υμνικού έργου της 

επαγγελματία αοιδού. Θεωρεί τον ύμνο μια παρωδία, που μπορεί να ερμηνευθεί με στοιχεία του 

ίδιου του Εἰδυλλίου. Η γλώσσα με την οποία επενδύει τον ύμνο ο Θεόκριτος απηχεί υπαινικτικά 

τη γλώσσα του διαλόγου της Γοργώς και της Πραξινόης και προσιδιάζει με το πεζολογικό της ύφος 

(Lambert, 2001: 93). Η αοιδός του Θεόκριτου δίνει στις γυναίκες ακριβώς αυτό, το οποίο ήρθαν 

να ακούσουν· στο ποίημα τα Αδώνια έχουν καταστεί ένα Αλεξανδρινό σόου, ένα καταναλωτικό 

θέαμα για γυναίκες όπως οι δύο Συρακούσιες άποικοι, υπερήφανες για τις ρίζες τους σε μια 

παράξενη χώρα. Όμως ο ποιητής πρέπει να είναι προσεκτικός· υπάρχει μία πολύ ισχυρή γυναίκα 

που ακούει. Ένα εγκώμιο μέσα σε ένα μίμο και κωμωδία είναι δυνατό. Όμως ένα εγκώμιο και η 

απαθανάτιση της Βερενίκης μέσα σε μια παρωδία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.   

 

Ο Lambert εντοπίζει όλα τα παράλληλα του λόγου των γυναικών από τη μια και της γλωσσικής 

έκφρασης του ύμνου από την άλλη, δείχνοντας έτσι ότι το θρησκευτικό και λογοτεχνικό επίπεδο 

του ύμνου υποβιβάζεται στο ήθος των γυναικών, που σκιαγράφησε πριν από λίγο. Αρχικά, η 

Γοργώ χρησιμοποιεί για τους θεούς το λεξιλόγιο (στ. 78-79: ποικίλα… / λεπτὰ καὶ  ὡς χαρίεντα 

περονάματα) που χρησιμοποίησε για τα ρούχα της Πραξινόης (στ. 34: καταπτυχὲς ἐμπερόναμα). Η 

Πραξινόα αποκρίνεται σε αυτό που εκλαμβάνει ως αληθοφανή ρεαλισμό των σχεδιαστών της 

ταπισερί ὡς ἔτυμ’ ἑστάκαντι καὶ ὡς ἔτυμ’ ἐνδυνεῦντι (στ. 82) και συνεχίζει με το θαητὸς (στ. 84) 

για τον όμορφο Άδωνη στο ασημένιο ανάκλινδρο. Κατά την εκτέλεση του ύμνου ο Θεόκριτος 

βάζει την αοιδό να «πιάσει» το παραλήρημα των γυναικών με μια υπερβολική περιγραφή των 

υλικών από τα οποία ήταν κατασκευασμένα τα πόδια του ανάκλινδρου: ὦ ἔβενος, ὦ χρυσός, ὦ ἐκ 

λευκῶ ἐλέφαντος  / αἰετοὶ… (στ. 123-124) θυμίζοντας πειρακτικά στις γυναίκες ότι οποιοσδήποτε 

αληθοφανής ρεαλισμός στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας απομίμησης, καθώς και 

του πτολεμαϊκού θησαυροφυλακίου. Ακόμη, το τρίτο μέρος του τρίκωλου δίνει έμφαση στο 

αἰετοί13, τα πτηνά του Δία και σύμβολα της πτολεμαϊκής εξουσίας, οι οποίοι μεταφέρουν με μια 

μάλλον εξαντλημένη δράση στον βασιλιά των θεών τον οινοχόο, υπονοώντας τον δεσμό μιας 

θεότητας και ενός νεαρού άνδρα. Επίσης, η αναφορά στην προέλευση του μαλλιού από το οποίο 

είναι υφασμένα τα κόκκινα σκεπάσματα του ανάκλινδρου (στ. 125-127) απηχεί σκοπίμως τις 

 
13 H Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου (2015: 262) για τη λέξη αἰετὸς αναφέρει ότι είναι τύπος επικός αντί του ἀετός και 

απαντά τέσσερις φορές στο θεοκρίτειο έργο: 13.24, 15.124, 17.72, 26.31. Ο αετός στον Θεόκριτο, όπως άλλωστε και 

σε όλη την αρχαιοελληνική ποίηση, εμφανίζεται άμεσα συνδεδεμένος με τον Δία, αφού θεωρείται ως το ευνοούμενο 

πτηνό του υψίστου των θεών.  
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οικιακές ασχολίες των γυναικών, οι οποίες στην εναρκτήρια σκηνή του μίμου παραπονέθηκαν για 

το μαλλί και το γνέσιμο (στ. 19-21, 27-28, 36-37). Επιπλέον, κολακείες για τη σφαίρα της 

πτολεμαϊκής επιρροής αναμφίβολα υπάρχουν στην αναφορά στη Μίλητο και τη Σάμο (στ. 126), 

αποκτώντας έναν κοροϊδευτικό τόνο με την ομιλούσα Μίλητο και τον Σάμιο βοσκό (Lambert, 

2001: 94-95). 

Η Πραξινόα πρόσεξε το πρώτο χνούδι που απλώνεται από τους κροτάφους του Άδωνι (στ. 85: 

πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλλων). Σαν να της απαντά, η αοιδός προφέρει το επίθετο 

ῥοδόπαχυς (στ. 128), το οποίο δεν συναντάται αλλού να αναφέρεται σε άνδρες (Gow, 1952b: 301), 

και το οποίο εκθηλύνει τον νεαρό εραστή κατά την πιο ερωτική στιγμή. Είναι μια εξιδανικευμένη 

ρομαντική εικόνα για μια γυναίκα που προηγουμένως χαρακτήρισε τον άνδρα της 

τρισκαιδεκάπαχυν (στ. 17). Επιπλέον, και οι δύο γυναίκες επέδειξαν ένα πεζό ενδιαφέρον για 

αριθμούς διατυπωμένους με πολυσύλλαβους συνδυασμούς: ἀνὴρ τρισκαιδεκάπαχυς (στ. 17), 

ἑπταδράχμως κυνάδας (στ. 19), πέντε πόκως (στ. 20). Η αοιδός μάς πληροφορεί με αριθμούς για 

την άγουρη νεότητα του Άδωνι συντελώντας υπαινικτικά σε ένα αντιποιητικό ύφος (στ. 129: 

ὀκτωκαιδεκετὴς ἢ ἐννεακαίδεχ’), αλλά υπενθυμίζοντας ειρωνικά την ήδη ώριμη ηλικία των 

γυναικών και ίσως την οκταετή διαφορά ηλικίας μεταξύ της Αρσινόης Β΄, ως μεγαλύτερης 

αδελφής και συζύγου,  και του Πτολεμαίου (Lambert, 2001: 95-96).  

Στον ύμνο η αοιδός κάνει ακόμη πιο ερωτική την εικόνα με την αναφορά τὸ φίλημα (στ. 130), που 

ακολουθείται υποδηλωτικά από το χείλεα καὶ πυρρά, το οποίο εντείνει το ἴουλος της Πραξινόας. 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος στο Εἰδύλλιο  17.103 είναι 

ξανθοκόμας. Αφού χτισθεί μια ερωτική ατμόσφαιρα, η τραγουδίστρια αμέσως χειραγωγεί τα 

συναισθήματα του ακροατηρίου με ένα επιτακτικό νῦν μὲν (στ. 131), το οποίο επαναφέρει το κοινό 

πίσω στην πραγματικότητα της γιορτής και με το οποίο μεταμορφώνει τον νεαρό σε άνδρα (τόν … 

ἄνδρα) χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς λέξη που η Πραξινόα και η Γοργώ χρησιμοποίησαν για 

τους συζύγους τους. Ο εκθηλυσμένος νέος είναι ένας σύζυγος για τον οποίο μπορεί κανείς να 

πεθάνει, σε αντίθεση με τους αχρείους άνδρες τους, οι οποίοι χαρτογραφούν την περίκλειστη ζωή 

τους (Lambert, 2001: 96). Στο σημείο αυτό ο Griffiths (1979: 119) γράφει: «Στη θέση των 

τυραννικών συζύγων, ο γλυκός και παθητικός Άδωνις αντιπροσωπεύει την ανδρική αρχή κάτω 

από τον έλεγχο της ισχυρής θεάς της αναπαραγωγής». Ίσως εδώ να διακρίνουμε και την υπεροχή 

και επιβολή της Αρσινόης Β΄ επί του συζύγου της Πτολεμαίου Φιλάδελφου.  
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Στο σημείο αυτό αναφύεται το ερώτημα κατά πόσο οι αναφορές στη Βερενίκη και την Αρσινόη 

μπορούν να αποτελούν και αυτές μέρος της παρωδίας. Ο Hunter (1996: 131-132) υποψιάζεται ότι 

το σχήμα της παρήχησης που προκαλεί ένα ηχητικό αποτέλεσμα (στ. 106: ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς) 

και το χιαστό σχήμα (στ. 107-108: ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν, / ἀμβροσίαν ἐς στῆθος 

ἀποστάξασα γυναικός), όπως επίσης και οι φράσεις ἀνθρώπων ὡς μῦθος (στ. 107) και ὡς φαντί 

(στ. 137) σε αυτές τις στιγμές έντονου επαίνου θα μπορούσαν πιθανόν να είναι παρωδία. Όμως 

οποιαδήποτε νύξη παρωδίας εδώ καλύπτεται από το επεξεργασμένο εγκώμιο που πλέκεται για τη 

διαδικασία της θεοποίησης.  

Το Κύπρια Διωναία (στ. 106) έχει επινοηθεί για να θεοποιήσει τη Βερενίκη, αφού αναφέρεται 

παράλληλα με το βερενικεία θυγάτηρ (στ. 110), το οποίο είναι παρόμοιο με τη θεά λόγω του 

μιμητικού μητρωνυμικού επιθέτου. Το στῆθος (στ. 108) είναι περισσότερο ιατρικά ανατομικό από 

το πιο αισθησιακό κόλπος εὐώδης που χρησιμοποιήθηκε για το στήθος της Βερενίκης στο Εἰδύλλιο  

17.37 και έτσι μπορεί να είναι ένας υπαινιγμός στις πτολεμαϊκές ταφικές πρακτικές14. Επίσης, μάς 

θυμίζει την αισθησιακή φύση του Φιλάδελφου ἐρωτικοῦ (Εἰδύλλιο  14.61), εφόσον η αγκαλιά της 

μητέρας του περιήλθε στην προσοχή της Αφροδίτης. Στο σημείο αυτό στιγμιαία μπορεί να 

διαφανεί μια νύξη αιμομιξίας. Αυτή η ενότητα του ύμνου θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως 

κολακευτική για το πτολεμαϊκό ακροατήριο, αλλά η αναφορά στο στήθος της Βερενίκης φαίνεται 

να αντανακλά το παρωδιακό άγγιγμα του Θεόκριτου (Lambert, 2001: 98-99).  

Με το Ἑλένᾳ εἰκυῖα (στ. 110) η σύγκριση όσο δικαιολογημένη και αν είναι (υπήρχε στην Αίγυπτο 

λατρεία της Ελένης με την οποία ταυτιζόταν η Αρσινόη) προκαλεί υποψίες. Η βελτίωση του μύθου 

από τους πτολεμαϊκούς εγκωμιαστές μπορεί να καθάρισε την Ελένη από το παρελθόν της απιστίας, 

όμως το περισσότερο μελοδραματικό παρελθόν είναι αυτό που θα ταίριαζε στα γούστα της Γοργώς 

και της Πραξινόας. Η δυνατή γλώσσα χρησιμοποιείται για να καλυφθεί το γεγονός ότι η Αρσινόη 

δεν ήταν τόσο όμορφη όσο η Ελένη. Μια σύγκριση μαζί της θα ήταν κάτι παράλογο. Παρά το 

 
14 Ο Hunter (1996: 134) επισημαίνει αναλογία μεταξύ των στ. 106-108 και της Ιλιάδας 19.38-39: 
Πατρόκλωι δ’ αὖ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν  

στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα ὁ χρὼς ἔμπεδος εἴη   

Προτείνει ότι ο Θεόκριτος μπορεί να επικαλείται πτολεμαϊκές ταφικές πρακτικές και ότι αυτό θα μπορούσε να είναι 

εγκωμιαστικό για την Αρσινόη, όπως και για τη μητέρα της, εφόσον στην Αρσινόη αποδίδεται η αποθέωση της 

μητέρας της και έτσι εκπληρώνει στο ρεαλιστικό επίπεδο τη λειτουργία της Θέτιδος και της Αφροδίτης στο πιο άμεσο 

επίπεδο του ποιήματος του Θεόκριτου. Ο Lambert (2001: 98) θεωρεί ευρηματική αυτή τη σκέψη, γιατί έτσι ο 

Θεόκριτος μπορεί έμμεσα να επιχειρεί να «αιγυπτιοποιήσει» και ταυτόχρονα να ενσωματώσει την ελληνική 

λογοτεχνική παράδοση, ώστε να μην αποξενώσει το ακροατήριο.  
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γεγονός ότι η Ελένη είχε αποκατασταθεί στην Αλεξανδρινή ποίηση [όπως στο Εἰδύλλιο  18, όπου 

είναι η απαστράπτουσα χρυσή νύφη, κόρη του Δία (σημείο των Πτολεμαίων), γνώστρια του 

παιξίματος της λύρας (σημείο της Αρσινόης που λατρεύει τις τέχνες)], δεν μπορούμε να μην 

έχουμε υπ’ όψιν μας ότι το κοινό της αοιδού δεν θα μπορούσε να είχε ξεχάσει ότι η Αρσινόη δεν 

ήταν όμορφη και ότι η Ελένη ήταν άπιστη και η αιτία μιας μοιραίας καταστροφικής διαμάχης. Ο 

Θεόκριτος αγγίζει με προσοχή αυτό το θέμα, όμως υπάρχουν αρκετά επιδέξια σημεία που 

υποδηλώνουν ότι ο παρωδικός τόνος δεν έχει εγκαταλειφθεί (Lambert, 2001: 99).  

Ο Lambert καταληκτικά σημειώνει ότι, όπως η προηγούμενη φιλοφρόνηση στον Πτολεμαίο 

εντάχθηκε στην κατασκευασμένη φλυαρία της Πραξινόας, που σπρωχνόταν στους δρόμους της 

Αλεξάνδρειας (ο Θεόκριτος πράγματι πειραματίζεται με νέα είδη εγκωμιαστικού λόγου), έτσι και 

οι έπαινοι στη Βερενίκη και την Αρσινόη εντάσσονται σε ένα είδος παραφουσκωμένης 

μυθολογικής παρέλασης, που ίσως παραδόθηκε από τραγουδιστές στις ελληνικές γιορτές της 

Αλεξάνδρειας. Η παρωδία από τον Θεόκριτο επεκτείνεται και στους διοργανωτές τέτοιων τελετών. 

Η Αρσινόη φανταζόμαστε ότι συνέχισε το θέαμα (στ. 23-24). Φαίνεται ότι καταλαβαίνει τι θέλουν 

οι Ελληνίδες γυναίκες στην Αλεξάνδρεια. Ο ποιητής παρωδεί τις γυναίκες που παρακολουθούν, 

αλλά και τη γυναίκα που διοργανώνει το φανταστικό αυτό φεστιβάλ μαζί με άλλα μέλη του 

βασιλικού ακροατηρίου, το οποίο ο ποιητής υποθέτουμε ότι προσπαθούσε  να ψυχαγωγήσει 

(Lambert, 2001: 100). 

 

3.3. Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

Αναφορικά με την γλωσσική επιλογή του Θεοκρίτου σε αυτό το Εἰδύλλιο, επανερχόμαστε στη 

θεώρηση του Hinge (2009): ο μελετητής σημειώνει ότι η διαδικασία που τελικά οδήγησε στη 

δημιουργία μιας «Κοινής» γλώσσας είναι μια καθαρή απόδειξη της σημασίας που έχει η γλώσσα 

για την ελληνική εθνικότητα. Η Ελληνιστική εποχή οδήγησε σε μια εντατικοποίηση της 

διαμόρφωσης της Κοινής. Έλληνες που έρχονται από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού 

κόσμου εξελίχθηκαν σε νέες κοινωνίες μαζί με μη-Έλληνες. Η Αλεξάνδρεια είναι ένα σημαντικό 

παράδειγμα. Η πιο γλαφυρή αναπαράσταση της ζωής στην Αλεξάνδρεια έγινε από τον Θεόκριτο, 

ο οποίος έγραψε μέσα στην αυλή του Πτολεμαίου Β΄ Φιλάδελφου περίπου το 275 π.Χ. Στο 15ο 

Εἰδύλλιο η γλωσσική και εθνική συνείδηση διαμορφώνεται διαχωρίζοντας τη θέση της από τη 
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Δωρική εθνικότητα των Συρακουσών από τη μια και την Αιγυπτιακή εθνότητα από την άλλη 

(Hinge, 2009: 70).  

Οι κύριοι χαρακτήρες είναι οι συνηθισμένες νοικοκυρές Πραξινόα και Γοργώ, που αποφασίζουν 

να πάνε στο παλάτι του Πτολεμαίου, για να παρακολουθήσουν τη γιορτή προς τιμήν του θεού 

Άδωνη. Μόλις βγαίνουν από το σπίτι συναντούν τον υπόκοσμο της Αλεξάνδρειας. Στον δρόμο 

επικρατεί χάος και, όσο πλησιάζουν στο παλάτι, η κατάσταση χειροτερεύει. Πρέπει να παλέψουν 

για να φτάσουν μέχρι την πύλη. Ο ένας πατεί πάνω στον άλλον. Τελικά καταφέρνουν να μπουν 

στο παλάτι και να δουν τις εξαιρετικές ταπισερί. Σε όλη τη διαδρομή οι γυναίκες συζητούν. Στο 

τέλος ένας άνδρας τις διακόπτει και ζητά να σωπάσουν· βαρέθηκε να ακούει την πλατιά τους 

προφορά (στ. 88: …ἐκκναισεῦντι πλατειάσδοισαι ἅπαντα). Χρησιμοποιεί τον ασυνήθιστο ρηματικό 

τύπο πλατοιάσδοισαι. Στο έργο του Περὶ Ἰδεῶν ο Ερμογένης15 σχολιάζει ότι ο Θεόκριτος 

αναφέρεται στη Δωρική συνήθεια να προφέρεται συνεχώς ένα άλφα. Η ίδια ερμηνεία δίνεται και 

στα Σχόλια16. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση του μακρού άλφα (ᾱ) όπου η Αττική-Ιωνική και 

η Κοινή έχουν μακρό ήτα (η) θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά της ομιλίας ενός Δωριέως (Hinge, 2009: 71).  

Ο Hinge επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των Εἰδυλλίων του Θεόκριτου γράφτηκε στη 

Δωρική, ακόμη και αν δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τι είδους Δωρική είναι αυτή. Από τη στιγμή 

που ο Θεόκριτος έρχεται από τις Συρακούσες, υποστηρίχθηκε ότι το αρχικό του μοντέλο ήταν η 

Συρακούσια διάλεκτος. Ωστόσο τα Δωρικά Εἰδύλλια παρουσιάζουν κάποια στοιχεία που δεν είναι 

συμβατά με όσα γνωρίζουμε για τη διάλεκτο αυτή μέσα από τις πρωταρχικές πηγές των 

αποσπασματικών κωμωδιών του Επίχαρμου και του Σώφρονα. Ο ίδιος μελετητής παραθέτει την 

άποψη του Ruijgh17 ότι ο ποιητής προσπάθησε να μιμηθεί τη διάλεκτο του κοινού πληθυσμού της 

Αλεξάνδρειας. Δεν υπάρχουν επιγραφικές ή παπυρικές πηγές που να υποστηρίζουν ότι μιλήθηκε 

η Δωρική στην Αλεξάνδρεια· ωστόσο, από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί 

να προερχόταν από τη γειτονική αποικία της Κυρήνης, όπως γνωρίζουμε από την περίπτωση του 

Καλλίμαχου, ο Ruijgh θεώρησε πιθανό ότι η κυρηναϊκή Δωρική διάλεκτος επικράτησε στην 

Αλεξάνδρεια κατά την πρώιμη Πτολεμαϊκή εποχή. Έτσι, παρατηρούμε θηλυκή κατάληξη της 

 
15 Ἑρμογ. Ιδ. Ι.6: Ὁ γὰρ Θεόκριτος ἀχθόμενόν τινα πεποίηκε δωριζούσαις γυναιξί διὰ τὸ πλατύνειν τῷ α τὰ πλεῖστα 

χρωμέναις τὴν φωνήν. 
16 Sch. Θεοκρ. 15.87-88: τὸ γὰρ «πλατυάσδοισαι» τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι πλατυστομοῦσιν οἱ Δωριεῖς το α πλεονάζοντες.  
17 Ruijgh, C.J. (1984). Le dorien de Theocrite: dialecte cyrénien d’ Alexandrie et d’ Égypte. Mnemosyne 37, (pp. 56-

88). 
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μετοχής σε -οισα αντί για -ουσα, η οποία είναι γνωστή από τις Δωρικές διαλέκτους μόνο στην 

Κυρήνη: 15.25 ἰδοῖσα, στ. 42 λαβοῖσα, στ. 105 φέροισαι, στ. 116 μίσγοισαι, στ. 119 βρίθοισαι, στ. 

131 ἔχοισα. Στα Δωρικά Εἰδύλλια ένα κανονικό -ζ- της Κοινής αντικαθίσταται από το -σδ- : 15.15 

ἀγοράσδειν, στ. 49 ἔπαισδον. Ο Ruijgh υποθέτει ότι η προφορά -σδ- αποτύπωνε την Κυρηναϊκή 

διάλεκτο. Οι επιγραφές γράφουν ζ, αλλά από αυτό δεν μπορεί να εξαχθεί ότι στην πραγματικότητα 

προφερόταν σδ. Κατά τον Ruijgh, στο 15ο Εἰδύλλιο  γράφεται -σδ- όταν η ομιλήτρια χρησιμοποιεί 

την Αλεξανδρινή Κυρηναϊκή διάλεκτο, ενώ το κείμενο έχει -ζ- όταν οι κυρίες γυρίζουν πίσω στη 

δική τους Συρακούσια διάλεκτο (15.122 ὄζον ἀπ’ ὄζω, στ. 101 παίζοισι). Όμως, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την ασταθή παράδοση του θεοκρίτειου corpus, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγουν 

συμπεράσματα σχετικά με την παρουσία μιας συγκεκριμένης λέξης. Οι πάπυροι και τα χειρόγραφα 

πολύ συχνά ποικίλλουν. Γενικά διαφαίνεται μέσα από την παράδοση η αυξανόμενη τάση του 

Θεόκριτου προς το Δωρικό ύφος (Hinge, 2009: 71-72).  

Όμως, η ιδέα ότι συγκεκριμένα ποιήματα μιμούνται τις συνήθειες συγκεκριμένων δωρικών 

διαλέκτων δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα στοιχεία. Το 15ο Εἰδύλλιο  δεν είναι γραμμένο 

ούτε στη Συρακούσια ούτε σε κάποια υποθετική Πτολεμαϊκή Κυρηναϊκή διάλεκτο, αλλά σε μια 

τεχνητή αποικιακή Δωρική, η οποία συνδυάζει γλωσσικά χαρακτηριστικά από διάφορες 

παραδόσεις. Μπορεί να φανεί ειρωνικό ότι ο άνδρας, που επικρίνει τις ομιλούσες Συρακούσιες 

γυναίκες, μιλάει την ίδια Δωρική  διάλεκτο, όπως και εκείνες: χρησιμοποιεί το «πλατύ» Δωρικό ᾱ 

(δύστανοι, ἀνάνυτοι) και το θηλυκό της αντωνυμίας σε -οισα (κωτίλλοισαι, πλατειάσδοισαι). Από 

την άλλη πλευρά, η διάλεκτος δεν καθιστά το κείμενο εξολοκλήρου παρωδία. Απλώς δανείζει στην 

σκηνή ένα τέτοιο ύφος. Η γλωσσική και η μετρική μορφή χαρακτηρίζει το κείμενο ως υβρίδιο 

μίμου, λυρικού ποιήματος και έπους (Hinge, 2009: 73).  

O Hinge υπογραμμίζει ότι ακόμη και αν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το 15ο Εἰδύλλιο  ως 

μαρτυρία ομιλούμενης γλώσσας των δρόμων της Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας, αποτελεί ένα 

σημαντικό τεκμήριο των «στάσεων» απέναντι στη γλώσσα. Η πόλη απεικονίζεται ως ένα 

πολιτιστικό χωνευτήρι. Οι δρόμοι σφύζουν από ντόπιους Αιγυπτίους και Έλληνες από διάφορες 

περιοχές του κόσμου (Hinge, 2009: 74). 
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Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης κινείται η ανάλυση της Joan Burton18 (1995), η οποία στο βιβλίο 

της για τους ονομαζόμενους «αστικούς» μίμους του Θεόκριτου, επιχειρηματολογεί ότι τα Εἰδύλλια 

2, 14 και 15 περιγράφουν τη νέα κοσμοπολίτικη ταυτότητα της Αλεξάνδρειας και την ίδια στιγμή 

συμβάλλουν στην κατασκευή αυτής της ταυτότητας. Συγκεκριμένα, η Burton στέκεται σε ένα 

βασικό περιστατικό του Εἰδύλλιο  15, που δείχνει πώς η χρήση του δακτυλικού εξαμέτρου από τον 

Θεόκριτο, δηλαδή ένα μέτρο που υποδηλώνει εύκολα τον Όμηρο, στην παρουσίαση εικόνων της 

καθημερινής ζωής μπορεί να διευκολύνει μια πολύπλοκη και απολαυστική αλληλεπίδραση μεταξύ 

του παλαιού κόσμου και του νέου, του μυθικού και του «πραγματικού». Καθώς οι Συρακούσιες 

ήταν κοντά στο παλάτι, συναντούν μια περίεργη γριά. Όταν την ρωτούν  για την είσοδο στο παλάτι, 

εκείνη απαντά με μια αναλογία που αντλείται από τις επικές ιστορίες για την κατάκτηση της Τροίας 

(στ. 61-62):  

ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον Ἀχαιοί,  

κάλλισται παίδων· πείρᾳ θην πάντα τελεῖται. 

 

Οι Αχαίοι μπήκαν στην Τροία προσπαθώντας, 

όμορφές μου· όλα τα πράγματα επιτυγχάνονται με προσπάθεια. 

 

Στη μέση του πολυγλωσσικού, κοσμοπολίτικου κόσμου της Αλεξάνδρειας, σε μια ξένη γη, οι 

μετανάστριες Ελληνίδες συναντούν μια ηλικιωμένη γυναίκα που μιλά τη γλώσσα του Ομήρου. 

Αυτή η συνάντηση εγείρει ρητά το ζήτημα της θέσης του παλιού Ομηρικού ήθους στον νέο, 

κοσμοπολίτικο κόσμο της Αλεξάνδρειας (ένα ζήτημα που ίσως ήδη υπονοείται με τη χρήση του 

δακτυλικού εξαμέτρου από τον Θεόκριτο). Οι μελετητές του 15ου Εἰδύλλιο  έχουν παραδοσιακά 

επικεντρωθεί στη χρήση της ειρωνείας του Θεόκριτου κατά τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων των 

φανταστικών γυναικών: πώς, για παράδειγμα,  χρησιμοποιεί τους ομηρισμούς για να υπογραμμίσει 

πόσο ανόητες είναι αυτές οι γυναίκες. Ωστόσο, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν και εδώ ειρωνικά 

στοιχεία, η ειρωνεία είναι μόνο μία από τις πολλαπλές προοπτικές που οι αναγνώστες πρέπει να 

φέρουν στο ποίημα. Στριμώχνοντας τον ομηρικό κόσμο σε ένα οικιακό πλαίσιο, ο ποιητής τονίζει 

το χάσμα μεταξύ του μυθικού και του σύγχρονου κόσμου. Υπογραμμίζοντας αυτό το κενό, ο 

 
18 Burton, J.B. (1995). Theocritus’ Urban Mimes: mobility, gender, and patronage. Berkeley London: University of 

California Press.  
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ποιητής εισάγει μια υπενθύμιση της ελληνικής ταυτότητας, ενός εστιακού σημείου του 

παραδοσιακού ελληνικού πολιτισμού, της κοσμοπολίτικης Αλεξάνδρειας (Burton, 1995: 15).  

Το ταξίδι των δύο Συρακουσίων κυριών από τα σπίτια τους διαμέσου των πολυπληθών δρόμων 

προς το βασιλικό παλάτι συμβολίζει την διαμόρφωση μιας νέας αστικής ταυτότητας πολιτών υπό 

την αιγίδα των Πτολεμαίων. Το αποκορύφωμα του ποιήματος και ο στόχος του ταξιδιού είναι ένα 

θρησκευτικό φεστιβάλ χορηγημένο από τη βασίλισσα Αρσινόη. Ο Hinge προτείνει την ανάλυση 

της ανάπτυξης του ποιήματος με τους όρους ενός «τελετουργικού» ή τυπικού: 

1. στάδιο της απομάκρυνσης: η οικιακή σκηνή (στ. 1-43) 

2. στάδιο της μετάβασης: οι δρόμοι με τα πλήθη, η αστική ζούγκλα (στ. 44-77) 

3. στάδιο της συνάθροισης: η είσοδος στο παλάτι και ο χορός της Βασίλισσας Αρσινόης για τον 

Άδωνη (στ. 78-149). 

Μέσα σε αυτήν την «τελετουργία» οι γυναίκες αλλάζουν την ταυτότητά τους: από αυτήν της 

Σικελής μετανάστριας σε αυτήν του Αλεξανδρινού πολίτη, από την ταυτότητα του χωρικού ή 

αγροίκου σε αυτήν του κοσμοπολίτη. Μόλις μπουν στο παλάτι, τις ονειδίζει ένας ξένος για την 

«πλατιά» δωρική προφορά τους. Με άλλα λόγια, η νέα ταυτότητα ως Αλεξανδρινού κοσμοπολίτη 

χρειαζόταν την εγκατάλειψη των παλαιών τοπικών διαλέκτων και την υιοθέτηση της Κοινής, αφού 

στο πολυεθνικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας οι παλαιές τοπικές συγγένειες έχασαν τη σημασία 

τους. Η Πραξινόα διατείνεται ότι είναι Συρακούσιες και επομένως Κορίνθιες (συνεπώς μιλούν 

Πελοποννησιακά) και προσθέτει (στ. 92-93): 

[…] Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες, 

Δωρίσδειν δ’ ἔξεστι, δοκῶ, τοῖς Δωριέεσσι. 

[…] Μιλούμε Πελοποννησιακά, 

και οι Δωριείς, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπεται να μιλούν Δωρικά. 

 

Η Πραξινόα δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την παλιά γλώσσα έτσι εύκολα. Ο αναχρονισμός της 

Δωρικής ταυτότητάς της υπογραμμίζεται από την επίκληση της μυθικής φιγούρας του 

Βελλεροφόντη (στ. 91-92: ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο, Κορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν, / ὡς καὶ ὁ Βελλεροφῶν) 

(Hinge, 2009: 74). H επιμονή της στη Δωρική διάλεκτο εν μέρει οφείλεται και στην πρόθεση του 
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ποιητή να την σκιαγραφήσει ως μια γελοία, στενόμυαλη νοικοκυρά, καθώς και ως ένα παράδειγμα 

ισχυρογνωμοσύνης. Πλάι σε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και ρατσίστρια. 

Όταν βρίσκεται στο δρόμο, φωνάζει (στ. 44-50): 

ὦ θεοί, ὅσσος ὄχλος. πῶς καὶ πόκα τοῦτο περᾶσαι 

χρὴ τὸ κακόν; μύρμακες ἀνάριθμοι καὶ ἄμετροι. 

Πολλά τοι, ὦ Πτολεμαῖε, πεποίηται καλὰ ἔργα 

ἐξ ὧ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκών· οὐδεὶς κακοεργός 

δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων Αἰγυπτιστί,  

οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαισδον, 

ἀλλάλοις ὁμαλοί, κακὰ παίχνια, πάντες ἀραῖοι. 

 

Θεοί, πόσος κόσμος! Πώς και πότε πρέπει 

να περάσουμε αυτό το κακό; Μυρμήγκια αναρίθμητα και αμέτρητα. 

Πολλά, Πτολεμαίε, και όμορφα έργα έχεις κάνει, 

από τότε που ο πατέρας σου είναι μέσα στους αθανάτους· κανένας κακοποιός 

δεν βλάπτει πλησιάζοντας κρυφά τον περαστικό με αιγυπτιακό τρόπο, 

όπως πριν έπαιζαν άνδρες, πλασμένοι απατεώνες, 

όμοιοι μεταξύ τους, κατεργάρηδες, όλοι καταραμένοι.  

 

Ο Gow υπογραμμίζει στο commentary του με μια κάπως ρατσιστική κρίση: «Οι Αιγύπτιοι είχαν 

κατά μακρά παράδοση μια κακή φήμη για τέτοια ζητήματα». Η άδικη προκατάληψη της 

Πραξινόας ίσως να κατείχε πολλούς Έλληνες στην Αλεξάνδρεια. Άλλωστε η ελληνική εθνότητα 

είχε διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε απευθείας αντιπαράθεση με τους μη-Έλληνες στις αποικίες 

(Hinge, 2009: 74-75). Το ζητούμενο ωστόσο ήταν κάποιος να θεωρηθεί Έλληνας. Και σχετικά με 

αυτό ακριβώς το θέμα ο Hinge παραθέτει τη θέση της Dorothy Thompson19. Η μελετήτρια 

υποστηρίζει ότι στην Πτολεμαϊκή και Ρωμαϊκή Αίγυπτο απαιτούνταν στοχευμένη γλωσσική 

πολιτική, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνταν από τη φορολογία όχι μόνο οι Έλληνες και οι 

Πέρσες, αλλά και οι δάσκαλοι των Ελληνικών. Επίσης, στην Αίγυπτο Έλληνες θεωρούνταν αυτοί 

που έμαθαν την ελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο· από αυτούς επανδρώθηκε το σώμα των 

 
19 Thomson, D.J. (1992). Language and Literacy and early Hellenistic Egypt. In P. Bilde, T. Engberg-Petersen, L. 

Hannestad, & J. Zahle (Eds.), Ethnicity in Hellenistic Egypt (pp. 39-52). Aarhus: Aarhus University Press.  
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γραφειοκρατών και αξιωματούχων. O Hinge κρίνει τη θεώρηση αυτή ελκυστική, όμως διατηρεί 

και επιφυλάξεις: από τη μια υποστηρίζεται η σημασία της γλώσσας στην ελληνική εθνότητα και 

απαλλάσσεται η πτολεμαϊκή Αίγυπτος από την κατηγορία ότι ήταν κοινωνία με φυλετικές 

διακρίσεις. Από την άλλη όμως, έχει υποστηριχθεί από μελετητές ότι δεν ήταν απαραίτητος ο 

γραμματισμός από ένα πρόσωπο που κατείχε ένα υψηλότερο κυβερνητικό πόστο, αν και η 

ευφράδεια δεν ήταν το ίδιο με το να διαβάζει και να γράφει κανείς άνετα. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

πάρα πολλά τα γραπτά τεκμήρια στα ελληνικά. Παρ’ όλο που η πλειοψηφία του πληθυσμού της 

Άνω Αιγύπτου μιλούσε Αιγυπτιακά, η ελληνική γλώσσα κέρδιζε όλο και περισσότερο κύρος 

(Hinge, 2009: 75). 

 

Ο Hinge καταλήγει ότι η γλώσσα και η φυλή αποτελούν πολιτιστικές κατασκευές και προσπάθειες 

του ανθρώπου να οργανώσει τον κόσμο γύρω του με κατανοητό τρόπο. Έτσι, εάν πούμε ότι ένας 

Λάκων και ένας Αργείος μιλούν ελληνικά, είναι ισοδύναμο με το να πούμε ότι έχουν κοινό 

προσανατολισμό μέσα από την ιστορία των διαλέκτων. Μοιράζονται μεταξύ τους μια ταυτότητα. 

Η αντικατάσταση των τοπικών διαλέκτων από την Κοινή είναι ένας πρακτικός τρόπος γεφύρωσης 

του γλωσσικού χάσματος, αλλά και μια ισχυρή συμβολή στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας. 

Ενώ στην κλασική εποχή η ενδο-ελληνική συγγένεια διαμορφώθηκε μυθολογικά με όρους 

γενεαλογίας και εκφράστηκε γλωσσικά μέσα από διαφορετικούς τρόπους λόγου, τις διαλέκτους, 

στην ελληνιστική εποχή, η ελληνική ταυτότητα ήταν ζήτημα παιδείας, στην οποία συνέβαλαν το 

Μουσείο και το Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας. Η άχρονη και υπερτοπική Κοινή ήταν το φυσικό 

όχημα αυτής της κοινής ελληνικής ταυτότητας. Είναι σημαντικό ότι η εξαφάνιση των ομιλούμενων 

επιχώριων διαλέκτων συμπίπτει με ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία που γράφτηκε 

σε αυτές (Αλκμάν, Σαπφώ, Αλκαίος) και την κατασκευή μιας νέας λογοτεχνικής ψευδοαποικιακής 

Δωρικής διαλέκτου. Το αρχαίο ενδιαφέρον στις παλαιότερες διαλέκτους επικεντρώνεται στην 

πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια, όπου το κοσμοπολίτικο περιβάλλον αποστέρησε τις κλασικές 

γλωσσικές ταυτότητες από τη σημασία τους, και αυτό το μαρτυρείται από τη γλωσσική μορφή του 

15ου Εἰδυλλίου  (Hinge, 2009: 77-78). 



61 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΥΛΛΙΟ 17, ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ 

4.1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Το Εἰδύλλιο 17 του Θεόκριτου εγκωμιάζει τον Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο που συμβασίλευσε στην 

Αίγυπτο με τον πατέρα του Πτολεμαίο Α΄ Σωτήρα, από το 285 π.Χ. μέχρι το θάνατο του πατέρα 

του. Ο ίδιος βασίλευσε στην πτολεμαϊκή αυτοκρατορία ως το θάνατό του το 246, οπότε τον 

διαδέχθηκε ο γιος του Πτολεμαίος Γ΄ Ευεργέτης. Όπως έχει προαναφερθεί, στην εποχή του 

σημειώθηκε η μεγάλη λογοτεχνική και επιστημονική άνθηση, η οποία συνδεόταν άμεσα με το 

Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη. Αυτή η πολιτική και πολιτιστική ισχύς μπορεί να χαρακτηρίσει τη 

βασιλεία του Φιλαδέλφου ως «Χρυσό Αιώνα». Υπάρχει πλήθος μαρτυριών για την εποχή αυτή: 

σπουδαία ποίηση του 3ου αι. π.Χ., αφηγήσεις ιστοριογραφικής και ανεκδοτολογικής παράδοσης, 

χιλιάδες πάπυροι που περιγράφουν τον τρόπο ζωής των καθημερινών Αιγυπτίων και των Ελλήνων 

αποίκων. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι ένα χωρίο του ιστορικού Καλλίξεινου του Ρόδιου (2ος αι. 

π.Χ.), που σώζεται στο πέμπτο βιβλίο των Δειπνοσοφιστών του Αθήναιου και που περιγράφει το 

«διονυσιακό μέρος» μιας εντυπωσιακής και πολυτελούς πομπής που οργανώνεται από τον 

Φιλάδελφο στην Αλεξάνδρεια. Αν και η χρονολόγηση και η περίσταση στην οποία 

πραγματοποιήθηκε (Πτολεμαία 279/8;) αποτελούν ζητήματα αμφισβήτησης, όμως μέσα στην 

περιγραφή της ανιχνεύονται ίδια ζητήματα όπως και στο Εγκώμιο στον Πτολεμαίο. Επίσης είναι 

πολύ πιθανό ότι η πομπή και το εγκώμιο είναι κοντά από χρονολογική άποψη (Ηunter, 2003: 1-2). 

Η προσπάθεια ιστορικής τοποθέτησης του συγκεκριμένου Εἰδυλλίου χρησιμοποιεί εξακριβωμένα 

χρονικά όρια. Κριτήρια χρονολόγησης του εγκωμίου αποτελούν τα εξής:  

α. Η Αρσινόη Β΄ ζει και έχει παντρευτεί τον αδελφό της. 

β. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στη λατρεία των Θεών Αδελφών, η οποία γνωρίζουμε ότι 

θεσπίστηκε το 271 π.Χ.  

γ. Τα ιστορικά γεγονότα που διακρίνονται στους στ. 86-90. 

δ. Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ του Εγκωμίου με τους Ύμνους του Καλλίμαχου στον Δία και τη Δήλο 

και μεταξύ του Εγκωμίου με το Εἰδύλλιο 16 για τον Ιέρωνα των Συρακουσών.  

Είναι άγνωστη η ακριβής χρονολογία του γάμου της Αρσινόης με τον αδελφό της. Αυτός 

τοποθετείται μεταξύ του 279 και 274 π.Χ. Είναι δυνατόν το Εγκώμιο να τοποθετηθεί κοντά στο 
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έτος του γάμου εξαιτίας της γαμήλιας γλώσσας και του σκηνικού στους στ. 129-134. Επίσης, 

γνωρίζουμε ότι ο θάνατος της Αρσινόης τοποθετείται στον Ιούλιο του 270 π.Χ. Η έλλειψη 

αναφοράς στους Θεούς Αδελφούς δεν είναι περίεργη, εάν το ποίημα προοριζόταν για απαγγελία 

σε ελληνικό κοινό έξω από την Αλεξάνδρεια. Όμως ο έπαινος του Φιλάδελφου για την καθιέρωση 

της λατρείας των γονιών του φαίνεται παράξενος, εάν ο ίδιος και η αδελφή-σύζυγός του ήταν ήδη 

αντικείμενα λατρείας. Ο κατάλογος κατακτήσεων δεν προσφέρει ακριβή χρονολογία και φαίνεται 

να ταιριάζει σε οποιαδήποτε στιγμή του β΄ μισού της δεκαετίας (Hunter, 2003: 3-4).  

 

4.2. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟ ΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ  

Ο Ηunter (2003: 5) θεωρεί αναμφισβήτητη τη διακειμενική σχέση του Εγκωμίου με τον 

Καλλίμαχο. Ο Ύμνος στον Δία τοποθετείται σίγουρα πριν τη βασιλεία του Φιλάδελφου, σύμφωνα 

με τον προφανή υπαινιγμό στους στ. 57-67 στην ανέλιξη του Φιλάδελφου στη συμβασιλεία το 285 

π.Χ. και την επακόλουθη αναρρίχηση στον θρόνο. Εάν ο Ύμνος του Καλλίμαχου πράγματι 

προηγείται, τότε ο Θεόκριτος χρησιμοποίησε έναν διάσημο Ύμνο στον Δία κατασκευάζοντας 

αναλογίες και διαφορές ανάμεσα στον Δία και τον Φιλάδελφο, οι οποίες διατρέχουν το ποίημα. 

Από την άλλη ο Ύμνος στην Δήλο του Καλλίμαχου, πρέπει να τοποθετηθεί μετά την καταστολή 

της στάσης των Κελτών μισθοφόρων που προσέλαβε για να τον βοηθήσουν στον αγώνα του 

εναντίον του Μάγα της Κυρήνης. Η προφητεία του εμβρύου Απόλλωνα ότι η Κως προορίζεται για 

έναν «άλλο θεό» (θεὸς ἄλλος) συνήθως εκλαμβάνεται ως σημείο ότι ο Ύμνος του Καλλίμαχου είναι 

μεταγενέστερος του 271 π.Χ.  

Ο Hunter διατυπώνει το ερώτημα εάν την ιδέα της γέννησης του Πτολεμαίου στην Κω ως 

παράλληλης της γέννησης του Απόλλωνα στη Δήλο είναι πιο πιθανόν να την έχει δανειστεί ο 

Θεόκριτος από τον Καλλίμαχο ή αντιστρόφως. Όμως είναι απίθανο να δοθεί μια κοινώς αποδεκτή 

απάντηση. Δεν είναι απίθανο ότι η ιδέα αυτή είχε μια ευρύτερη διασπορά, ακόμη και πέρα από 

τους δύο ποιητές. Η Κως είναι μέσα στον κατάλογο των νησιών και των πόλεων που έχει 

επισκεφθεί η Λητώ στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (στ. 42: Μίλητός τε Κόως τε, πόλις 

Μερόπων ἀνθρώπων), και αυτό μαζί με τη γνώση ότι ο Φιλάδελφος γεννήθηκε στην Κω θα ήταν 

σίγουρα στοιχείο για τον Καλλίμαχο, χωρίς να του δώσει την ιδέα ο Θεόκριτος. Στη συνέχεια ο 

Hunter αναφέρει την άποψη του Griffiths ότι ο Θεόκριτος μιμείται αυτά τα μοτίβα και ότι η 
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σύγκριση του Φιλάδελφου με τον Απόλλωνα μπορεί να θεωρηθεί παρέκβαση σε ένα ποίημα που 

έχει ως κέντρο του τη σύγκριση Φιλάδελφου και Δία. Η περιγραφή του νησιού ὠγυγίην δἤπειτα 

Κόων Μεροπηίδα νῆσον (Καλλ. Ύμν.Δήλ. στ. 160) παραπέμπει κατευθείαν στον Ομηρικό Ύμνο 

στον Απόλλωνα  (στ. 42: Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων…), ενώ η εισαγωγή του Θεόκριτου 

για το προσωποποιημένο νησί αγνοεί πλήρως τον θρύλο αυτό (Hunter, 2003: 5-6). 

Όσον αφορά τον ειδολογικό του χαρακτηρισμό, ο Hunter επισημαίνει: το ποίημα αυτοαποκαλείται 

«ὕμνος» (στ. 8: ὑμνήσαιμ’· ὕμνοι δέ…) και ολοκληρώνεται με μια επωδό, έναν τύπο γνωστό από 

τους Ομηρικούς και Καλλιμαχικούς Ύμνους (στ. 135-137):  

Χαῖρε, ἄναξ Πτολεμαῖε· σέθεν δ’ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων  

μνάσομαι ἡμιθέων, δοκέω δ’ ἕπος οὐκ ἀπόβλητον 

φθέγξομαι ἐσσομένοις· ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς αἰτεῦ.  

 

Χαίρε, βασιλιά Πτολεμαίε· και εγώ εξίσου με τους άλλους 

ημιθέους θα σε μνημονεύω και νομίζω ότι ο λόγος που θα πω  

δεν θα απορριφθεί από τους μεταγενέστερους· όμως την αρετή ζήτα από τον Δία.  

Στο κέντρο του βρίσκεται μια επανεπεξεργασία της γέννησης του Απόλλωνα από τον Ομηρικό 

Ύμνο στον Απόλλωνα, μια σκηνή που και ο Καλλίμαχος παρουσίασε στον δικό του Ύμνο στον 

Απόλλωνα, ενώ σε όλο το ποίημα υπάρχει διακειμενικός διάλογος με τον Ύμνο στον Δία του 

Καλλίμαχου. Όμως, το Εγκώμιο στον Πτολεμαίο, αν και είναι ύμνος, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

είναι μια παραλλαγή ενός Ομηρικού Ύμνου, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, το Εἰδύλλιο 22 για 

τους Διόσκουρους: α. Οι εισαγωγικοί στίχοι δεν αναφέρουν το όνομα του Φιλάδελφου, που είναι 

το κεντρικό πρόσωπο, αλλά του Δία: ένα ποιητικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολύμπιο Δία και τον 

Πτολεμαίο. β. Δεν υπάρχει κεντρική αφήγηση όπως στους εκτεταμένους ομηρικούς ύμνους: στη 

δομή του είναι αρκετά διαφορετικός από τους εξάμετρους ύμνους. γ. Το κεντρικό πρόσωπο του 

ποιήματος είναι ένας άνθρωπος, όχι ακόμα θεός. Και όπως ο ίδιος και οι πρόγονοί του κινούνται 

ομαλά μεταξύ των επιπέδων ύπαρξης, έτσι και το ποίημα προς τιμήν του «γλιστρά» ανάμεσα στα 

ποιητολογικά είδη. Στην πραγματικότητα το Εγκώμιο στον Πτολεμαίο αποτελεί ένα μεμονωμένο 

παράδειγμα ποιητικής φόρμας ανάμεσα σε ό,τι επιβίωσε από την Ελληνιστική Ποίηση (Hunter, 

2003: 8).  
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4.3. Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΥ 

στ. 1-12: Προοίμιο 

στ. 13-33: Ο πατέρας του Φιλάδελφου 

στ. 34-57: Η μητέρα του Φιλάδελφου 

στ. 58-76: Η γέννηση του Φιλάδελφου 

στ. 77-94: Η επικράτεια του Φιλάδελφου 

 στ. 77-85: Αίγυπτος 

 στ. 86-94: η υπόλοιπη επικράτεια 

στ. 95-120: Ο πλούτος του Φιλάδελφου και πώς τον χρησιμοποιεί 

στ. 121-134: Φιλάδελφος και Αρσινόη 

στ. 135-137: Επωδός (Envoi). (Hunter, 2003: 19-20) 

 

4.4. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Κατά τον Griffiths (1979), στο Εγκώμιο στον Πτολεμαίο, όχι λιγότερο από τα Εἰδύλλια 15, 18, 24 

και 26, η αναφορά σε αμφιλεγόμενα θέματα, όπως της αιμομιξίας, της αυτο-θεοποίησης και της 

διαδοχής στο θρόνο, είναι υπόγεια και κάτω από το επίπεδο της κυριολεκτικής διατύπωσης, η 

οποία εδώ παρουσιάζει έναν εκτεταμένο, αλλά πρόχειρο, κατάλογο ακίνδυνων γονῶν και ἀρετῶν. 

Ο ποιητής δεν απολογείται για την συμπεριφορά του πάτρωνά του. Όμως ούτε πρόκειται να 

επαινέσει έναν γάμο με μια ωδή στην αιμομιξία, και ακόμη περισσότερο να ανακηρύξει ανοιχτά 

τον Πτολεμαίο θεό, προτού το κάνει ο ίδιος ο θεός. Αντί για αυτό, όπως έγινε και στους άλλους 

τέσσερις χειρισμούς του βασιλικού μύθου, ένα πλήθος από φαινομενικά τυχαίες και ασύνδετες 

μυθικές εικόνες συνωμοτούν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του μονάρχη, η οποία θα ήταν 

ιδιαίτερα αποκρουστική για τους Έλληνες. Έτσι, αντί να εγκωμιάσει τον γάμο των αδελφών, 

επιλέγει να υπενθυμίσει υπαινικτικά ότι η αιμομιξία στον Όλυμπο ήταν πάντα ένας τρόπος ζωής 

(Griffiths, 1979: 71-72).  

Το πρόβλημα του συνδυασμού της θνητότητας του Πτολεμαίου με την προοπτική ολύμπιας 

θεοποίησης αναδύεται αμέσως από τα δίστιχα του προοιμίου, τα οποία καταδεικνύουν την 

αντίθεση του θεϊκού και του θνητού στοιχείου:  
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στ. 1-2: Ας ψάλλουμε τον Δία που είναι πρώτος ανάμεσα στους θεούς vs στ. 3: Ο Πτολεμαίος είναι 

ανάμεσα στους ανθρώπους.  

στ. 5: Οι παλαιοί ήρωες, απόγονοι ημιθέων, κέρδισαν ποιητικό εγκωμιασμό vs στ.7: Όμως εγώ 

γνωρίζοντας πώς να μιλήσω καλά, θα υμνήσω τον Πτολεμαίο.  

Η αντίθεση μεταξύ ανθρώπου και θεού, έτσι όπως έντονα κυριαρχεί στους τέσσερις πρώτους 

στίχους βρίσκει μία διστακτική λύση στο επόμενο τετράστιχο με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Πρώτα, ο Θεόκριτος βρίσκει μια τρίτη κατηγορία μεταξύ ἀθανάτων και ἀνδρῶν, αυτή των 

ἡμιθέων. Η στρατηγική του ποιήματος θα είναι τελικά να προαγάγει τον Πτολεμαίο σε αυτήν την 

ενδιάμεση τάξη των ανθρώπων που δεν είναι αθάνατοι (στ. 135-136: Χαῖρε, ἄναξ Πτολεμαῖε· σέθεν 

δ’ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων / μνάσομαι ἡμιθέων), περιγράφοντας τις διασυνδέσεις του με τον Όλυμπο 

μέσω γέννησης και θεϊκής χάρης και δείχνοντας πόσο ανώτερος είναι από τους επικούς ήρωες και 

από τους άνδρες της γενιάς του. Παράλληλα, θα υπάρξει ένα σταδιακό ανέβασμα στον τρόπο του 

ύμνου, μία φόρμα που ταιριάζει μόνο σε θεούς (στ. 5-6: αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ 

εἰπεῖν / ὑμνήσαιμ’· ὕμνοι δὲ καὶ ἀθανάτων γέρας αὐτῶν). Εάν οι άνθρωποι ταιριάζει να δέχονται 

εγκώμια, όπως οι θεοί ύμνους, ο Πτολεμαίος με αυτό το ποίημα συνδυάζει και τους δύο τρόπους. 

Ο άνθρωπος Πτολεμαίος τιμάται στο επίπεδο πεζολογικής δήλωσης μέσα στη συμβατική μορφή 

του εγκωμίου, και ο Θεόκριτος δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο για αυτόν από όσο θα ζητούσε για 

έναν άνθρωπο. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιητική φόρμα και οι εικόνες που αντιστοιχούν 

στον θεό, στοιχεία που ελλοχεύουν μέσα στο εγκώμιο (Griffiths, 1979: 72-73). 

 

H γέννηση του Πτολεμαίου φαίνεται να έχει μια αλάνθαστη ομοιότητα με αυτές του Δία και του 

Απόλλωνα, έτσι όπως παρουσιάζονται στους ομηρικούς και καλλιμαχικούς Ύμνους. Σε αυτό το 

σημείο, όπως σε όλα τα εγκωμιαστικά ποιήματα, ο θνητός πατέρας έχει φύγει από το προσκήνιο. 

Τα πατρώια (στ. 104), τα οποία αυξάνει ο Πτολεμαίος, φαίνεται ότι πηγάζουν κυρίως όχι από τον 

Σωτήρα, αλλά από τον Δία, ο οποίος στην γέννησή του του χαρίζει ὄλβον και μια εξαιρετική 

αυτονομία. Διότι από εδώ και πέρα, ο Φιλάδελφος δεν φαίνεται να εξαρτάται από τον Δία για 

ευημερία, όσο εξαρτάται η Αίγυπτος από αυτόν για βροχή (στ. 78: λήιον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι 

Διὸς ὄμβρῳ). Η απαράμιλλη γονιμότητα αυτής της άνυδρης γης προσδοκά την υπερφυσική 

γεννητικότητα των αιμομικτικών γάμων, του Πτολεμαίου και του Δία. Το καταληκτικό δίδου δ’ 

ἀρετήν τε καὶ ὄλβον του καλλιμαχικού Ύμνου στον Δία γίνεται απλά ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς αἰτεῦ  
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(στ. 137) για τον Φιλάδελφο, που βασιλεύει σαν θεός την Αίγυπτο, πολύ μακριά από τους κοινούς 

θνητούς στους οποίους αρχικά είχε καταταχθεί (Griffiths, 1979: 74-75). 

 

Σχετικά με την πολεμική δεινότητα του Πτολεμαίου, ο Griffiths τονίζει ότι δεν ήταν πολεμιστής. 

Ίσως δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ούτε και την αδελφή του σε αυτόν τον τομέα. Ο 

Καλλίμαχος δεν μπόρεσε να βρει καμιά απόδειξη για αυτό το ταλέντο, παρά μόνο τον αποκλεισμό 

και την λιμοκτονία20 των στασιαστών Γαλατών μισθοφόρων σε ένα νησί του δέλτα του Νείλου 

(Υμν. Δηλ. 171-185). Επομένως, ο Θεόκριτος δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι ο Φιλάδελφος 

ξεπερνάει τον πατέρα του και τον Αλέξανδρο ως πολεμιστές, όμως τοποθετεί τους δύο τελευταίους 

σε κοινές και υποτακτικές στάσεις στον Όλυμπο (στ. 30-33). Αργότερα θα σημειώσει ότι η δύναμη 

του Πτολεμαίου είναι τόσο ασύγκριτη, ώστε δεν χρειάζεται να αποδειχθεί στα πεδία μαχών. 

Άλλωστε, κανείς δεν θα τολμούσε να επιτεθεί στην Αίγυπτο (στ. 98-101). Είναι ευκολότερο ο 

ποιητής να δείξει ότι ο Φιλάδελφος υπερβαίνει τον παλιό ηρωισμό ως θεός, παρά να τον 

ανταγωνίζεται ως πολεμιστής (Griffiths, 1979: 75-76). 

 

4.5. H ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ 

Ο Jim Roy (1998) παρουσιάζει τη μεγάλη αναγκαιότητα που ένιωθαν οι ελληνιστικοί βασιλείς να 

κατασκευάσουν και να υποστηρίξουν μια εικόνα αρρενωπότητας των προσώπων τους, ώστε να 

στερεώσουν την εξουσία τους. Έτσι λοιπόν, κατά την πτολεμαϊκή εποχή, στον βασιλιά 

αποδίδονταν συμβατικές ανδρικές λειτουργίες. Οι πολιτικές και πολεμικές δραστηριότητες 

θεωρούνταν ανδρικά ζητήματα. Ο βασιλιάς της ελληνιστικής περιόδου ήταν ένα εξέχον 

παράδειγμα ενός άρρενος που θα επιτελούσε τέτοιες δραστηριότητες με ρώμη και εξουσία. Η 

διακυβέρνηση του βασιλιά εκφραζόταν ως κατάκτηση ή εξουσία της γης που κερδήθηκε με το 

δόρυ. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο ζωντανά ο φαλλοκρατικός συμβολισμός του όρου παρουσιαζόταν 

στον νου των Ελλήνων της ελληνιστικής εποχής, αν και απηχούνταν στους επαίνους του 

Θεόκριτου προς τον Πτολεμαίο Β΄ (άνδρας με δόρυ, ικανός στην χρήση του) (17.56-57 και 103):  

 

 
20 Η Stephens (2015: 210-211) σχολιάζει τον στ. 186 ἐν πυρὶ τοὺς φορέοντας ἀποπνεύσαντας ἰδοῦσαι του Ύμνου στη 

Δήλο του Καλλίμαχου ως εξής: πρόκειται για τους 4.000 περίπου μισθοφόρους που αποστάτησαν εναντίον του 

Φιλάδελφου· αποκλείστηκαν σε ένα νησί στο Δέλτα και σκοτώθηκαν. Οι εκδοχές του θανάτου τους ποικίλλουν, όμως 

εδώ ο Καλλίμαχος τους παρουσιάζει σαν να έχουν πυρποληθεί («αφού δουν να ξεψυχούν μέσα στη φωτιά εκείνοι που 

τις (= ασπίδες) κουβαλούν).  
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                … σὲ δ’, αἰχμητὰ Πτολεμαῖε, 

αἰχμητᾶι Πτολεμαίωι ἀρίζηλος Βερενίκα.      (στ. 56-57) 

 

           … και σένα, πολεμιστή Πτολεμαίε  

με τον πολεμιστή Πτολεμαίο η φημισμένη Βερενίκη (γέννησε) 

 

ξανθοκόμας Πτολεμαίος, ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν (στ. 103) 

ο ξανθομάλλης Πτολεμαίος, που ξέρει να σείει το δόρυ 

 

Επίσης, στο εγκώμιο δίνεται έμφαση στην βασιλική αγάπη που παράγει νόμιμους διαδόχους. Ο 

Θεόκριτος στους στ. 34-44 τονίζει ότι όταν ο σύζυγος και η σύζυγος αγαπιούνται, όπως ο 

Πτολεμαίος Α΄ και η Βερενίκη Α΄, τότε ένας άνδρας μπορεί να εμπιστευθεί με ασφάλεια την 

εξουσία στα παιδιά του. Αλλά οι λιγότερο αγαπητές σύζυγοι παράγουν τέκνα που δεν μοιάζουν 

στον πατέρα τους. Εδώ λοιπόν διαφαίνεται η αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης πολύ στερεάς 

δυναστικής διαδοχής ως νομιμοποίησης της εξουσίας (Roy, 1998).  

 

Ο Roy συμπληρώνει ότι η επίσημη εικόνα της αρρενωπότητας του βασιλιά οριζόταν δημόσια όχι 

με το να διαγράφει τη βασίλισσά του, αλλά με το να την χρησιμοποιεί ως ένα εξέχον θηλυκό 

ισοδύναμο. Οι αυλικοί ποιητές έδωσαν έμφαση στην αμοιβαία αφοσίωση του βασιλιά και της 

βασιλίσσας, όπως και ο Θεόκριτος στο Εγκώμιο στον Πτολεμαίο (αναφερόμενος στον Πτολεμαίο 

Α΄ και τη Βερενίκη Α΄ και στον Πτολεμαίο Β΄ και τη Βερενίκη Β΄). Η εγγύτητα του βασιλικού 

ζευγαριού επιβεβαίωνε το μέλλον της δυναστείας και συνακόλουθα τη μελλοντική ευημερία του 

βασιλείου και των υπηκόων. Επειδή η δημόσια εικόνα του βασιλιά συνδεόταν στενά με αυτήν της 

βασίλισσας, αναπτύχθηκε ένας δημόσιος ρόλος για τη βασίλισσα. Οι θηλυκές και αρσενικές πτυχές 

της ελληνιστικής βασιλείας έπρεπε να συσχετίζονται (Roy, 1998).  

 

4.6. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΣ ΑΥΛΗΣ  

H Ivana Petrovic (χ.χ.) περιγράφει αναλυτικά το πρωτόκολλο που ίσχυε στην αυλή του 

Αλέξανδρου και τεκμηριώνει την συνέχισή του από τους Πτολεμαίους επιγόνους. Συγκεκριμένα, 

περιγράφει τις κατηγορίες των αυλικών που περιτριγύριζαν τον βασιλιά: ήταν οι φίλοι του βασιλιά, 

οι βασιλικοί παίδες και οι σωματοφύλακες.  
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Συγκεκριμένα η Petrovic μάς ενημερώνει ότι οι βασιλικοί παίδες ήταν νεαροί υπηρέτες του βασιλιά 

μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ ετών που μεγάλωσαν στην μακεδονική αυλή και 

υπηρετούσαν τον βασιλιά στο κυνήγι και ως σωματοφύλακες. Γνωρίζουμε ότι ο θεσμός των 

σωματοφυλάκων και των βασιλικών παίδων υπήρχε επίσης και στην πτολεμαϊκή αυλή. Ανήκαν 

στα ανώτερα στρώματα των αυλικών και αργότερα στη ζωή τους μπορούσαν να αποκαλούν τον 

βασιλιά σύντροφο. Και στους καλλιμαχικούς Ύμνους και στα Εἰδύλλια του Θεοκρίτου, οι Ολύμπιοι 

θεοί είχαν και αυτοί προσωπικούς υπηρέτες, προκειμένου να απεικονιστεί η προσωπική υπηρεσία 

προς τον βασιλιά ως κάτι το επιθυμητό. Επίσης, όπως η Άρτεμις στον Ύμνο 3.140-169 έχει 

αληθινούς θεούς ως σωματοφύλακες και βοηθούς (όταν έφτασε στο άρμα της, ο Ερμής και ο 

Ηρακλής εμφανίζονται αμέσως για να την βοηθήσουν και να πάρουν τα όπλα και τη λεία της. 

Βλέπουμε την υποδοχή της Αρτέμιδος από τους θεούς, την χιουμοριστική περιγραφή του Ηρακλή 

και την επιλογή της να καθίσει δίπλα στον Απόλλωνα), το ίδιο μοτίβο των θεών ως 

σωματοφυλάκων εμφανίζεται και στο Εἰδύλλιο 17 του Θεόκριτου, ένα από τα πιο πρόδηλα κείμενα 

βασιλικής προπαγάνδας προερχόμενα από τον 3ο αι. π.Χ. Σε αυτό το εγκώμιο της πτολεμαϊκής 

δυναστείας ο ποιητής παρουσιάζει τον Αλέξανδρο και τον Πτολεμαίο Σωτήρα ως θεούς του 

Ολύμπου (Εἰδ. 17.16-25): 

 

τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν 

ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος δόμος ἐν Διὸς οἴκῳ 

δέδμηται: παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρος φίλα εἰδὼς 

ἑδριάει, Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αἰολομίτρας. 

ἀντία δ᾽ ῾Ηρακλῆος ἕδρα κενταυροφόνοιο 

ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος: 

ἔνθα σὐν ἄλλοισιν θαλίας ἔχει οὐρανίδαισι, 

χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν, 

ὅττί σφεων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας, 

ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες. 

 

Μετά από μια γιορτή συνοδεύουν τον Ηρακλή στο σπίτι, στην γυναίκα του Ήβη, λειτουργώντας 

ως σωματοφύλακες. Ο ένας φέρει το τόξο και την φαρέτρα του, ο άλλος το σιδερένιο ρόπαλό του 

(Εἰδ. 17.28-33). Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια αποσπάσματα είναι πολύ σπάνια στην Ιλιάδα, και 
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όταν αναφέρονται οι θεοί να βοηθούν άλλους θεούς, οι σχολιαστές δυσκολεύονται να 

ερμηνεύσουν αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα η Ιλιάδα περιέχει μια μοναδική σκηνή με τον 

Ποσειδώνα να ξεζεύγει τα άλογα του Δία. Στα Σχόλια, αυτό εξηγείται όχι ως υπηρεσία, αλλά ως 

αδελφική αγάπη και ένα στοιχείο του Ποσειδώνα ως προστάτη των αλόγων. Στον Καλλίμαχο και 

τον Θεόκριτο αυτά τα χωρία είναι μακρά και λεπτομερή και λειτουργούν σκοπίμως ως θεϊκά 

παράλληλα για την αυλική εθιμοτυπία. Η θέση του υπηρέτη του βασιλιά γίνεται περισσότερο 

αξιοπρεπής όταν παραλληλίζεται με τα Ολύμπια δώματα.  

 

Μια τελευταία παραλληλία που μπορεί να εντοπιστεί μεταξύ της ζωής στην αυλή και της 

συμπεριφοράς των Ολυμπίων θεών είναι η σειρά καθίσματος. Γνωρίζουμε ότι ο Μέγας 

Αλέξανδρος εισήγαγε τιμητικές θέσεις στον θεσμό του συμποσίου. Ακόμη και στις ομηρικές 

απεικονίσεις των συγκεντρώσεων των θεών, όπου ο Δίας κάθεται σε έναν χρυσό θρόνο, δεν 

υπάρχει καμία ένδειξη άλλων τιμητικών θέσεων. Όμως ο Θεόκριτος σημειώνει με προσοχή ότι ο 

Πτολεμαίος Σωτήρας κατέχει έναν χρυσό θρόνο στον Όλυμπο και ότι ο Αλέξανδρος κάθεται στο 

πλευρό του (Εἰδ. 17.16-21): 

 

τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν 

ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος δόμος ἐν Διὸς οἴκῳ 

δέδμηται: παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρος φίλα εἰδὼς 

ἑδριάει, Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αἰολομίτρας. 

 

Ο ποιητής δείχνει μια ευαίσθητη διπλωματική αντιμετώπιση, εφόσον είναι αδύνατον να πει ποιος 

κάθεται στη δεξιά πλευρά ποιου. Έτσι ο Πτολεμαίος και ο Αλέξανδρος τοποθετούνται με ισότιμο 

τρόπο απέναντι από τον κοινό τους πρόγονο, τον Ηρακλή. Αναμφίβολα η σειρά καθίσματος στην 

αυλή των Πτολεμαίων αποτελούσε έναν σημαντικό δέκτη του κύρους και της σπουδαιότητας 

κάποιου μέσα στην αυλική ιεραρχία. Η Ολύμπια αυλή χρησιμοποιείται και πάλι ως ένας καμβάς 

για την απεικόνιση της βασιλικής εθιμοτυπίας στα ελληνιστικά βασίλεια. Δεν μπορούμε να 

ξέρουμε με θετικό τρόπο εάν ο Θεόκριτος αποτελούσε μέλος, έστω και πιο απομακρυσμένο, αυτής 

της αυλής, όπως ο συνάδελφός του Καλλίμαχος που ήταν φίλος του βασιλιά και ζούσε κοντά στις 

πηγές εξουσίας μεταδίδοντας αυτή τη δύναμη στον δικό του κύκλο των φίλων (Petrovic, χ.χ.:152-

155).  
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4.7. Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ 

Η Παναγιώτα Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου (2015: 263) έχει εντοπίσει μία από τις τέσσερις 

φορές που χρησιμοποιείται ο τύπος αἰετὸς στον Θεόκριτο: 

17.71-73 

… ὁ δ’ ὑψόθεν  ἔκλαγε φωνᾷ 

ἐς τρὶς ἀπὸ νεφέων μέγας αἰετός, αἴσιος ὄρνις. 

Ζηνός που τόδε σᾶμα·  

 

… και από ψηλά έβγαλε μεγάλη φωνή 

τρεις φορές από τα σύννεφα ο μεγάλος αετός, το ευοίωνο πτηνό. 

Αυτό είναι σημείο του Δία· 

 

Εδώ ο αετός χαρακτηρίζεται μέγας, όπως και στον Όμηρο (Οδ. τ 538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας 

αἰετὸς ἀγκυλοχείλης) και αίσιος ὄρνις, δηλαδή το πτηνό εκείνο που προμαντεύει τα καλά που 

πρόκειται να συμβούν. Παρουσιάζεται να κράζει τρεις φορές από ψηλά, μέσα από τα σύννεφα. Το 

ρήμα κλάζω χρησιμοποιείται για τον αετό και από τον Όμηρο (Ιλ. Μ 207: αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο 

πνοιῇς ἀνέμοιο) και τον Σοφοκλή (Αντ. 112-113: … ὀξέα κλάζων / αἰετὸς ἐς γᾶν [ὡς] ὑπερέπτα). 

Ο αετός εμφανίζεται ως «σημάδι» (σᾶμα) της παρουσίας του Δία. Φαίνεται πως υπήρξε και 

έμβλημα των Πτολεμαίων, στα νομίσματα των οποίων απεικονίζονταν συχνά ένας αετός πάνω σε 

έναν κεραυνό. Ο Αθήναιος (5.179a) αναφερόμενος στην σκηνήν των συμποσίων του Πτολεμαίου 

Φιλάδελφου κάνει λόγο για τη διακόσμησή της με υπερμεγέθεις χρυσούς αετούς: κατὰ δὲ τὸν 

ὑψηλότατον τόπον τῆς ὀροφῆς ἀετοὶ κατὰ πρόσωπον ἦσαν ἀλλήλων χρυσοῖ, πεντεκαιδεκαπήχεις τὸ 

μέγεθος. Επίσης, ο αἰετὸς συνδέεται με την ιστορία ότι ο Πτολεμαίος Σωτήρ, όταν είχε εκτεθεί 

κατά τη βρεφική του ηλικία, προστατεύθηκε από έναν αετό (Gow, 1952b: 337-338). 

 

4.8. TΟ ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο Gehrke (2000: 284) παραθέτει την άποψη ότι η περίφημη πομπή που περιγράφεται στον Αθήναιο 

(Δειπνοσοφισταί, 5. 197c κ.ε.) ίσως να αποτελούσε ένα είδος θριαμβικής πομπής  που επιδείκνυε 
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την επιτυχία των Αθηναίων στον Χρεμωνίδειο πόλεμο. Όμως η Rice21 (1983, στο Gehrke, 2000: 

284-285) είχε δείξει με μια διεξοδική ανάλυση του κειμένου ότι ο συσχετισμός με κάποιον 

εορτασμό των Πτολεμαίων δεν είναι βέβαιος και ότι η πομπή πρέπει να χρονολογηθεί γενικά 

μεταξύ του 280 και 275 π.Χ. Επίσης η Rice εξαίρει το πανελλήνιο πνεύμα της περίφημης πομπής 

παραπέμποντας στον Θεόκριτο (17.85-91): 

 τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει. 

 καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται Ἀρραβίας τε 

καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ’ Αἰθιοπήων· 

Παμφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι 

σαμαίνει, Λυκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί 

καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεὶ οἱ νᾶες ἄρισται 

πόντον ἐπιπλόωντι […] 

 

Σε όλους αυτούς βασιλεύει ο ανδρείος Πτολεμαίος. 

Κατέχει ένα μέρος από τη Φοινίκη και από την Αραβία 

και από τη Συρία και από τους μελαψούς Αιθίοπες· 

και όλους τους Πάμφιλους και τους ακοντιστές Κίλικες 

προστάζει, και τους Λύκιους και τους φιλοπόλεμους Κάρες 

και τα νησιά των Κυκλάδων, καθώς τα άριστα πλοία 

ταξιδεύουν στη θάλασσα […] 

 

Ακόμη και αν η χρονική απόσταση της πομπής αυτής από τον Χρεμωνίδειο πόλεμο είναι 

μεγαλύτερη από όσο έχει διατυπωθεί, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για μια πάγια πολιτική 

πανελλήνιου πνεύματος. Επίσης, η σημαντικότερη πηγή για την κήρυξη του πολέμου αυτού είναι 

το αθηναϊκό ψήφισμα22 – μετά από πρόταση του Χρεμωνίδη – για συμμαχία με τη Σπάρτη και τους 

 
21 Rice, E.E. (1983). The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus. Οξφόρδη. 
22 IG II 686: ὅ τε βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀκολούθως τεῖ τ‐  

   ῶν προγόνων καὶ τεῖ τῆς ἀδελφῆς προ[α]ιρέσει φανερός ἐστ‐  

    ιν σπουδάζων ὑπὲρ τῆς κοινῆς τ[ῶν] Ἑλλήνων ἐλευθερίας· καὶ  

    ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων συμμαχίαν ποιησάμενος πρὸς αὐτὸν καὶ  

20    τοὺς λοιποὺς Ἕλληνας ἐψήφισται παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν αὐτὴ‐  

   ν προαίρεσιν· ὡσαύτως δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι φίλοι καὶ σύμ‐  

    μαχοι τοῦ βασιλέως ὄντες Πτολεμαίου καὶ πρὸς τὸν δῆμον τ‐  

    ὸν Ἀθηναίων εἰσὶν ἐψηφισμένοι συμμαχίαν μετά τε Ἠλείων  
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συμμάχους της. Το ψήφισμα αυτό συμφωνεί απόλυτα με την κατεύθυνση αυτής της πολιτικής 

επικαλούμενο το ένδοξο παρελθόν των Περσικών πολέμων, την ομόνοια των Ελλήνων και 

υμνώντας τον βασιλιά Πτολεμαίο με τους προγόνους και την αδελφή του ως προμάχους της 

ελευθερίας των Ελλήνων. Επιπλέον, το ψήφισμα φανερώνει το μερίδιο που είχαν ο «επιθετικός» 

Πτολεμαίος Β΄ και η σύζυγος και αδελφή του Αρσινόη Β΄ για την κήρυξη του πολέμου. Ιδιαίτερα 

η Αρσινόη Β΄ προσέδιδε στην αντιμακεδονική πτολεμαϊκή πολιτική ένα πρόσθετο κίνητρο: 

φαίνεται ότι επεδίωκε να αντικαταστήσει τον Αντίγονο Γονατά με τον Πτολεμαίο, πρωτότοκο γιο 

της από τον γάμο της με τον Λυσίμαχο (Ανεζίρη, χ.χ.). 

Η Σοφία Ανεζίρη23 (χ.χ.) σχολιάζει το σημείο του ψηφίσματος που αναφέρεται στον Πτολεμαίο 

ως εξής: «Ο Πτολεμαίος Β΄ ακολουθεί τη στάση (προαίρεσιν) των προγόνων του και της αδελφής 

του – πρόκειται για την αδελφή και σύζυγο του Πτολεμαίου Αρσινόη Β΄(στ. 16-17). Η μνεία των 

προγόνων δεν μας ξαφνιάζει· προφανώς ανάγεται στην προπαγάνδα του ίδιου του βασιλέα, 

προκειμένου να τονιστεί η συνέχεια της πολιτικής του και κατά προέκταση της δυναστείας του, 

και αναπαράγεται στο ψήφισμα της πόλης που εναρμονίζεται έτσι με τη βασιλική ρητορική. 

Λιγότερο συνηθισμένος - ιδιαίτερα σε ψήφισμα πόλης - είναι ο τρόπος με τον οποίο μνημονεύεται 

η βασίλισσα. Πρόκειται ωστόσο για μια προσωπικότητα που γνωρίζουμε ότι είχε ενεργό ρόλο στην 

πτολεμαϊκή εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, καθώς το Χρεμωνίδειο ψήφισμα χρονολογείται σε 

κάθε περίπτωση μετά τον θάνατο της Αρσινόης Β΄, που τοποθετείται πλέον στις αρχές του 268 

π.Χ., η συγκεκριμένη αναφορά μπορεί να θεωρηθεί ως μία μεταθανάτια εύφημη μνεία στη 

δραστήρια βασίλισσα και η τοποθέτησή της δίπλα στους προγόνους ως ανύψωση στη σφαίρα των 

νεκρών. Αν μάλιστα προκρίνουμε τη χρονολόγηση του ψηφίσματος το 268 π.Χ., τότε το ψήφισμα 

 
   καὶ Ἀχαιῶν καὶ Τεγεατῶν καὶ Μαντινέων καὶ Ὀρχομενίων κα‐  

25   ὶ Φια[λέων] καὶ Καφυέων καὶ Κρηταέων ὅσοι εἰσὶν ἐν τεῖ συμμ‐  

[αχίαι τ]εῖ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀρέως καὶ τῶν ἄλλων συμμάχω‐  

[ν καὶ] πρέσβεις ἀπὸ τῶν συνέδρων ἀπεστάλκασιν πρὸς τὸν δῆ‐  

[μον] καὶ οἱ παραγεγονότες παρ’ αὐτῶν ἐμφανίζουσιν τήν τε Λ‐  

   ακεδαιμονίων καὶ Ἀρέως καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων φιλοτιμί‐  

30    αν, ἣν ἔχουσιν πρὸς τὸν δῆμον, καὶ τὴν περὶ τῆς συμμαχίας ὁμολ‐  
    ογίαν ἥκουσι κομίζοντες· ὅπως ἂν οὖν κοινῆς ὁμονοίας γενομ‐  

   ένης τοῖς Ἕλλησι πρός τε τοὺς νῦν ἠδικηκότας καὶ παρεσπον‐  

    δηκότας τὰς πόλεις πρόθυμοι μετὰ τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου  

   καὶ μετ’ ἀλλήλων ὑπάρχωσιν ἀγωνισταὶ καὶ τὸ λοιπὸν μεθ’ ὁμον‐  

35    οίας σώιζωσιν τὰς πόλεις· 

 Πηγή: http://nautilos.arch.uoa.gr/preview.php?id=3951 

 
23 http://nautilos.arch.uoa.gr/files/8.pdf 

 

http://nautilos.arch.uoa.gr/preview.php?id=3951
http://nautilos.arch.uoa.gr/files/8.pdf
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εγκρίνεται λίγο μετά τον θάνατο της Αρσινόης. Σε αυτήν την περίπτωση η αναφορά στη βασίλισσα 

και κυρίως η τοποθέτησή της δίπλα στους προγόνους φορτίζεται με πρόσθετο νόημα.» 

Στη συνέχεια, η Ανεζίρη επισημαίνει ότι ως επιδίωξή των συμμετεχόντων στη συμμαχία 

προβάλλεται η προάσπιση της κοινής ελευθερίας των Ελλήνων, της ομόνοιας, της ελευθερίας και 

της πατρίου πολιτείας των ελληνικών πόλεων. Το συγκεκριμένο λεξιλόγιο αποτελεί συμπύκνωση 

της πολιτικής ρητορείας των ελληνιστικών βασιλέων. Σχετικά συνθήματα είχαν χρησιμοποιηθεί 

τόσο από τον Φίλιππο και από Αλέξανδρο όσο και από τους διαδόχους/επιγόνους στο πλαίσιο της 

προπαγάνδας που είχε ως στόχο τη νομιμοποίηση των πολέμων και την επέκταση των περιοχών 

επιρροής τους. Ιδιαίτερη σημασία είχε το σύνθημα της ελευθερίας των Ελλήνων στην πτολεμαϊκή 

εξωτερική πολιτική, όπως προκύπτει και από το προγενέστερο ψήφισμα του Κοινού των 

Νησιωτών: ο Πτολεμαίος Β΄, ο οποίος στους στ. 16-18 του Χρεμωνίδειου ψηφίσματος εμφανίζεται 

να προασπίζεται την κοινή ελευθερία των Ελλήνων, επαινείται στο ψήφισμα του Κοινού των 

Νησιωτών ως άξιος συνεχιστής του Πτολεμαίου Α΄ που είχε ελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις και 

αποκατέστησε την πάτριαν πολιτείαν (IG XII 7, 506 στ. 10-20)24.    

 

4.9. H ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ 

Ο Stefano Caneva (2012) με αφορμή την πραγμάτευση της θεοποίησης της Βερενίκης από τον 

Θεόκριτο, σχολιάζει τη λειτουργία της πρακτικής αυτής σε επίπεδο πολιτικής και διαχείρισης του 

λαού. Όπως έχει αναφερθεί, η θεοποίηση των βασιλέων, η εφεύρεση και η προώθηση νέων 

λατρειών για τους θνητούς κυβερνώντες αποτελούν ζητήματα που συναντώνται στην ποίηση του 

Θεόκριτου. Ο ποιητής παρομοιάζει και αντιστοιχίζει το ζευγάρι των αλεξανδρινών βασιλέων με 

θεότητες του ελληνικού πανθέου, προκειμένου να αποδώσει σε αυτούς τις ιδιότητές τους και κατ’ 

 
24 IG XII 7, 506:  10 …………………………………………………ἐπειδὴ ὁ 

[β]ασιλεὺς καὶ σωτὴρ Πτολεμαῖος πολλῶν 

καὶ μεγάλων ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο τοῖς 

[τ]ε νησιώταις καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, τάς τε π[ό]- 
[λ]εις ἐλευθερώσας καὶ τοὺς νόμους ἀποδοὺς 

15 [κ]αὶ τὴν πάτριον πολιτείαν πᾶσιν καταστήσα[ς] 

[κ]αὶ τῶν εἰσφορῶν κουφίσας, καὶ νῦν ὁ βασιλεὺς 

[Π]τολεμαῖος, διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν παρ[ὰ] 

τοῦ πατρός, τὴν αὐτὴν εὔνοιαν καὶ ἐπιμέλειαν 

[π]αρεχόμενος διατελεῖ εἴς τε τοὺς νησιώτας κα[ὶ] 

20 τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, καὶ θυσίαν ποιεῖ τῶι πατρ[ὶ] 

    Πηγή: https://epigraphy.packhum.org/text/79162?&bookid=22&location=1699 

 

https://epigraphy.packhum.org/text/79162?&bookid=22&location=1699
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επέκταση τον δέοντα σεβασμό και τις προσήκουσες τιμές. Η πρακτική αυτή δεν είναι ασυνήθης 

στον ελληνιστικό κόσμο, καθώς η ένωση και μείξη των πολιτικών συστημάτων της μακεδονικής 

διοίκησης με τις συνήθειες των ανατολικών λαών έχει πολλές φορές καταλήξει στην απόδοση 

μυθικών και θεϊκών χαρακτηριστικών στους βασιλείς, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την 

εξουσία τους στους νέους υπηκόους. Ο Caneva (2012: 77-78) θεωρεί ότι οι σωζόμενες πηγές της 

ελληνιστικής περιόδου επιτρέπουν να εντοπιστούν η πρόσληψη, η προσαρμογή και η επινόηση 

θρησκευτικών πρακτικών και πεποιθήσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά και 

γεωγραφικά πλαίσια, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους 

χάρη στην πληθώρα των πληροφοριών.  

Τα έργα του Θεόκριτου συμβάλλουν στη μελέτη των συνθηκών που οδήγησαν προς την 

κατάργηση των διαχωριστικών ορίων μεταξύ της ανθρώπινης και της υπεράνθρωπης κατάστασης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή (Caneva, 2012: 78), ιδιαίτερα στο 17ο Εἰδύλλιο, τα χωρία που 

αναφέρονται στη θεοποίηση της Βερενίκης Α΄ φανερώνουν ότι υπάρχει μια συνεπής ρητορική 

σχετικά με τη νομιμοποίηση της λατρείας της γυναίκας ηγεμόνα, η οποία συναντάται και σε 

διαφορετικούς τύπους πηγών, όπως σε μη λογοτεχνικά κείμενα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Εἰδύλλιο 15.106-108 η Βερενίκη θεοποιείται χάρη στην παρέμβαση της 

Αφροδίτης, η οποία της προσφέρει τη θεϊκή χάρη, ακουμπώντας το στήθος της και εγχέοντας 

αμβροσία. Η αφήγηση του Θεόκριτου υμνεί την εξαιρετική γοητεία της Βερενίκης, την οποία της 

έχει χαρίσει η θεά, και συγχρόνως εξηγεί την απαράμιλλη αγάπη που ένιωθε ο Πτολεμαίος για τη 

σύζυγό του. Επομένως, χάρη στη μεσολάβηση της Αφροδίτης, η Βερενίκη εξυψώνεται σε 

πρόσωπο που μοιράζεται τις θεϊκές ιδιότητες και κατ’ επέκταση και τη λατρεία της θεάς. Όπως 

παρατηρεί ο Caneva (2012: 93), αφενός η εύνοια που της παρουσιάζει η Αφροδίτη συνδέεται με 

έναν τοπικό εορτασμό της γυναικείας ομορφιάς και αφετέρου η έγχυση της θεϊκής αίγλης στο 

στήθος της Βερενίκης σηματοδοτεί την αρχή της σύνδεσης της βασίλισσας με τη λατρεία της θεάς 

που την προστατεύει.  

Ο Θεόκριτος περιγράφει την ανύψωση της Βερενίκης, αφιερώνοντάς της στίχους σε δύο από τα 

σωζόμενα ειδύλλιά του. Στο Εἰδύλλιο 17 η Βερενίκη φωτίζεται μέσα από τις πράξεις της 

Αφροδίτης που την έσωσε από τη διάβαση του Αχέροντα και την τοποθέτησε στο ναό της (στ. 45-

52), 
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κάλλει ἀριστεύουσα θεάων πότν’ Ἀφροδίτα, 

σοὶ τήνα μεμέλητο· σέθεν δ’ ἕνεκεν Βερενίκα  

εὐειδὴς Ἀχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, 

ἀλλά μιν ἁρπάξασα, πάροιθ’ ἐπὶ νῆα κατελθεῖν 

κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορθμῆα καμόντων, 

ἐς ναὸν κατέθηκας, ἑᾶς δ’ ἀπεδάσσαο τιμᾶς. 

πᾶσιν δ’ ἤπιος ἥδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας  

προσπνείει, κούφας δὲ διδοῖ ποθέοντι μερίμνας.  

 

Σεβάσμια Αφροδίτη, που στην ομορφιά είσαι η πρώτη ανάμεσα στις θεές, 

εσύ νοιαζόσουν για εκείνη· εξαιτίας σου η Βερενίκη 

η όμορφη δεν πέρασε τον πολυστέναχτο Αχέροντα, 

αλλά, αφού την άρπαξες, προτού κατέβει στο μελανό καράβι  

και στον μισητό πάντοτε από τους νεκρούς βαρκάρη, 

την έβαλες σε ναό και της έδωσες από τις δικές σου τις τιμές.  

Και αυτή ευγενική σε όλους τους θνητούς τρυφερούς έρωτες 

εμπνέει και δίνει σ’ αυτόν που ποθεί ανάλαφρες έγνοιες.   

 

ενώ το Εἰδύλλιο 15 παρουσιάζει την αμβροσία ως το μέσο της θεοποίησης της βασίλισσας (στ. 

106-108: Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς, / ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν, 

/ ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός). Η Βερενίκη λαμβάνει τιμές μέσω της ποίησης που 

απευθύνεται στη βασιλική αυλή και αξίζει να λατρευτεί λόγω της ευσέβειάς της προς τους θεούς, 

της καλοσύνης που επιδείκνυε στους υπηκόους της, καθώς και της αφοσίωσής της στο βασιλιά. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Πτολεμαίο, ο οποίος παρουσιάζεται ως γιος του Λάγου (17.14: 

Λαγείδας Πτολεμαῖος) αλλά και του Δία (17.16-17: πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν ἀθανάτοις), η Βερενίκη 

εμφανιζόταν μόνο με θνητή καταγωγή (17.61: Ἀντιγόνας θυγάτηρ). Η παρέμβαση της Αφροδίτης 

εξισορροπεί αυτή την ανομοιότητα, υψώνοντας τη βασίλισσα στην αξία του συζύγου της.  

 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η απονομή λατρευτικών τιμών στους κυβερνώντες είναι αποδεκτή 

εφόσον έχουν αποδειχτεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί σε κάποιο τομέα, ώστε η επιτυχία τους αυτή 

να μπορεί να αποδοθεί σε θεϊκή επιφάνεια. Επομένως, καθώς η Αφροδίτη είναι η θεά του έρωτα 



76 
 

και της αποπλάνησης, αλλά και της γονιμότητας, αντίστοιχα η Βερενίκη λαμβάνει ως θεϊκή 

ιδιότητα τη γυναικεία γοητεία της, πηγή αγάπης του βασιλιά, αλλά και τη νομιμότητα των παιδιών 

της έναντι της παραδοσιακής βασιλικής πολυγαμίας της Μακεδονίας (Caneva, 2012: 94). Τα θεϊκά 

αυτά χαρακτηριστικά την καθιστούν ακόμη πιο αξιόλογη και κληροδοτούνται στα παιδιά της, το 

βασιλικό ζεύγος που επιθυμεί να εγκωμιάσει ο Θεόκριτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΔΥΛΛΙΟ 16, ΧΑΡΙΤΕΣ Ή ΙΕΡΩΝ 

Το Εἰδύλλιο 16 σε συγκριτική θεώρηση με το Εἰδύλλιο 17 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούμε να εξετάσουμε τα δύο Εἰδύλλια του Θεόκριτου που αποτελούν 

εγκώμια σε ιστορικά πρόσωπα–ηγεμόνες, βασιζόμενοι στο άρθρο Ptolemaic Pastoral της 

μελετήτριας Susan Stephens (2006). Πρόκειται για το Εἰδύλλιο 16 Χάριτες ἢ Ἰέρων,  αφιερωμένο 

στον ηγεμόνα των Συρακουσών Ιέρωνα Β΄, και για το Εἰδύλλιο 17 Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον, 

αφιερωμένο στον Πτολεμαίο Β΄ της Αιγύπτου. Βασικός άξονας θεώρησης των ποιημάτων είναι η 

αναζήτηση της πολιτικής σκέψης του ποιητή Θεόκριτου, η οποία αναπόφευκτα συμπλέκεται με 

την επιθυμία δημιουργίας σχέσης που θα ήθελε ο ποιητής να εξασφαλίσει με τους ηγεμόνες, μέσα 

στον γενικότερο και άγραφο θεσμό της πατρωνίας, που κατά την ελληνιστική εποχή από τη μια 

εξασφάλιζε ενδεχομένως την επιβίωση των λογίων και από την άλλη εξυπηρετούσε και διευκόλυνε 

τη διάχυση μιας προσφιλούς εικόνας των ηγεμόνων στους λαούς τους.  

Αρχικά, η Stephens αποδέχεται τη θεώρηση μελετητών που αποφαίνονται ότι μπορεί να αποβεί  

καρποφόρα η ανάγνωση των βουκολικών ποιημάτων του Θεόκριτου έναντι των μυθολογικών 

ύμνων και των μίμων μέσα από την αντιμετώπιση των Εἰδυλλίων ως συνόλου, ως μιας ομάδας 

κειμένων με εσωτερική δυναμική και διακειμενικό παιχνίδι το οποίο υπερβαίνει τα γενικά όρια. Η 

πρόθεσή της είναι να δείξει ότι οι αξίες που σχετίζονται με τη βουκολική ποίηση εμποτίζουν όλη 

την ποίηση του Θεόκριτου (τους ύμνους, τους μίμους, τα εγκώμια και τα ποιήματα που 

παραδοσιακά ονομάστηκαν «βουκολικά») και να προσεγγισθεί ξανά η σχέση του rus (εξοχή, 

τοπίο) και του imperium (αυτοκρατορία, εξουσία) (Stephens, 2006: 92).  

Υπό αυτό το πρίσμα η Stephens ταξινομεί τα Εἰδύλλια ανά θέμα ή και γεωγραφία ως εξής: 

1. Ποιήματα που αναφέρονται ή παρουσιάζουν μέλη του πτολεμαϊκού βασιλικού οίκου (14, 15, 

17). 

2. Ποιήματα με μυθολογικά θέματα (13, 18, 22, 24, 26) που σχετίζονται με την πτολεμαϊκή 

ιδεολογία. Δύο άλλα ποιήματα με τον Κύκλωπα (6, 11) σχηματίζουν γέφυρα με την τρίτη 

κατηγορία. 
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3. Ποιήματα που τοποθετούνται στην Σικελία ή τη Νότια Ιταλία. Μαζί με τα ποιήματα του 

Κύκλωπα, αυτά περιλαμβάνουν τα Εἰδ. 4 και 5, βουκολικά ποιήματα τοποθετημένα προφανώς 

στον Κρότωνα και την Σύβαρι, καθώς και το Εἰδ. 16, το ποίημα που αναφέρεται στα υποθετικά 

κατορθώματα του Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών.  

4. Ποιήματα που περιγράφουν την Κω (7, 17). 

5. Ποιήματα που σχετίζονται με την Μίλητο. Η πόλη αυτή φαίνεται να είναι ο τόπος του φίλου του 

Νικία, στον οποίο απευθύνονται τα 16 και 13, και στην οποία ταξιδεύει στο 28.  

6. Τέλος, ποιήματα που δεν αναφέρουν κάποια τοποθεσία (1, 2 ίσως Κως, 3, 10, 12 ίσως με 

πελοποννησιακό χρώμα, 29, 30). 

Η Stephens τονίζει ότι αυτό που αναδύεται από αυτό το σχήμα είναι α. πώς η γεωγραφία διαπερνά 

τα είδη και β. πόσο κεντρικό ρόλο έπαιξαν οι Πτολεμαίοι στην ποίηση του Θεόκριτου. Αυτό 

γίνεται είτε απευθείας είτε μέσω σαφών μύθων σε οκτώ από τα είκοσι δύο ποιήματα που 

θεωρούνται γνήσια (Stephens, 2006: 92-93). Επομένως η γεωγραφία δεν είναι απλώς νοσταλγία, 

αλλά  μπορεί να έχει και ιδεολογικές αναφορές. 

 

5.1. ΤΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ 16 ΚΑΙ 17: 

Η Stephens υπογραμμίζει ότι τα Εἰδύλλια  16 και 17 είναι τα μόνα δύο στο corpus (όπως το έχουμε) 

στα οποία οι βασιλείς είναι το βασικό θέμα, χωρίς μυθολογική μετατόπιση ή διάθλαση μέσα από 

τα μάτια των απλών ανθρώπων. Το Εἰδύλλιο 16 εμφανίζει τον Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών, μια 

μορφή προφανώς με επιτεύγματα σε αρχικό ακόμη στάδιο, ενώ το Εἰδύλλιο  17 απευθύνεται στον 

Πτολεμαίο Β΄, ο οποίος έχει ήδη διακριθεί ως ηγέτης. Συνηθίζεται να συνθέτουμε μια βιογραφία 

για τον Θεόκριτο από αυτά τα ποιήματα: από το πρώτο αντλούμε στοιχεία για την περίοδο της 

ζωής του όταν διέμεινε στη Σικελία, ενώ από το δεύτερο παίρνουμε στοιχεία από την παραμονή 

του στην Αλεξάνδρεια (Stephens, 2006: 113). Εντούτοις ίσως το 16 να είναι τελικά μία κριτική  

στα ιστορικά γεγονότα στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία και όχι ένα εγκώμιο. 

Σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο Richard Hunter (2003)  επισημαίνει ότι οι πολλές ομοιότητες μεταξύ 

των Ειδ. 16 και 17 έχουν οδηγήσει σε μια σύγχρονη βιβλιογραφική προσέγγιση σύμφωνα με την 
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οποία ο Θεόκριτος αναζητά την πατρωνία του Ιέρωνα, και όταν απογοητεύεται μετακινείται στην 

Αλεξάνδρεια, όπου η αναζήτησή του για την πτολεμαϊκή πατρωνία βρίσκει επιτυχία. Έτσι, ενώ το 

Εἰδύλλιο 16 πολύ πιθανόν συντέθηκε περίπου το 275 π.Χ., το Εγκώμιο στον Πτολεμαίο θα 

ακολουθήσει λίγο μετά. Σύμφωνα με τον μελετητή, η προτεινόμενη χρονολόγηση μπορεί να είναι 

ορθή, όμως η αιτιολόγηση δεν στηρίζεται επαρκώς· αρχικά, διότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε 

στην κυριολεκτική ανάγνωση της αφήγησης του ποιήματος ως αναζήτησης πατρωνίας· έπειτα, δεν 

υπάρχει σίγουρος λόγος να υποθέσουμε ότι ο Ἰέρων προηγήθηκε του Ἐγκ. εἰς Πτολ. Οποιαδήποτε 

ένδειξη υπάρχει στο τελευταίο τείνει να συγκλίνει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 270 π.Χ. 

(2003: 6-7). Όσον αφορά τον επαινετικό χαρακτήρα των έργων,  ο Hunter προσθέτει ότι ο έπαινος 

και η συμβουλή  μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό, αλλά το τοποθετούν διαφορετικά. 

Υπάρχει μια σημαντική οπτική της σχέσης και της διαφοράς ανάμεσα στο Εἰδύλλιο  16 που εξυμνεί 

τον Ιέρωνα των Συρακουσών και στο Ἐγκ. εἰς Πτολ.: ο Πτολεμαίος εγκωμιάζεται, διότι κάνει 

ακριβώς αυτό που ο Θεόκριτος προτρέπει τους προσδοκώμενους πάτρωνες στο Εἰδύλλιο 16 να 

κάνουν, όπως και τα πινδαρικά επινίκια δείχνουν πόσο στενά ο έπαινος και η συμβουλή μπορούν 

να συνδεθούν σε ένα ποίημα (Hunter, 2003: 19).  

 

5.1.2. ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ 16 

Σχετικά με το Εἰδύλλιο 16 η Stephens επιχειρεί να το αναγνώσει κάπως διαφορετικά. Όχι ως 

εγκώμιο στον Ιέρωνα ή ακόμη και ως προσποιητή κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ως 

κριτική ιστορικών γεγονότων στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία. Το ποίημα ανοίγει με τη λαμπρή 

σκηνή των ποιημάτων του Θεόκριτου, τις Χάριτες, που επιστρέφουν στο σπίτι με απόλυτη 

απογοήτευση, γιατί κανείς δεν νοιάζεται να τα αγοράσει (5-14). Στη συνέχεια, ασκεί κριτική σε 

εκείνους που δεν χρησιμοποιούν σωστά τον πλούτο τους (15–34), ενώ παραθέτει ως τρόπους 

σωστής χρήσης του πλούτου τη θυσία στους θεούς, τη φιλοξενία των επισκεπτών, την 

αντιμετώπιση των ξένων με ευγένεια, και, κυρίως, την εκδήλωση τιμών προς τους ιερούς 

ερμηνευτές των Μουσών, δηλαδή τους ποιητές (Stephens, 2006: 113).  

Ο Θεόκριτος στη συνέχεια προχωρά στην αφήγηση του πώς οι Μούσες (και η ποίηση) διατηρούν 

την καλή φήμη των ανδρών μετά τον θάνατό τους, παρέχοντας τα παραδείγματα του Σιμωνίδη (στ. 

44: θεῖος ἀοιδὸς ὁ Κήιος:  «ο έξοχος τραγουδιστής από την Κέα») και άλλων ποιητών, 

συμπεριλαμβανομένου του Πινδάρου και του Ομήρου (στ. 45-57). Ο Σιμωνίδης έχει ιδιαίτερη 
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σημασία εδώ, γιατί προφανώς ήταν επισκέπτης στην αυλή του Ιέρωνα Α΄ των Συρακουσών και ο 

τάφος του ήταν στον Ακράγαντα. Η ιστορία του Σιμωνίδη και των Σκοπάδων  παρέχει ένα άμεσο 

παράδειγμα όχι μόνο για την ικανότητα του ποιητή να επαινεί, αλλά και για την ίδια ικανότητα 

του ποιητή να ψέγει. Το τελευταίο τμήμα του ποιήματος είναι μια προσευχή για το ευνοϊκό 

αποτέλεσμα του πολέμου εναντίον των Καρχηδονίων, με επικεφαλής τον Ιέρωνα (58-109).  

Η νίκη εμπεριέχει τις ακόλουθες προσδοκίες σύμφωνα με τον Θεόκριτο (Stephens, 2006: 113):  

Εἰδύλλιο  16.82–100 

Αἲ γὰρ Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι᾽ ᾿Αθάνα 

κούρη θ᾽, ἣ σὺν ματρὶ πολυκλήρων ᾿Εφυραίων 

εἴληχας μέγα ἄστυ παρ᾽ ὕδασι Λυσιμελείας, 

ἐχθροὺς ἐκ νάσοιο κακὰ πέμψειεν ἀνάγκαι  85 

Σαρδόνιον κατὰ κῦμα, φίλων μόρον ἀγγέλλοντας 

τέκνοις ἠδ᾽ ἀλόχοισιν, ἀριθμητοὺς ἀπὸ πολλῶν. 

ἄστεα δὲ προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις, 

δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατ’ ἄκρας· 

ἀγροὺς δ᾽ ἐργάζοιντο τεθαλότας· αἱ δ᾽ ἀνάριθμοι 90 

μήλων χιλιάδες βοτάνᾳ διαπιανθεῖσαι 

ἂμ πεδίον βληχῷντο, βόες δ᾽ ἀγεληδὸν ἐς αὖλιν 

ἐρχόμεναι σκνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν· 

νειοὶ δ᾽ ἐκπονέοιντο ποτὶ σπόρον, ἁνίκα τέττιξ 

ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ὑψόθι δένδρων 95 

ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν· ἀράχνια δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἀράχναι 

λεπτὰ διαστήσαιντο, βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη. 

ὑψηλὸν δ᾽ ῾Ιέρωνι κλέος φορέοιεν ἀοιδοί 

καὶ πόντου Σκυθικοῖο πέραν καὶ ὅθι πλατὺ τεῖχος 

ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευεν.  100 

66 

Μετάφραση25: 

Πατέρα Δία, κι Αθηνά θεά, και Περσεφόνη 

 
25 Η μετάφραση είναι του Ι. Πολέμη και βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=40  

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=40
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=40
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όπου με τη μητέρα σου μαζί σας έχει λάχει 

η πλούσια και πολύκαρπη των Εφυραίων χώρα, 

είθε από τούτο το νησί κακήν κακώς να φύγουν   85 

οι εχθροί, κι όσοι γλιτώσουνε, το μήνυμα του ολέθρου 

να φέρουν στην πατρίδα των και σ᾽ όλους τους δικούς των· 

κι οι χώρες μας που οι βάρβαροι τις έχουνε ρημάξει, 

σαν μάνες να καλοδεχτούν και πάλι τα παιδιά των· 

ν᾽ αρχίσουν να δουλεύονται τα έρημα χωράφια·  90 

καλοθρεμμένα πρόβατα στους κάμπους να βελάζουν· 

τα βόδια να γυρίζουνε το βραδινό στις στάνες 

στον οδοιπόρο δείχνοντας το βήμα του να βιάσει· 

τ᾽ αλέτρι για το σπόρισμα τη γη να ξανανιώνει 

μες στον καιρό που ο τζίτζικας, κρυμμένος στ᾽ ακροκλώνια 95 

να μην τον έβρουν οι βοσκοί, δεν παύει το τραγούδι· 

ν᾽ απλώνουν γύρω στ᾽ άρματα τα υφάδια των οι αράχνες 

κι ο πόλεμος να ξεχαστεί και τ᾽ όνομά του ακόμα· 

οι ωδές να φέρουν άφταστη του Ιέρωνος τη δόξα 

πέρα και πέρα, πιο μακριά κι απ᾽ της Σκυθίας τον πόντο, 

στα κάστρα που η Σεμίραμις με πίσσα τα ᾽χει στρώσει 

και μέσα εκεί εβασίλευε — κάστρα πλατιά, μεγάλα.  100 

 

Η Stephens προσεγγίζει εδώ τον ποιητή ως εξής: ο Θεόκριτος προσεύχεται για το τέλος των 

πολέμων που έχουν καταστρέψει την Σικελία. Αυτό δεν μπορεί να ήταν περιστασιακό ποίημα, 

δηλαδή δεν καλύπτει μόνο τις συγκεκριμένες περιστάσεις, αλλά έχει διαχρονικά νοήματα: ο 

ποιητής μάς λέει στην έναρξη ότι τα ποιήματά του επέστρεψαν στο σπίτι με απόγνωση, και είναι 

δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα γενικό πλαίσιο για την παραγγελία ή την εκτέλεσή του 

συγκεκριμένου ύμνου. Φαίνεται περισσότερο να είναι μια έκφραση ελπίδας για τις συνθήκες κατά 

τις οποίες συντίθεται ένα εγκώμιο, και ακόμη και έτσι, δεν έχει δομηθεί ως ωδή προς τη νίκη, 

γεμάτη από ομηρικούς υπαινιγμούς για την ήττα του εχθρού. Οι μελετητές έχουν εκλάβει αυτή την 

ποιητική επιφυλακτικότητα ως ένδειξη ότι ο Ιέρων Β΄ είχε λίγα στρατιωτικά επιτεύγματα, αλλά 

πιο πιθανόν αντικατοπτρίζει τα κεντρικά ποιητικά ενδιαφέροντα του Θεόκριτου. Η ειρήνη δεν 
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προβάλλει ως θρίαμβος στην μάχη (ο Αγαθοκλής και ο Πύρρος είχαν επιδείξει την απάτη της 

νίκης), αλλά ως επιστροφή στη σταθερότητα και την καρποφορία που αποτυπώθηκε από το 

βουκολικό τοπίο που είναι η προϋπόθεση για το ποίημα (Stephens 2006: 114).  

 

Συνεχίζοντας αυτή τη συζήτηση, η Φλώρα Μανακίδου (2008β) αποφαίνεται ότι το ποίημα «είναι 

και δεν είναι εγκώμιο ηγεμόνα (ο οποίος εμφανίζεται μόλις στον στ. 80 από συνολικά 109 στίχους), 

είναι και δεν είναι ‘τραγούδι επαιτείας’, είναι και δεν είναι ποίημα ποιητικής». Η μελετήτρια 

παραθέτει τον χαρακτηρισμό «εγκώμιο του μέλλοντος» και δίνει έμφαση στην διάσταση του 

χρόνου: αν και εγκώμιο, το ποίημα δεν μπορεί να καταταχθεί από μόνο του στην εγκωμιαστική 

ποίηση, «ακριβώς επειδή δεν υπάρχει στο παρόν, αλλά επαγγέλλεται πως θα γίνει στο μέλλον» 

(Μανακίδου, 2008β: 176). Ως κλειδί ερμηνείας επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον 

χρόνο. Το ποίημα αναφέρεται περισσότερο στο παρελθόν άλλων, καθιερωμένων ποιητών και το 

παρουσιάζει ως ό,τι πιο σταθερό και βέβαιο. Ενώ στην αρχή και το τέλος του παρουσιάζει το 

μέλλον του ποιητή ως «κάτι παντελώς άδηλον». Όσο για το παρόν, η μόνη σταθερότητα που έχει 

– πέρα από τη βεβαιότητα ότι ‘από τις Μούσες έρχεται σπουδαία η φήμη για τους ανθρώπους’ 

(16.58) – είναι ένα αδύνατο (Μανακίδου, 2008β: 177):   

Εἰδύλλιο  16.60-63 

ἀλλ᾽ ἶσος γὰρ ὁ μόχθος ἐπ᾽ ᾐόνι κύματα μετρεῖν 

ὅσσ᾽ ἄνεμος χέρσονδε μετὰ γλαυκᾶς ἁλὸς ὠθεῖ, 

ἢ ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέι πλίνθον, 

καὶ φιλοκερδείῃ βεβλαμμένον ἄνδρα παρελθεῖν. 

 

Μετάφραση26: 

όμως ίδιος είναι ο μόχθος να μετράς τα κύματα 

όσα ο άνεμος σπρώχνει μαζί με την αστραφτερή θάλασσα στην ξηρά 

ή να πλένεις με διάφανο νερό ένα σκονισμένο κεραμίδι 

 
26 Η μετάφραση είναι της Φλ. Μανακίδου. 
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με το να πείσεις έναν άνδρα που έχει αλωθεί από την φιλοκέρδεια.  

 

Σύμφωνα με την μελετήτρια, το ποίημα δεν έχει να κάνει τόσο με τη σχέση ποίησης, πλούτου, 

κλέους και πατρωνίας, αλλά κυρίως είναι ένα μανιφέστο για την παντοδυναμία της αναμονής και 

της απορίας, για την κυριαρχία της ευχής και της εκκρεμότητας και μια διακήρυξη των απόψεων 

του Θεόκριτου γύρω από τη φύση του χρόνου (ό.π.: 177). Όπως στο Εἰδύλλιο  17 διατυπώνεται η 

ευχή για αρωγή του Δία, έτσι και εδώ ακολουθεί ένας καταιγισμός από ευχές: μακάρι να διώξουν 

οι ανάγκες τους εχθρούς, να κατοικηθούν οι πόλεις, να εργάζονται στους θαλερούς αγρούς, να 

επιστρέφουν οι αγελάδες, να καλλιεργούνται τα χέρσα χωράφια, να αραχνιάσουν τα όπλα, να μην 

υπάρχει ούτε η λέξη της πολεμικής κραυγής και οι τραγουδιστές να μεταφέρουν τη φήμη του 

Ιέρωνα (Εἰδύλλιο  16.85-98). Στο τέλος ο ευχετικός τόνος είναι παρόμοιος με εκείνον στο τέλος 

του Εἰδυλλίου  17 (ό.π.: 178): 

 

Εἰδύλλιο 16.106-109 

ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμί κεν, ἐς δὲ καλεύντων 

θαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἁμετέραισιν ἴοιμ᾽ ἄν. 

καλλείψω δ᾽ οὐδ᾽ ὔμμε· τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν 

ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ᾽ εἴην. 

 

Μετάφραση27: 

Ακάλεστος, σε ό,τι με αφορά, ας μένω στο σπίτι μου, και σε όσους με καλέσουν  

με θάρρος να πάω μαζί με τις Μούσες μου. 

Ούτε εσάς θα εγκαταλείψω· γιατί τι υπάρχει πιο αγαπητό στους ανθρώπους 

μακριά από τις Χάριτες;  Είθε να είμαι πάντοτε μαζί με τις Χάριτες.  

 

 
27 Η μετάφραση είναι της Φλ. Μανακίδου. 
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Η μελετήτρια καταλήγει ότι η περιπλοκή παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος είναι για τον 

Θεόκριτο μια πορεία από τη σιγουριά του πρώτου προς την αβεβαιότητα των άλλων δύο 

διαστάσεων, την οποία ο ίδιος βιώνει και συναισθάνεται για την ίδια του την ποιητική ταυτότητα 

σε συνάρτηση με την ηγεμονική εξουσία. Τον ρόλο της ποιητικής του φωνής αναζητά και ο ίδιος 

στον στ. 16.68-69: «αναζητώ σε ποιον θνητό θα έρθω ευπρόσδεκτα χαριτόβρυτος / μαζί με τις 

Μούσες» (ό.π.: 179): 

δίζημαι δ’ ὅτινι θνατῶν κεχαρισμένος ἔλθω 

σὺν Μοίσαις· 

 

5.1.3. ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ 17 

Επανερχόμενοι στην θέαση της Stephens (2006: 114-115), και όσον αφορά το Εἰδύλλιο  17, Ο 

Πτολεμαίος παρουσιάζεται σχεδόν σε πλήρη αντίθεση με το ποίημα του Ιέρωνα. Το ποίημα για 

τον Ιέρωνα ξεκινά διακρίνοντας τους επαίνους των Μουσών και των θνητών: «Οι Μούσες είναι 

θεές και οι θεές τραγουδούν θεούς. Είμαστε θνητοί, άσε τους θνητούς να τραγουδούν για τους 

θνητούς» (Εἰδύλλιο  16.3-4).  

Μοῖσαι μὲν θεαὶ ἐντί, θεοὺς θεαὶ ἀείδοντι· 

ἄμμες δὲ βροτοὶ οἵδε, βροτοὺς βροτοὶ ἀείδωμεν. 

 

Το ποίημα για τον Πτολεμαίο ξεκινά με τα δύο αυτά στοιχεία σε συμφωνία: «Ας ξεκινήσουμε από 

τον Δία και με το Δία ας τελειώνετε τα ποιήματά μας, Μούσες» (Εἰδύλλιο  17.1)  

᾿Εκ Διὸς ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῖσαι 

 

Ο Δίας, οι Μούσες και ο Θεόκριτος είναι φαινομενικά ενωμένοι στον έπαινο του Πτολεμαίου. Ο 

Θεόκριτος έπειτα σχολιάζει τη γενεαλογία του Πτολεμαίου B΄, ξεκινώντας με τη σύντομη ιστορία  

του πατέρα του Σωτήρος να δειπνεί με τους Ολύμπιους, και τον τοκετό της μητέρας του Βερενίκης 

στην Κω. Η Κως γίνεται η τροφός του νεογέννητου, έτσι η Κως, ως το επίκεντρο της ποιητικής 

έμπνευσης, φαίνεται να οδηγεί τον Πτολεμαίο στην αγκαλιά της. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 

πλήρη απόρριψη ή παραμέληση των ποιητών από τον Ιέρωνα. Ο Ιέρων δεν επαινείται ούτε από 
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την άποψη της γενιάς του ούτε των απογόνων, αν και η αναφορά των Σκοπάδων και του βάρδου 

τους, του Σιμωνίδη, έμμεσα παρουσιάζει την αυλή του Ιέρωνα Α΄, όπου ο Σιμωνίδης υποτίθεται 

ότι ήταν τιμητικός καλεσμένος. Αλλά ο Πτολεμαίος είναι μια αληθινή εικόνα του πατέρα του και 

θα γεννήσει γνήσιους γιους - η συνέχεια θα παραμείνει άθικτη καθώς κάθε γενιά θα διακρίνεται. 

Αυτός ο αντικατοπτρισμός γίνεται με τους όρους της μάχης - αἰχμητὰ Πτολεμαῖε / αἰχμητᾷ 

Πτολεμαίῳ:  «πολεμιστή Πτολεμαίε, στον Πτολεμαίο πολεμιστή» (Εἰδ. 17.56–57) - αν και δεν 

αναπτύσσεται σε μεγάλη έκταση. Ο Θεόκριτος στρέφεται σχεδόν αμέσως στο θέμα της ευημερίας. 

Τα εδάφη του Πτολεμαίου ευημερούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο Θεόκριτος προσεύχεται 

για τη γη της Σικελίας (Εἰδύλλιο  17.79-81 και 98-101): 

 

ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει ὅσα χθαμαλὰ Αἴγυπτος, 

Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει,  80 

οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων. 

………………………………………………… 

οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς 

πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις, 

οὐδέ τις αἰγιαλόνδε θοᾶς ἐξήλατο ναός   100 

θωρηχθεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσιν· 

Μετάφραση28: 

μα σαν αυτή την Αίγυπτο, που πλημμυρίζει ο Νείλος, 

κι ο Νείλος πλημμυρίζοντας το χώμα μαλακώνει,  80 

τόσο καλή και καρπερή καμιά άλλη γη δεν είναι. 

…………………………………………………………………………….. 

Ποιός τάχα εχθρός απ᾽ τη στεριά, διαβαίνοντας το Νείλο, 

θενά ᾽ρθει μες στις χώρες του να τις αναστατώσει, 

και ποιός από τη θάλασσα θενά ᾽βγει απ᾽ το καράβι  101 

και σαν εχθρός θενα ριχτεί στων Αιγυπτίων τα βόδια 

 

 
28 Η μετάφραση είναι του Ι. Πολέμη, ό.π. 
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Ακόμη, η Stephens (2006: 115-116) επισημαίνει ότι οι ευχετικές ευκτικές στον Ιέρωνα («ας 

κατοικηθούν οι πόλεις», «ας καλλιεργούν τα χωράφια», «ας σταματήσει να υπάρχει το όνομα της 

μάχης») γίνονται ισχυρές οριστικές με τη μορφή επαναλαμβανόμενων αρνητικών («καμιά [χώρα] 

δεν παράγει τόσα πολλά», «κανένας εχθρός δεν έρχεται από τη γη ... για να σηκώσει την κραυγή 

της μάχης», «κανένας εχθρός ... δεν είναι γεμάτος ένοπλη βία ...»). Τέλος, ο Πτολεμαίος 

χρησιμοποιεί τον πλούτο του με τον σωστό τρόπο: τιμά τους θεούς, τους γονείς του και τους 

ποιητές σε γλώσσα παρόμοια με το Εἰδύλλιο  16.29 (17.112–116): 

οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾽ ἀγῶνας 

ἵκετ᾽ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 

ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὤπασε τέχνας. 

Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον  115 

ἀντ᾽ εὐεργεσίας.  

 

Μετάφραση29: 

Ούτ᾽ ήρθε απ᾽ του Διόνυσου τους ιερούς αγώνας 

τραγουδιστής γλυκόφωνος, τεχνίτης στο τραγούδι 

που να μην πήρε πληρωμήν όση στην τέχνη αξίζει. 

Τον τραγουδούν οι ποιηταί για όσα καλά τους κάνει.  115 

Στο τέλος η Stephens (2006: 116) διερωτάται εάν οι αντιθέσεις αυτές είναι σκόπιμες ή τυχαίες. 

Υποθέτει ότι το ρεπερτόριο του εγκωμιαστή πρέπει να ήταν μάλλον όπως το υλικό των «δισσών 

λόγων» των σοφιστών - δηλαδή ορισμένα προσεκτικά επεξεργασμένα θέματα, πάντα διαθέσιμα 

να ταιριάζουν σε οποιαδήποτε συμφραζόμενα χρειαζόταν. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποίημα για 

τον Ιέρωνα λειτουργεί ως μια απλή αντιστροφή των ποιητικών σχημάτων για τον Πτολεμαίο - ο 

κόσμος του Ιέρωνα είναι ένα αποτυχημένο τοπίο που καταστρέφεται από τον πόλεμο, του 

Πτολεμαίου είναι ένα τοπίο σε ευημερία που διατηρείται σε ειρήνη. 

Σε ένα παπύρινο κύλινδρο της Αντινοούπολης φαίνεται να υπήρχαν τρία διακριτά και πρώιμα 

βιβλία-κύλινδροι. Η  σειρά  για τον Β΄ υποθετικό κύλινδρο θα ξεκινούσε με το 16 και θα τελείωνε 

 
29 Η μετάφραση είναι του Ι. Πολέμη και βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=43  

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=43
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=140&page=43
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με το 17. Το εναρκτήριο θα ήταν το 16 λόγω της στάσης του ποιητή να αναζητά έναν πάτρωνα και 

η προσωποποίηση των ποιημάτων του ως Χάριτες θα μπορούσε να είναι το όνομα όλης της ομάδας 

(τα άλλα  είναι: 10, 14, 13, 12, 2, 18, 15, 26, 24). Αν ισχύει αυτή η σειρά, τότε τα δύο ειδύλλια, το 

16 και το 17  θα έπρεπε να διαβαστούν ως αντίθετα, ο κόσμος του Ιέρωνα γίνεται μια 

προειδοποίηση για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος στους Πτολεμαίους, ενώ η ευημερία των 

Πτολεμαίων μπορεί να διαβαστεί ως μοντέλο για την ευημερία της Σικελίας σε περίπτωση που 

πετύχαινε ο Ιέρων. Οπωσδήποτε το 16 δείχνει την πολύ κακή κατάσταση της Σικελίας την εποχή 

του Θεόκριτου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ  

7, 11, 14, 18, 24, 26 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 13 

Οι ηγεμόνες είναι εμφανείς στην ποίηση του Θεόκριτου είτε με ευθείες αναφορές είτε με 

συμβολικό ή υπαινικτικό λόγο. Εκτός από τα Εἰδύλλια στα οποία η αναφορά στους Πτολεμαίους 

ή στον Ιέρωνα είναι σαφής και τα ονόματά τους παρατίθενται στο κείμενο, συχνά υπάρχουν 

στοιχεία που παραπέμπουν στις ιδιότητες των βασιλέων ή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

όπως συσχετισμοί με ολύμπιους θεούς. Η πτολεμαϊκή παρουσία είναι εμφανής στους μελετητές 

της ελληνιστικής ποίησης και σε σημεία αρκετών Εἰδυλλίων. Στο Κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν 

τα χωρία των Εἰδυλλίων που εμπεριέχουν πολιτικό λόγο. Τα Εἰδύλλια θα αναλυθούν εκκινώντας 

από εκείνα στα οποία οι πολιτικές αναφορές είναι σημαντικότερες έως εκείνα στα οποία η πολιτική 

διάσταση υπονοείται. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν αρχικά το Εἰδύλλιο 14: Αἰσχίνας και 

Θυώνυχος, το Εἰδύλλιο 18: Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, Εἰδύλλια 6 και 11, Εἰδύλλιο 7: Θαλύσια, Εἰδύλλιο 

26: Λῆναι ἢ Βάκχαι, Εἰδύλλιο 24: Ἡρακλίσκος, το Απόσπασμα ΙΙΙ και το Επίγραμμα 13.  

 

6.1. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 14, ΑΙΣΧΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΥΩΝΙΧΟΣ 

Για το Εἰδύλλιο 14, που αποτελεί έναν αστικό μίμο (urban mime), o Bulloch (1990: 761-762) μάς 

δίνει την εξής σύνοψη: «Ο Αισχίνας περιγράφει για το φίλο του Θυώνυχο ένα άτυχο πάρτυ στο 

οποίο η «φιλενάδα» του Αισχίνα απεκάλυψε ότι ήταν ερωτευμένη με κάποιον άλλο. Η περιγραφή 

της σκηνής από τον Αισχίνα, τα συναισθήματά του και η δραματική στιγμή δίνονται εξαίσια, αλλά 

το ποίημα παίρνει διαφορετική τροπή από το Εἰδύλλιο 10, και δείχνει τα αλεξανδρινά του 

συμφραζόμενα, όταν ο Θυώνυχος προτείνει στον απαρηγόρητο Ασχίνα να καταταγεί για 

στρατιωτική υπηρεσία στο εξωτερικό, υπό τον Αιγύπτιο Πτολεμαίο (στ. 59-64). Ο Θυώνυχος 

προτρέπει τον Αισχίνα να φύγει μακριά στην Αίγυπτο. Η φιλοφρόνηση είναι υπέροχη, για έναν 

Πτολεμαίο που αναμφίβολα καθόταν στο ακροατήριο στην πρώτη απαγγελία του ποιήματος».   

Ακολουθούν οι στίχοι που αποτελούν το κατεξοχήν εγκώμιο του Πτολεμαίου (στ. 59-64):  

ΘΥΩΝ: μισθοδότας Πτολεμαῖος ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος. 

ΑΙΣΧ.:  τἆλλα δ’ ἀνὴρ ποῖός τις;  

ΘΥΩΝ:     …τοισιν ἄριστος· 
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  εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς, 

     εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ’ ἔτι μᾶλλον, 

             πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων,  

            οἷα χρὴ βασιλῆ’·  

 

ΘΥΩΝ: Ο καλύτερος μισθοδότης για έναν ελεύθερο είναι ο Πτολεμαίος. 

ΑΙΣΧ.:  Κατά τα άλλα τι είδους άνθρωπος είναι;  

ΑΙΣΧ.:                                                            …  Άριστος. 

              Καλοσυνάτος, καλλιεργημένος, ιπποτικός, καθ’ όλα γοητευτικός· 

              αναγνωρίζει αυτόν που τον αγαπά, κι ακόμη περισσότερο τον εχθρό του, 

              γενναιόδωρος σε πολλούς, και δεν αρνείται όταν του ζητείται κάτι 

              όπως ταιριάζει σε βασιλιά – αν και δεν πρέπει να ζητά κανείς συνεχώς.30 

 

Ο Gow (1952b) επισημαίνει ότι σε αυτό το ποίημα τα Σχόλια δεν αναφέρουν τον Σώφρονα ως 

πηγή έμπνευσης, όπως έκαναν για τα άλλα αστικά Εἰδ. 2 και 15. Ωστόσο, υποθέτει ότι υπάρχουν 

μερικές μικρές λεπτομέρειες που θυμίζουν ελαφρώς τη Μέση Κωμωδία (βλ. στ. 5, 7, 17 κ.ε.). 

Σχετικά με τη χρονολόγηση, έχει προταθεί από τον Vollfraff ότι τα εθνικά ονόματα στον στ. 12 

(Ὡργεῖος, Θεσσαλός) παρέχουν μια χρονολογική ένδειξη του Εἰδυλλίου, το οποίο περιέχει έναν 

έπαινο της μισθοφορικής υπηρεσίας υπέρ του Πτολεμαίου Φιλάδελφου. Συγκεκριμένα, ο 

μελετητής καταλήγει στο 274-272 π.Χ. Όμως ο Gow διευρύνει το διάστημα συγγραφής από το 

278 έως το 270 π.Χ, όπως έχει εξαχθεί και για τα Εἰδύλλια 15 και 17, στα οποία αναφέρεται ως 

βασίλισσα η Αρσινόη. Εδώ δεν αναφέρεται η Αρσινόη, αλλά παρόλο που θα μπορούσε το Εἰδύλλιο 

14 να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε έτος μεταξύ του 283 και 246 π.Χ. (βασιλεία και θάνατος του 

Πτολεμαίου Φιλάδελφου), είναι φυσικό να μαντέψει κανείς ότι  προσεγγίζει χρονολογικά τα 

Εἰδύλλια 15 και 17. Επίσης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι την εποχή του Συριακού πολέμου, θα 

χρειαζόταν από τις αιγυπτιακές αρχές κάποια παρότρυνση για στρατολόγηση. Όμως, αυτό το 

επιχείρημα δεν πατά σε στέρεη βάση. Αρχικά, αν και η κατάταξη στον στρατό του Πτολεμαίου 

προτείνεται ως τρόπος θεραπείας των βασάνων του Αισχίνα, ο πανηγυρικός του Πτολεμαίου έχει 

μικρή σχέση με τις ιδιότητές του ως στρατιωτικού διοικητή στο πεδίο της μάχης, και καταλαμβάνει 

 
30 Η μετάφραση βρίσκεται στον Bulloch, 1990, σελ. 761. 
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ένα μικρό μόνο και τυχαίο μέρος, με συνέπεια να μην είναι αποτελεσματικό σε περίπτωση που το 

ποίημα φιλοδοξεί να γίνει μανιφέστο στρατολόγησης. Επίσης, ο Gow δεν θεωρεί ότι τα εθνικά 

ονόματα φωτίζουν το θέμα της χρονολόγησης. Από τη μια, γιατί ο Θεόκριτος χρησιμοποιεί 

ελεύθερα επίθετα λόγω αφηγηματικής ζωντάνιας, και από την άλλη, γιατί δεν μπορεί ο Αισχίνης 

να δέχεται συμβουλή να υπηρετήσει στην Αίγυπτο, και να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ένα 

απροσδιόριστο μέρος με κατοίκους του Άργους και της Θεσσαλίας, εκτός εάν τα κράτη αυτά 

διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον μελλοντικό εργοδότη. Ακόμη, προτάθηκε από τον Legrand 

ότι το επίθετο ἐρωτικός (στ. 62) θα ήταν ένας ατυχής έπαινος όσο ζούσε η Αρσινόη, άρα το ποίημα 

θα έπρεπε να χρονολογηθεί μετά τον θάνατό της το 270 π.Χ. Όμως οι ερωτικές περιπέτειες του 

Φιλάδελφου ήταν διαβόητες, και όσο η Αλεξάνδρεια ήταν γεμάτη από μνημεία των ερωμένων31 

του, δεν θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα εχέμυθος σχετικά με αυτές (Gow, 1952b: 246-247).   

 

Συνεχίζοντας το προηγούμενο ζήτημα, η απαραίτητη  δυναστική εικόνα που έπρεπε να 

κατασκευάσουν οι ελληνιστικοί βασιλείς, όπως η εικόνα του αρρενωπού μαχητή βασιλιά που έχει 

δίπλα του σύζυγο ισοδύναμης αξίας, δεν τους εμπόδιζε από το να εφαρμόζουν τη σεξουαλική 

ελευθερία, που ήταν προνόμιο του άνδρα στον κλασικό κόσμο και πολύ περισσότερο ενός 

«αυτοκράτη» (ηγέτη με απόλυτη δύναμη). Πολλοί βασιλιάδες είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις και 

ερωμένες. Το θέμα της βασιλικής ερωμένης προφανώς έλκυε το ενδιαφέρον στην αρχαιότητα. Στο 

Εἰδ. 14 (στ. 57-68) ο Θεόκριτος δημιουργεί έναν χαρακτήρα, ο οποίος επαινεί τα χαρίσματα του 

Πτολεμαίου Β΄, ως εργοδότη των μισθοφόρων. Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία του Πτολεμαίου 

είναι ότι είναι σεξουαλικά ενεργός (ἐρωτικός). Ακόμη και όταν είχε καθιερωθεί η μονογαμία, ήταν 

γνωστές μερικές βασιλικές ερωμένες  (Roy, 1998: 120). Ο Gow (1952b: 259) μάς παραπέμπει στο 

Εἰδ. 17.38 κ.ε. (ὅσσον περ Πτολεμαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν. / Ἦ μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον.). 

Επίσης μάς πληροφορεί ότι μία μακρά λίστα ερωμένων του Πτολεμαίου Φιλάδελφου και των 

μνημείων που τις αναφέρουν μαζί με αυτόν δίνεται από τον Αθήναιο (13.576e)32. 

 
31 Βλ. παρακάτω, σημείωση 32.  
32Αθήναιος, 576e-576f: καὶ ὁ δεύτερος δὲ τῆς Αἰγύπτου βασιλεύς, Φιλάδελφος δ᾽ ἐπίκλην, ὡς ἱστορεῖ ὁ Εὐεργέτης 

Πτολεμαῖος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Ὑπομνημάτων, πλείστας ἔσχεν ἐρωμένας, Διδύμην μὲν μίαν τῶν ἐπιχωρίων γυναικῶν μάλ᾽ 

εὐπρεπεστάτην τὴν ὄψιν καὶ Βιλιστίχην, ἔτι δὲ Ἀγαθόκλειαν καὶ Στρατονίκην, ἧς τὸ μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν ἐπὶ τῇ πρὸς 

Ἐλευσῖνι θαλάσσῃ, καὶ Μύρτιον καὶ ἄλλας δὲ πλείστας, ἐπιρρεπέστερος ὢν πρὸς ἀφροδίσια. 
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Όσον αφορά το ποιητολογικό και γλωσσικό ύφος του Εἰδυλλίου 14 ο Gianafranco Fabiano (1971) 

παρατηρεί ότι ο μίμος είναι γεμάτος από στοιχεία καθομιλουμένης. Ξεκινά, όπως ο Ἴων του 

Πλάτωνα, με τη φόρμουλα χαιρετισμού χαίρειν πολλά-ἄλλα τοιαῦτα. Η τάση μίμησης της λαϊκής 

γλώσσας φαίνεται περισσότερο στον ασυνήθιστο αριθμό γνωμικών (έντεκα μέσα σε ένα ειδύλλιο 

εβδομήντα στίχων), σε πεζολογικές προτάσεις  (στ. 8: παίσδεις, ὠγάθ’, ἔχων), και σε ελλειπτικές 

προτάσεις στις οποίες απουσιάζουν όχι μόνο τα συνδετικά ρήματα (στ. 3: ταῦτ’ ἄρα λεπτός, στ. 11: 

εἶπον τί τὸ καινόν, στ. 22: «ὡς σοφός», στ. 46: ἐξ ὧ ἀπ’ ἀλλάλων), αλλά και τα άλλου είδους ρήματα 

(μεταβατικά και αμετάβατα) (στ. 21: ἃ δ’ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ, στ. 51: νῦν δὲ πόθεν; στ. 68: ᾇ 

τάχος εἰς Αἴγυπτον). Όμως, ο τόνος ξαφνικά υψώνεται στο τέλος με τον εγκωμιασμό του 

Πτολεμαίου Φιλάδελφου τόσο πολύ, ώστε να ολοκληρωθεί σε μια εικόνα (στ. 66-67), η οποία 

προέρχεται κατευθείαν από τον Τυρταίο (πβ. Τυρτ. απ.10.31-32: ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν 

ἀμφοτέροισι / στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς …): 

                  … ἐπ’ ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς 

τολμασεῖς  ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν.  (14. 66-67) 

και αν πατώντας γερά στα δυο σου πόδια  

θα τολμήσεις να αντιμετωπίσεις τολμηρό ασπιδοφόρο να σου επιτίθεται 

 

Είναι πολύ έντονη η αντίθεση μεταξύ μιας τέτοιας μετουσίωσης του Αισχίνα έτσι όπως 

παρουσιάζεται στην πρώτη γραμμή της μάχης και στον κωμικό τρόπο με τον οποίο μάς συστήθηκε 

ο ίδιος χαρακτήρας στους στ. 4 κ.ε., με τα γένια και τα μαλλιά ατημέλητα, όπως ένας πεινασμένος 

Πυθαγοριστής33 (Fabiano, 1971: 522). 

 

Ο Weber (1993) παραθέτει έναν πάπυρο (SP III 111) από τις αρχές του 3ου αιώνα, ο οποίος κατά 

τον έπαινο ενός πιθανώς υπαλλήλου της πτολεμαϊκής αυλής καταγράφει σχεδόν όλα τα στοιχεία 

της επίσημης ιδεολογίας δημοσίου λειτουργού. Μετά το γενικό περιεχόμενο της φράσης τἀγαθὰ / 

 
33 Βλ. στ. 5: Πυθαγορικτάς· o Gow (1952b: 248) εξηγεί ότι Πυθαγοριστές ονομάζονταν οι φανατικοί Πυθαγόρειοι, οι 

οποίοι σατιρίστηκαν από τη Μέση Κωμωδία για τις ασκητικές και άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν.    
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ἅπαντ’ ἐν αὐτῷ (στ. 1), ακολουθεί ο βασικός χαρακτηρισμός, ως επί το πλείστον μέσω επιθέτων 

(στ. 2-5): 

  …χρηστός, εὐγενής, ἁπλοῦς, 

φιλοβασιλεύς, ἀνδρεῖος, ἐν πίστει μέγας,  

σώφρων, φιλέλλην, πραΰς, εὐπροσήγορος, 

τὰ πανούργα μισῶν, τὴν [δ’ἀ]λήθειαν σέβων. 

 

Οι στίχοι διαβάζονται σαν σκίτσο για εγκωμιαστική εξάσκηση, όπου όμως λείπουν ακόμα τα 

παραδείγματα. Εκτός από το εμφανές σχέδιο ηθικών απαιτήσεων, κάνει εντύπωση η πίστη στο 

βασιλιά (στ. 3) και ο τονισμός του φιλέλλην, καθώς και η αναφορά στη χωρίς προβλήματα 

προσέγγιση του υψηλού αυτού προσώπου. Είναι αξιοπαρατήρητη η επιτυχημένη 

στρογγυλοποίηση προς μία γενική εικόνα, στην οποία υπάρχουν μεν οι παραδοσιακές αξίες του 

στρατιωτικού και θρησκευτικού τομέα, μένει όμως στην άκρη η διανοητική διάσταση (Weber, 

1993: 212). Ο λόγος που παραθέτουμε το παπυρικό απόσπασμα στο σημείο αυτό είναι ότι 

εξωτερικώς τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με το αντίστοιχο εγκωμιαστικό χωρίο του 

Εἰδυλλίου 14: πρόταξη γενικότερου χαρακτηρισμού της αριστείας (ἄριστος ≈ τἀγαθὰ ἅπαντα ἐν 

αὐτῷ) παράθεση επιθέτων, ασύνδετο σχήμα, σύνθετα επίθετα με το φιλο- (φιλόμουσος ≈ 

φιλοβασιλεύς, φιλλέλην), ομοιότροπες συντάξεις (εἰς ἄκρον ἁδύς ≈  ἐν πίστει μέγας), συνώνυμα 

(ἁδύς ≈ πραΰς, εὐπροσήγορος). Η διαφορά έγκειται επί του περιεχομένου: το ένα είναι εγκώμιο 

του βασιλιά και το άλλο εγκώμιο του ιδανικού υπηρέτη του βασιλιά.  

 

6.2. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 18, ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ 

Το Εἰδύλλιο 18 είναι το μόνο πλήρες επιθαλάμιο που σώζεται, ένα τραγούδι γάμου για την Ελένη 

της Σπάρτης. Ο Θεόκριτος προσφέρει ένα μίγμα αφήγησης και χορικού άσματος, μια 

δραματοποιημένη «ψευδαίσθηση», δηλαδή τα λόγια που υποτίθεται ότι τραγουδήθηκαν από τις 

ελεύθερες συνοδούς της νύφης έξω από τον νυφικό κοιτώνα της Ελένης και του Μενέλαου. 

Ακολουθεί την οικεία δομή του επιθαλάμιου: συγχαρητήρια στον γαμπρό και τολμηροί αστεϊσμοί 
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σε βάρος του, παίνεμα της νύφης και υποσχέσεις ότι δεν θα την ξεχάσουν, ευχές για την ευτυχία 

και ευημερία του ζεύγους και υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν την αυγή και θα τραγουδήσουν άλλο 

τραγούδι (Bulloch, 1990: 767).  

6.2.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η σκηνή διαδραματίζεται μπροστά στον νυφικό θάλαμο του Μενελάου και της Ελένης στη 

Σπάρτη. Δώδεκα εκλεκτές παρθένες έχουν συγκεντρωθεί για να χορέψουν και να τραγουδήσουν 

ένα επιθαλάμιο άσμα. Ξεκινούν με κάποια πειράγματα προς τον Μενέλαο και τον συγχαίρουν για 

την επιτυχία που σημείωσε ερχόμενος στην Σπάρτη, δηλαδή να κάνει πεθερό τον Δία. Η Ελένη 

είναι ασύγκριτη ανάμεσα στις Σπαρτιάτισσες παρθένες στα εργόχειρα και τη μουσική. Τώρα πλέον 

είναι σύζυγος και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει στις παρθενικές τους δραστηριότητες. Εκείνες 

θα ξεχυθούν στα λιβάδια, χωρίς την Ελένη πλέον, και θα αφιερώσουν στεφάνια και προσφορές 

λαδιού στην περιοχή που σκιάζει ένας πλάτανος. Σε αυτόν θα χαράξουν την επιγραφή «Σεβάσου 

με· είμαι δέντρο της Ελένης». Αποχαιρετούν το νεόνυμφο ζευγάρι με επίκληση προς τους θεούς 

και ευχές για τον συζυγικό του βίο, ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους ότι θα επιστρέψουν την 

αυγή για το «διεγερτικόν» άσμα. Το ποίημα κλείνει με μια τελετουργική επίκληση στον Υμέναιο 

(Gow, 1952: 348).  

6.2.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

Σύμφωνα με τον Gow (1952b:349), είναι άγνωστος ο σκοπός και η περίσταση για την οποία 

γράφτηκε το ποίημα. Στους στίχους 39-48 έχουμε μια αιτιολογική εξήγηση μιας άγνωστης 

λατρείας δέντρου προς τιμήν της Ελένης και έχει προταθεί ότι ίσως αυτή είναι η ουσιαστική αιτία 

του ποιήματος. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Θεόκριτος 

όπως και για κάτι που να υποδεικνύει την Αίγυπτο (βλ. στ. 4334). Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι ο 

Ηρόδοτος αναγνώρισε την Ελένη στην ξείνη Ἀφροδίτη της οποίας τoν βωμό είδε στη Μέμφιδα και 

ανέφερε το μύθο ότι η Ελένη ποτέ δεν πήγε στην Τροία, αλλά έμεινε στη Μέμφιδα. Δεν είναι 

απίθανο λοιπόν το ποίημα να ανήκει στην Αλεξανδρινή περίοδο του ποιητή. Όσον αφορά τις πηγές, 

ο Θεόκριτος δανείστηκε από την Ἑλένη του Στησίχορου, όμως οφείλει περισσότερα στη Σαπφώ 

(Gow, 1952b: 348-349).  

 
34 Για το λωτῶ (στ. 43) ο Gow (1952b: 359) σημειώνει ότι εάν το ποίημα είχε γραφτεί για Αλεξανδρινό κοινό είναι 

πιθανόν οι λέξεις χαμαὶ αὐξομένοιο να δείχνουν ότι δεν είχε στο νου του το νούφαρο, το οποίο επίσης λεγόταν λωτός 

και χρησιμοποιούνταν για στεφάνια στην Αίγυπτο.  
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6.2.3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ 

Όπως υπογραμμίζει η Μανακίδου (2008β: 179-180), πέρα από τη σπαρτιατική, πρέπει να 

ακολουθήσουμε και μια πτολεμαϊκή ανάγνωση. Το μυθικό σπαρτιατικό ζεύγος αντανακλά τον 

Πτολεμαίο Β΄ και την Αρσινόη Β΄. Υπενθυμίζονται η λατρεία της Αρσινόης και της Ελένης στην 

Αίγυπτο και το ενδιαφέρον των Πτολεμαίων για το δωρικό παρελθόν της μακεδονικής δυναστείας 

και τον «Αρχιδωριέα» Ηρακλή.  

Ο Griffiths (1979: 87) έχει εντοπίσει παράλληλους στίχους του επιθαλάμιου με το Εἰδύλλιο 17. 

Υπάρχουν σημεία που φανερώνουν στενή ομοιότητα μεταξύ τους, η οποία φυσικά παραπέμπει 

στον χαρακτηρισμό του ποιήματος ως πτολεμαϊκού. Αρχικά, το ξανθότριχι πὰρ Μενελάῳ (18.1) 

φέρνει αμέσως στον νου μας το ξανθοκόμας Πτολεμαῖος (17.103). Και οι δύο άνδρες 

παρουσιάζονται ως μικρότεροι γιοι (18.6: ὁ νεώτερος Ἀτρέως υἱῶν), 17.63-64: ὃ δὲ πατρὶ ἐοικὼς / 

παὶς ἀγαπητὸς ἔγεντο). Μενέλαος ήταν και το όνομα του νεότερου γιου του Λάγου, δηλαδή του 

θείου του Φιλάδελφου. Η Ελένη είναι ἀγαπατάν (18.5), όπως και ο Φιλάδελφος (17.64). Το ότι ο 

Μενέλαος  είχε μόνο μία συγγένεια με τους Ολυμπίους (18.18: μῶνος ἐν ἡμιθέοις Κρονίδαν Δία 

πενθερὸν ἑξεῖς) θυμίζει ότι ο Φιλάδελφος μόνος έχτισε ναούς για τους γονείς του (17.121: μοῦνος 

ὅδε προτέρων […] ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ θυώδεας εἵσατο ναούς), καθώς επίσης και τον Άδωνη 

(15.137: ἡμιθέων … μονώτατος). H περίφραση γαῖαν πατεῖ αντί για το ρήμα «ζει» (18.20) 

παραλληλίζεται με την περίφραση (15.122: πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι). Αναφορικά με το 

γαμήλιο κρεβάτι, η μία χλαίνη (18.19: μίαν … χλαίναν) θυμίζει το ἓν δὲ λέχος (17.133) του Δία και 

της Ήρας. Η αμοιβαία αγάπη (17.39-40: ὅσσον περ Πτολεμαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν. / Ἧ μὰν 

ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον,  130: ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε) είναι η μόνη δύναμη 

έλξης (18.54-55: εὕδετ’ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες / καὶ πόθον). Και η αγάπη οδηγεί 

στον να ομοιάζουν τα παιδιά στους γονείς τους (18.21: ἦ μέγα κά τι τέκοιτ’ εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον, 

17.43: ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ’ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί, / ῥηίδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ’ οὐ ποτεοικότα 

πατρί.). Η Λητώ για μια ακόμη φορά αποκαλείται κουροτρόφος (18.51: Λατὼ κουροτρόφος) και 

υπόρρητα μέσω της ενθύμησης της γέννησης του Απόλλωνα (17.66-70: ‘ὄλβιε κοῦρε γένοιο, τίοις 

δέ με τόσσον ὅσον περ / Δῆλον ἐτίμησεν κυανάμπυκα Φοῖβος Ἀπόλλων· / ἐν δὲ μιᾷ τιμῇ Τρίοπον 

καταθεῖο κολώναν, / ἶσον Δωριέεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν· / ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν 

Ἀπόλλων’.). Ο Δίας παρουσιάζεται ως δωρητής ὄλβου (18.52: Κρονίδας Ζεύς, ἄφθιτον ὄλβον,  και 

17.25: ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες) και η Αφροδίτη ως φύλακας της συζυγικής 
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πίστης (18.51: Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις, ἶσον ἔρασθαι / ἀλλάλων,   17.36-52: τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα 

Διώνας πότνια κούρα / κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας· τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον 

ἀνδρὶ γυναικῶν / ὅσσον περ Πτολεμαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν). 

Ο Griffiths (1979: 87-88) παρατηρεί ότι, όπως και οι υπόλοιποι ημίθεοι της ομάδας των Εἰδυλλίων 

που εξετάζει (Εἰδ. 15, 17, 18, 24, 26), έτσι και η Ελένη χρειάζεται σύζυγο, θεϊκή καταγωγή και 

ταυτόχρονα υμνικούς εορτασμούς. Και πράγματι στο επιθαλάμιο η διαδικασία αυτή ακολουθείται 

λεπτό προς λεπτό: όπως και οι υπόλοιποι δεν εμφανίζεται κατευθείαν στη σκηνή. Οι παρθένες στο 

Εἰδύλλιο 18 μάς προσφέρουν πολλές εικόνες της Ελένης, όμως στην πραγματικότητα μάς λένε ότι 

είναι αγαπητή, ταλαντούχα, ευσεβής και τώρα θεϊκή. Η Αρσινόη μπορεί να βγάλει από αυτά όποιο 

συμπέρασμα επιθυμεί. Όμως δεν χρειάζεται να φοβάται τα σημεία σύγκρισης με μια πολύ νεότερή 

της γυναίκα. Επιπλέον, το καινοφανές ενδιαφέρον της Ελένης για τη λύρα (18.35: οὐ μὰν οὐδὲ 

λύραν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι / Ἄρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὐρύστερνον Ἀθάναν / ὡς Ἑλένα) θυμίζει 

ότι ο ίδιος ο Θεόκριτος την συνδέει με την πατρωνία που επέδειξε ο αδελφός της προς όφελος του 

τραγουδιού (22.215: φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοί / Τυνδαρίδαις Ἑλένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρώεσσιν / Ἴλιον 

οἳ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ). Εξάλλου, στο Εἰδύλλιο 15.110 ο ποιητής αποκαλεί την Αρσινόη  

Ἑλένᾳ εἰκυῖα χωρίς εξήγηση ή φόβο μήπως παρερμηνευθεί. Η ταύτιση αυτών των δύο ίσως να 

αποτελούσε έναν κοινό τόπο στην πτολεμαϊκή αυλή, γιατί αργότερα ο Καλλίμαχος βάζει τους 

Διόσκουρους να μεταφέρουν τη νεκρή βασίλισσα στον ουρανό στην Ἀποθέωσιν τῆς Ἀρσινόης, ενώ 

έχουν μαζί τους την αδελφή τους Ελένη (πρβ. Ευρ. Ἑλένη 1666-1669: ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ 

τελευτήσῃς βίον, / θεὸς κεκλήσῃ καὶ Διοσκόρων μέτα / σπονδῶν μεθέξεις ξένιά τ᾽ ἀνθρώπων πάρα / 

ἕξεις μεθ᾽ ἡμῶν: Ζεὺς γὰρ ὧδε βούλεται.). 

Η θεοκρίτεια Ελένη, όπως ο καλλιμαχικός Δίας, επανασχηματίζεται με επικρατούσα τη μορφή του 

μονάρχη. Η μουσική της δεξιότητα (18.35-36) προέρχεται όχι τόσο από την παράδοση όσο από 

την ανάγκη του ποιητή να φιλοφρονήσει έναν πάτρωνα της ποίησης. Στο Εἰδ. 24 (στ. 109-110: 

αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔθηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσεν / πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπος) 

συναντούμε επίσης έναν μουσικό Ηρακλή. Ακόμη, η Ελένη, ιδιαίτερα στη Σπάρτη, είχε κάποιες 

παραδοσιακές σχέσεις με την Άρτεμη. Όμως η αφοσίωση της  Ελένης σε αυτήν τη θεά ενδέχεται 

να οφείλεται στην αφομοίωση της Αρσινόης με την Άρτεμη στη Δηλιακή λατρεία. Επιπλέον η 

Σπαρτιατική Αθηνά που εξυμνεί η Ελένη θα έπρεπε να μας υπενθυμίζει ότι η ίδια η Αρσινόη έφερε 

την επονομασία Χαλκίοικος, ένας τίτλος που η Αθηνά κατείχε μόνο στη Σπάρτη. Οι Πτολεμαίοι, 



96 
 

και ιδιαίτερα η Αρσινόη, ευνοούσαν πολιτικά τη Σπάρτη, όπως μπορεί να εξαχθεί από το αθηναϊκό 

διάταγμα του Χρεμωνίδη. Τέλος, η Ελένη και τo περιβάλλον της αποτελούν πρότυπα του Δωρικού 

αθλητισμού, ο οποίος απεικονίζεται έντονα στον Ἡρακλίσκο, και τον οποίο αναμφισβήτητα 

εκτιμούσαν οι μονάρχες, οι οποίοι είχαν θεσπίσει εορταστικές πεντετηρίδες και είχαν εκλάβει τον 

Ηρακλή ως πρόγονό τους (Griffiths, 1979: 88-89).   

 

6.3. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 6 ΚΑΙ ΕΙΔΥΛΛΙΟ 11: ΙΕΡΩΝΕΙΟΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ (;) 

Ο Φιλόξενος από τα Κύθηρα (435 π.Χ. – 380 π.Χ) συνέθεσε τον διθύραμβο Κύκλωπας, με θέμα 

την περιπέτεια του Οδυσσέα και με την εντυπωσιακή εικόνα του έρωτα του χοντροκομμένου 

τέρατος προς την τρυφερή Γαλάτεια, που ο Οδυσσέας την χρησιμοποιούσε για την λυτρωτική 

πανουργία του. Ο Φιλόξενος είχε μείνει για μερικό χρονικό διάστημα στην αυλή του Διονυσίου 

Α΄ στις Συρακούσες. Εκεί βίωσε τη δυσάρεστη εμπειρία της φυλάκισής του στα λατομεία από τον 

τύραννο, διότι αποτόλμησε να εκφέρει κρίση για την ποίηση του Διονυσίου. Σύμφωνα με άλλη 

εκδοχή τιμωρήθηκε λόγω της ζήλειας του δικτάτορα εξαιτίας μιας εταίρας. Αν και δεν είναι 

σίγουρο ότι ο Πολύφημός του υπονοούσε τον Διονύσιο, πολλοί αναγνώρισαν στο ποίημά του κάτι 

τέτοιο. Ο διθύραμβος αυτός γνώρισε μεγάλη διάδοση και επηρέασε μεταγενέστερα κείμενα. Ο 

Αριστοφάνης τον παρωδεί στον Πλούτο και ο Θεόκριτος φαίνεται να εμπνέεται από αυτόν στο 2ο 

Ειδύλλιο πετυχαίνοντας χαριτωμένες αποχρώσεις από τον έρωτα του Πολύφημου προς την 

Γαλάτεια (Lesky, 1990: 579). 

Παράλληλα, η Alessanra Coppola (2002) εντοπίζει επιδράσεις του Φιλόξενου στα Ειδύλλια 6 και 

11 του Θεοκρίτου και επιχειρεί να διατυπώσει μία υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο θεοκρίτειος 

Κύκλωπας ίσως είναι το προσωπείο του Ιέρωνα Β΄, όπως ο Κύκλωπας του Φιλοξένου σατίριζε τον 

δικό του Σικελό πάτρωνα, τον Διονύσιο Α΄. Κατά τη γνώμη μας όμως, η αναλογία αυτή, ενώ έχει 

κάποιους γοητευτικούς συλλογισμούς, δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από τη μελετήτρια.  

Σύμφωνα με την Coppola λοιπόν, και στα δύο Ειδύλλια (6 και 11) ο Θεόκριτος αποτυπώνει την 

εικόνα του ερωτευμένου Κύκλωπα. Στο Ειδ. 6 οι βοσκοί Δάφνις και Δαμοίτας μέσω ενός 

διαγωνισμού τραγουδιού παρουσιάζουν τον Κύκλωπα να πιστέψει ότι η νύμφη Γαλάτεια είναι 

ερωτευμένη μαζί του. Ο Δαμοίτας-Πολύφημος προσποιείται τον αδιάφορο και κάνει την νύμφη να 

ζηλέψει επιφέροντας ένα κωμικό αισθητικό αποτέλεσμα.  
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Στο Εἰδύλλιο 11 τα πράγματα είναι κανονικά: ο Κύκλωπας είναι ο απορριπτόμενος και 

παραμελημένος εραστής. Ενώ η Γαλάτεια τρέχει μακριά, ο Κύκλωπας «λιώνει». Αλλά το τέρας 

ανακαλύπτει τελικά ένα φάρμακο, το τραγούδι. Το συνολικό μήνυμα του Ειδυλλίου που μεταδίδει 

ο ποιητής σε έναν φίλο του γιατρό είναι ότι το τραγούδι είναι το φάρμακο για τον πόνο του έρωτα. 

Οι αρχαίοι σχολιαστές βρήκαν ότι ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται ο Κύκλωπας στον 

Φιλόξενο  μπορεί να θεωρηθεί και ως απευθείας  πρόδρομος του θεοκρίτειου Κύκλωπα. 

Συγκεκριμένα, η γελοία εικόνα της ομορφιάς και του τέρατος και  το θέμα της τέχνης ως φαρμάκου 

για την αγάπη προέρχεται από τη «Γαλάτεια» του Φιλόξενου. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι το 

πρωταρχικό μοντέλο του Θεόκριτου ήταν ένας ποιητής που είχε δεσμούς με τη Σικελία, την 

πατρίδα του πρώτου. Τέλος, μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια: στον στίχο 11.9 (ἄρτι γενειάσδων 

περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε) η γενειάδα δείχνει τον Κύκλωπα νέο εξανθρωπίζοντάς τον και 

υπογραμμίζει τον πόνο του έρωτα στη νεαρή ηλικία προσδίδοντάς του μια παγκόσμια διάσταση  

(Coppola, 2002: 102). 

Ο Θεόκριτος έγραψε και ένα ποίημα (Εἰδ. 16) για τον Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών με την 

δηλωμένη πρόθεση να κερδίσει την εύνοιά του. Στην πραγματικότητα, λίγα χρόνια μετά τον 

θάνατο του Αγαθοκλή και μετά την περιπέτεια της Σικελίας με τον Πύρρο, ο Ιέρωνας Β΄ κατέλαβε 

την εξουσία στις Συρακούσες. 

Γνωρίζουμε ότι ήταν ήδη ενεργός την εποχή του Πύρρου, από τον οποίο επαινέθηκε ιδιαίτερα, και 

ότι ως εκ τούτου διακρίθηκε από μια νεαρή ηλικία, όπως επισημαίνει σαφώς ο Πολύβιος. Επειδή 

ο Ιέρων δεν αποκαλείται ποτέ βασιλιάς στο κείμενο, σωστά πιστεύεται ότι η χρονολόγηση του Εἰδ. 

16 πρέπει να τοποθετηθεί στην περίοδο κατά την οποία ο Ιέρων ήταν στρατηγός και στην οποία, 

προφανώς, ο ποιητής ήταν στις Συρακούσες. Όμως ο Ιέρων δεν ευαισθητοποιήθηκε στην έκκληση 

του ποιητή ή ίσως δεν είχε τον χρόνο να συνδιαλλαγεί με μία αυλή από συγγραφείς. Στην 

πραγματικότητα ο Θεόκριτος δεν έλαβε τίποτα από τον βασιλιά των Συρακουσών (Coppola, 2002: 

102-3).   

Το ποίημα που έγραψε ο Θεόκριτος για τον Ιέρωνα, εκτός από την σχέση που μπορεί να έχει με 

τον Πολύφημο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των αναφορών του στα ομηρικά κείμενα και τις 

ωδές του Πινδάρου, του Βακχυλίδη και του Σιμωνίδη, οι οποίες συντέθηκαν για τον Ιέρωνα Α΄ 

των Συρακουσών. Θέλοντας να τιμήσει λοιπόν τους προηγούμενους ποιητές, εντάσσεται σε μια 

στιβαρή εγκωμιαστική παράδοση των Συρακουσών μέσω του εγκωμίου που έγραψε για τον 
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Ιέρωνα. Επιπλέον, είδαμε ότι στα κυκλώπεια ποιήματα, και ιδιαίτερα στο Ειδύλλιο 11, το θέμα του 

ερωτευμένου Κύκλωπα προήλθε από το έργο του Φιλόξενου, ο οποίος ήταν προφανώς γνωστός 

στον Θεόκριτο. Και δεδομένης της άκαρπης σχέσης του Θεόκριτου με τον Ιέρωνα Β΄, μπορούμε 

να αναρωτηθούμε αν η μορφή του θεοκρίτειου Κύκλωπα δεν επισκιάζει τη μορφή του νέου 

διοικητή των Συρακουσών (Coppola, 2002: 103). 

Ο Διονύσιος Α΄ υπήρξε ο στόχος του Κύκλωπα του Φιλόξενου. Ακριβώς οι υπαινιγμοί, που 

τεκμηριώνονται από τους αρχαίους σχολιαστές, στο έργο του, καθιστούν νόμιμη την αμφιβολία 

για μια εκ νέου καλυμμένη υλοποίηση του θέματος, χωρίς να μειώνεται η ερωτική αίσθηση του 

κειμένου. Ο Θεόκριτος θα μπορούσε κάλλιστα να διασκεδάσει φανταζόμενος τον νικηφόρο 

τύραννο, που δεν χρειαζόταν ποιητή, ως τέρας που στο τέλος ανακαλύπτει μια θεραπεία για τα 

προβλήματα του στην ποίηση, την οποία απέρριψε. Ειδικά στο Εἰδύλλιο 16, επικαλέστηκε τη δόξα 

που κέρδισε ο Οδυσσέας χάρη στον τραγουδιστή του Όμηρο, ο οποίος είχε αφηγηθεί την κάθοδο 

στον Άδη και την περιπέτεια στη σπηλιά του Κύκλωπα (16.51-54). Εδώ ο Ιέρων πλαισιώνεται 

θετικά από τον Οδυσσέα και αντιτίθεται στον Πολύφημο: αλλά αρνούμενος τον Θεόκριτο ως 

υμνητή των δικών του πράξεων, ο τύραννος θα μπορούσε πολύ καλά να μετατραπεί από τον 

Οδυσσέα σε Κύκλωπα (Coppola, 2002: 104). 

 

6.4. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 7, ΘΑΛΥΣΙΑ 

Η ιστορία του βουκολικού Εἰδυλλίου 7 διαδραματίζεται στην Κω, αφού μερικά από τα μέρη που 

αναφέρονται ταυτίζονται με τόπους του νησιού (Gow, 1952b: 127). Ο αφηγητής Σιμιχίδας με 

παρέα τον Εύκριτο και τον Αμύντα φεύγουν από την πόλη της Κω προς την εξοχή, για να 

συμμετάσχουν σε μια γιορτή θερισμού. Στον δρόμο συναντούν τον Λυκίδα, του οποίου η εμφάνιση 

παραπέμπει σε βοσκό και ο οποίος πορεύεται στην ίδια κατεύθυνση. Ο Σιμιχίδας έχει ακούσει τη 

φήμη του Λυκίδα ως τραγουδιστή και δεν θεωρεί τον εαυτό του  ισάξιό του. Ο Λυκίδας τον επαινεί 

για τη μετριοφροσύνη του και τραγουδά ένα τραγούδι που συνέθεσε πρόσφατα: το τραγούδι 

εύχεται καλό ταξίδι στον Αγεάνακτα στη Μυτιλήνη με τον όρο να σώσει τον Λυκίδα, που είναι 

ερωτευμένος μαζί του. Ο Σιμιχίδας δεν σχολιάζει το τραγούδι του Λυκίδα, αλλά απαντά με ένα 

δικό του, που αναφέρεται στον έρωτα του φίλου του Άρατου. Ο Λυκίδας χαρίζει στον Σιμιχίδα ένα 

ραβδί ως δώρο ενός αοιδού σε έναν άλλο. Οι δρόμοι τους χωρίζουν και ο Σιμιχίδας με τους φίλους 

του φτάνουν στη γιορτή και συμμετέχουν χαρούμενοι σε αυτήν.  
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Το πρώτο ενικό πρόσωπο, σύμφωνα με τον Gow, θεωρείται ότι παραπέμπει στον ίδιο τον 

Θεόκριτο. Ενώ ο Άρατος ίσως είναι ο προσωπικός του φίλος του 6ου Εἰδυλλίου.  Πιο συγκεκριμένα, 

ο Hunter (2002) σημειώνει ότι παρακολουθούμε μια εξόρμηση στην εξοχή της Κω, για να 

συμμετάσχουν οι ήρωες στη «γιορτή του θερισμού». Ο αφηγητής Σιμιχίδας παρουσιάζεται ως ένας 

νεαρός ποιητής με μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, για τον οποίο το «βουκολικό» είναι απλά 

ένας πιθανά ποιητικός κώδικας ανάμεσα σε πολλούς, ενώ ο μυστηριώδης Λυκίδας, που πέφτει 

στον δρόμο του Σιμιχίδα και των φίλων του, δείχνει ότι ανήκει στον «φυσικό κόσμο» και τον 

«καταλαβαίνει». Τα τραγούδια που ανταλλάσσουν οι δύο ποιητές, δύο πολύ διαφορετικές 

αντιμετωπίσεις του θέματος της απαλλαγής από τον πόθο, φαίνεται επίσης να προσφέρουν δύο 

διαφορετικές οπτικές του τι μπορεί να είναι βουκολικό τραγούδι. Η ξαφνική εμφάνιση και το 

χαρούμενο χαμόγελο του Λυκίδα δείχνουν θεϊκότητα, ενώ το δώρο του στον νεαρό Σιμιχίδα 

φανερά ανακαλεί την περιβολή του Ησιόδου ως ποιητή από τις Μούσες στην αρχή της Θεογονίας. 

Αν αντιληφθούμε τον Λυκίδα ως θεό, τότε προσομοιάζει περισσότερο στον Απόλλωνα. Όσο για 

τον Σιμιχίδα, η ύστερη αρχαιότητα θεώρησε το όνομα ψευδώνυμο του Θεόκριτου. Όμως η 

συσχέτιση ποιητή και πρωτοπρόσωπου αφηγητή θα είναι πιο πολύπλοκη από αυτό. Και πράγματι 

το όνομα, οτιδήποτε και αν απηχεί το οποίο είναι τώρα χαμένο, υποθέτουμε ότι είναι επιλεγμένο 

για να μας εμποδίσει να βγάλουμε ένα απλουστευτικό συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα της 

αφηγηματικής φωνής (Hunter, 2002: 95-97). 

Παρ’ όλο που ο Hunter διατηρεί μια επιφυλακτικότητα σχετικά με την ταυτότητα του αφηγητή, 

εντοπίζει στον στ. 93 μια πτολεμαϊκή αναφορά,   

7.91-93: 

           … Λυκίδα φίλε, πολλὰ μὲν ἄλλα 

Νύμφαι κἠμὲ δίδαξαν ἀν’ ὤρεα βουκολέοντα 

ἐσθλά, τά που καὶ Ζηνὸς  ἐπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα· 

 

Φίλε μου Λυκίδα, και άλλα πολλά  

σε εμένα δίδαξαν οι Νύμφες όταν βοσκούσα 

τα καλά μου ζώα, όσα η φήμη τα έχει μεταφέρει στο θρόνο του Δία· 
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την οποία χαρακτηρίζει ως έναν υπαινιγμό για τον Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο, τον ανώτερο 

προστάτη των ποιητών. Στο ίδιο κλίμα κινείται και ο Bulloch (1990: 756) ο οποίος υπογραμμίζει 

ότι ο Λυκίδας οτιδήποτε και αν αντιπροσωπεύει φαίνεται να λειτουργεί ως ένα είδος επιφάνειας. 

Συνδέεται τουλάχιστον με τον Απόλλωνα, και η συμπεριφορά του μοιάζει τελετή καθιέρωσης και 

μια επίσημη έγκριση της τέχνης του Σιμιχίδα, όμοια με εκείνη της συμβολικής αναγνώρισης του 

Ησιόδου από τις Μούσες (Θεογ. 29-34). Ο Σιμιχίδας δύο φορές αναφέρεται στις βλέψεις του ως 

ποιητή, επισημαίνοντας το μέγεθος της φήμης του ως συγγραφέα βουκολικών ασμάτων «των 

οποίων η φήμη φαίνεται να έφτασε ακόμη και στο θρόνο του Δία» (στ. 93), αλλά με 

μετριοφροσύνη μειώνοντας τον εαυτό του όταν συγκρίνεται με συγγραφείς όπως ο Ασκληπιάδης 

ή ο Φιλητάς (στ. 39-41).  

 

6.5. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 26, ΛΗΝΑΙ Ή ΒΑΚΧΑΙ 

Το Εἰδύλλιο 26 παρουσιάζει σε τριάντα οκτώ δωριάζοντες επικούς εξαμέτρους μια σύντομη 

διήγηση για τον διαμελισμό του Πενθέα από τη Βάκχη μητέρα και τις αδελφές του. Η οπτική γωνία 

της αφήγησης είναι αβέβαιη. Το ποίημα τελειώνει με μια υμνική προσευχή στον Διόνυσο (Bulloch, 

1990: 767).  

H Manakidou (2017) διακρίνει και επιχειρεί να τεκμηριώσει την πτολεμαϊκή διάσταση του 

Εἰδυλλίου αυτού. Η μελετήτρια χαρακτηρίζει τις Βάκχες ως ένα ποίημα πάντα προβληματικό όσον 

αφορά την ειδολογική του ταξινόμηση, το ακροατήριό του, την περίσταση παραγωγής του και τον 

στόχο του. Υπενθυμίζει ότι ο Willamowitz είχε προτείνει έναν υπαινιγμό στον φόνο ενός παιδιού, 

στοιχείο που μπορεί να συσχετισθεί με την ιστορική πληροφορία της ταραχώδους σχέσης του 

Φιλάδελφου με τον γιο του από τον πρώτο του γάμο με την Αρσινόη Α΄. Ο Gow αρνήθηκε έντονα 

αυτή τη θεώρηση, αλλά πρόσφατα ο Cusset και ο Magnani επανέλαβαν την πιθανότητα μιας 

πολιτικής διάστασης και μάλιστα πτολεμαϊκής στο ποίημα. Ο Cusset διατυπώνει το ερώτημα αν 

είναι πιθανό να βρεθεί σημείο παρουσίας της Αρσινόης και του Πτολεμαίου σε αυτόν τον ύμνο 

στον Διόνυσο. Ο ίδιος μελετητής προσπάθησε να παρομοιάσει τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο με τον 

Διόνυσο για τον οποίο ο ποιητής υπενθυμίζει ότι «είναι ακόμη μια γήινη μορφή […] αυτός είναι 

επίσης υποταγμένος σε μια γυναικεία παρουσία». Η μελετήτρια ενδυναμώνει αυτήν την 

ερμηνευτική γραμμή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μητρικές σχέσεις που περιλαμβάνει ο μύθος των 
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Βακχίδων. Την εποχή που ο Θεόκριτος αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, η τραγωδία των 

Βακχίδων ήταν πολύ δημοφιλής κυρίως στους Μακεδόνες. Ο Διόνυσος ήταν ένας σημαντικός θεός 

για τους Μακεδόνες και τους Πτολεμαίους, και οι Μακεδόνισσες ήταν διάσημες Βακχίδες. Σχετικά 

με την Ολυμπιάδα και τον Μαιναδισμό ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου μεταξύ 

γυναικών πήγε στη μάχη ντυμένη σαν Βακχίδα με έναν ταμπούρλο, ενώ η Αδέα Ευρυδίκη, κόρη 

της Κυνάνης και εγγονή του Φιλίππου Β΄ ήταν μεταμφιεσμένη σαν μακεδόνας στρατιώτης. 

Επίσης, στη διάσημη παρέλαση των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια ο Διόνυσος με τις Βακχίδες 

κατείχε πρωταγωνιστική θέση, αλλά το αξιοσημείωτο επεισόδιο του διασπαραγμού δεν 

αποτελούσε τμήμα του δυναστικού θεάματος (Manakidou, 2017: 251-253).   

 

6.6. ΕΙΔΥΛΛΙΟ 24, ΗΡΑΚΛΙΣΚΟΣ 

Το Εἰδύλλιο 24 αποτελεί ένα επύλλιο που αφηγείται το ηρωικό κατόρθωμα του Ηρακλή, σε 

νηπιακή ηλικία, ο οποίος στραγγάλισε δύο φίδια σταλμένα από την Ήρα για να σκοτώσουν αυτόν 

και τον αδελφό του στην κούνια τους. Ο μύθος ήταν γνωστός και η αφήγηση του Θεόκριτου 

μοιάζει με εκείνην του Πινδάρου στον Α΄ Νεμεόνικο (Bulloch, 1990: 766). Σύμφωνα με τη σύνοψη 

της Μανακίδου (2016), πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μητέρα του ήρωα, η Αλκμήνη. Όταν η Ήρα 

στέλνει τα φίδια στη νηπιακή κούνια, ξυπνά πρώτα η Αλκμήνη και προστάζει τον άνδρα της να 

σηκωθεί. Έπειτα, σε αυτήν την βασίλειαν (στ. 72) και ἀριστοτόκειαν (στ. 73) γυναίκα ο Τειρεσίας 

προφητεύει ότι θα την εξυμνούν ως σέβας Ἀργείαισι (στ. 76-78). Πιστεύεται ότι το ποίημα 

παρουσιάστηκε στα Γενέθλια/Βασίλεια του Πτολεμαίου Β΄ κατά την ενθρόνισή του. Κατά τη 

μελετήτρια, η δυναμική παρουσία της Αλκμήνης  φανερώνει μια αναβάθμιση του μητρικού ρόλου, 

η οποία πιθανόν να επιβλήθηκε από τη σημαντική θέση που κατείχε η Βερενίκη και η οποία 

δυναμικά επέβαλε τον δικό της γιο ως διάδοχο. Επίσης, οι μαγικές τελετές καθαρμού που εκτελεί 

η Αλκμήνη μετά την οφιοκτονία ίσως απηχούν μακεδονικές συνήθειες που μαρτυρούνται σε 

μολύβδινα ελάσματα. Τέλος, μία πτολεμαϊκή ανάγνωση θα ήταν ότι πίσω από την Ήρα βρίσκεται 

η Ευρυδίκη, δηλαδή η πρώτη σύζυγος του Πτολεμαίου Α΄ που ματαίως προσπαθεί να εκδιώξει τον 

διάδοχο υπέρ των δικών της παιδιών (Μανακίδου, 2016: 35).  

Οι Fantuzzi και Hunter (2002) συμπλέουν με την πτολεμαϊκή προσέγγιση, θεωρώντας ότι ο 

Ηρακλής συμβολίζει τον νεαρό Φιλάδελφο, ο οποίος, όπως όλοι οι Πτολεμαίοι, έμελλε να είναι 

«ανώτερος των εχθρών του». Ως θεϊκός πρόγονος του μακεδονικού βασιλικού οίκου και ως 



102 
 

πρότυπο του Αλέξανδρου, ο Ηρακλής ήταν πολύ σημαντική μορφή για τους Πτολεμαίους (πβ. 

17.13-33). Ο ύπνος του σε μια ασπίδα συνδέεται με μια ιστορία που απαντά σε μεταγενέστερες 

πηγές: ο Πτολεμαίος Λάγου εγκατέλειψε τον Πτολεμαίο Σωτήρα σε μια χάλκινη ασπίδα, και το 

εκτεθειμένο βρέφος ανατράφηκε από έναν αετό. Τέλος, ανακαλώντας στη μνήμη τον Περσέα, 

πρόγονο του Ηρακλή, ο Θεόκριτος τονίζει τη δυναστική συνέχεια και τη μεταβίβαση της αρετής 

από γενιά σε γενιά, θέματα προσφιλή στην πτολεμαϊκή ιδεολογία (Fantuzzi & Hunter, 2002: 326-

327). 

 

6.7. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ III, ΒΕΡΕΝΙΚΗ 

Σχετικά με την χαμένη Βερενίκη (της οποίας απόσπασμα σώζει ο Αθήναιος, 284A, και το οποίο 

περιλαμβάνεται στη στερεότυπη έκδοση του A.S.F. Gow)35, ο Hunter (2003) αναφέρει ότι πιθανόν 

παραδόθηκε στην αρχαιότητα ξεχωριστά από τον όγκο των θεοκρίτειων ποιημάτων που έχουν 

επιβιώσει μέχρι εμάς. Πιθανόν δοξάζει την ίδια Μητέρα Βασίλισσα (Βερενίκη Α΄), και ίσως να 

έλαβε υπ’ όψιν του, τουλάχιστον εν μέρει, τη θεοποίησή της σε συνδυασμό με την Αφροδίτη. 

Δυστυχώς το μοναδικό απόσπασμα δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε περισσότερα, όμως 

τουλάχιστον δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να αντιτίθεται στην υπόθεση για μια ομάδα ποιημάτων 

σχετικών με τον πτολεμαϊκό βασιλικό οίκο, γραμμένων την ίδια περίπου περίοδο (Hunter, 2003: 

7).  

 

Θεόκριτος δ᾽ ὁ Συρακόσιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Βερενίκῃ τὸν λεῦκον ὀνομαζόμενον ἰχθὺν ἱερὸν 

καλεῖ διὰ τούτων· 

καἴ τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε καὶ ὄλβον, 

ἐξ ἁλὸς ᾧ ζωή, τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 

σφάζων ἀκρόνυχος ταύτῃ θεῷ ἱερὸν ἰχθύν, 

ὃν λεῦκον καλέουσιν, ὁ γάρ θ᾽ ἱερώτατος ἄλλων, 

καί κε λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύσαιτο θαλάσσης 

ἔμπλεα. 

 
35 Gow, A.S.F. (1952). Bucolici Graeci. Oxford University Press.  
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6.8. ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 13 ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 

Ἁ Κύπρις οὐ πάνδαμος. Ἱλάσκεο τὰν θεὸν εἰπών  

οὐρανίαν, ἁγνᾶς ἄνθεμα Χρυσογόνας 

οἴκῳ ἐν Ἀμφικλέους, ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἶχε  

ξυνόν· ἀεὶ δέ σφιν λώιον εἰς ἔτος ἦν 

ἐκ σέθεν ἀρχομένοις, ὦ πότνια· κηδόμενοι γάρ 

ἀθανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί.   

 

Η Laura Rossi (2001) αναλύοντας το Επίγραμμα 13, το οποίο αποδίδεται στον Θεόκριτο, αρχικά 

επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί μια συνήθη κλητική αφιέρωση (στ. 2: ἄνθεμα) στην Αφροδίτη που 

προσφέρεται στον δικό της οίκο (στ. 3: οἴκῳ ἐν Ἄμφικλέους) από μια γυναίκα, τη Χρυσογόνα. Η 

ακριβής φύση του δώρου δεν διευκρινίζεται, αλλά αν κάποιος λάβει υπ’ όψιν του ότι το υπερώνυμο 

ἄνθεμα του στ. 2 είναι παράθεση στο τὰν θεὸν στον στ. 1, μπορεί να σκεφτεί με σιγουριά μια εικόνα 

της Αφροδίτης, της οποίας δεν συγκεκριμενοποιείται ο τύπος, το μέγεθος, ούτε η τοποθεσία. 

Γενικότερα, οι αφιερωματικές προσφορές στην Αφροδίτη μαρτυρούνται σε μεγάλο βαθμό. Όμως 

στο επίγραμμα υπάρχουν στοιχεία που δεν ταιριάζουν με τις παραδοσιακές συμβάσεις των 

αφιερώσεων προκαλώντας την υποψία ότι αυτή η αφιέρωση είναι απλά ένα αδύναμο πλαίσιο μιας 

σύνθεσης που έχει εντελώς διαφορετικό σκοπό (Rossi, 2001: 239).  

Συνεχίζοντας η Rossi εντοπίζει ότι στο πρώτο δίστιχο η διάκριση μεταξύ Αφροδίτης Πανδήμου, 

προστάτιδας του σωματικού έρωτα, και Αφροδίτης Οὐρανίας, που συμβολίζει την αγνή, ανόθευτη 

και ευγενική αγάπη, δίνεται με μεγάλη έμφαση. Διευκρινίζοντας από την αρχή ότι η αφιέρωση της 

Χρυσογόνας δεν απευθύνεται στην Πάνδημον Αφροδίτη (στ. 1: ἁ Κύπρις οὐ πάνδαμος), το κείμενο 

δείχνει μια καθαρά ηθική και ηθικολογική ατμόσφαιρα, η οποία χαρακτηρίζει και την υπόλοιπη 

σύνθεση. Σε τέλεια συμφωνία με την αρχική δήλωση, η Χρυσογόνα που αφιερώνει την προσφορά 

στην Αφροδίτη Ουρανία είναι ἁγνά. Επιπλέον το παράδειγμα της pietas της Χρυσογόνας και του 
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συζύγου της, που πάντοτε μνημόνευαν τη θεά πρώτη στις προσευχές τους (στ. 4-5) τίθεται κάτω 

από τη γενικότερα ευσεβή συμπεριφορά που όλοι πρέπει να έχουν απέναντι στους θεούς, οι οποίοι 

πάντοτε ανταμείβουν την προσοχή που λαμβάνουν (Rossi, 2001: 240). 

Η υπόθεση της ερμηνείας του κειμένου ως ένα παράδειγμα προπαγάνδας για τη λατρεία μιας 

«αγνής» Αφροδίτης ανταποκρίνεται εξαιρετικά καλά με τις πολιτικές και θρησκευτικές τάσεις των 

πρώιμων ελληνιστικών βασιλείων και συγκεκριμένα της πτολεμαϊκής δυναστείας. Στην αυγή της 

ελληνιστικής περιόδου, η Αφροδίτη παραμέρισε την περισσότερο παραδοσιακή Ήρα ως 

προστάτιδα θεότητα του γάμου, για να γίνει πάτρωνας της συζυγικής αγάπης. Ήδη οι σύζυγοι και 

οι ερωμένες μορφών όπως ο Δημήτριος Πολιορκητής, είχαν λατρευτεί ως Αφροδίτη αποκτώντας 

ναούς και ιερά με αυτό το πρόσχημα. Οι βασίλισσες των διαφόρων ελληνιστικών βασιλείων 

αργότερα υιοθέτησαν το ίδιο μοντέλο της αφομοίωσης με μεγαλοπρεπές ύφος και αναπαρίσταντο 

συστηματικά ως Αφροδίτη στις απεικονίσεις και τις επίσημες παραστάσεις. Συγκεκριμένα, στην 

Αίγυπτο, η προώθηση της λατρείας της Αφροδίτης από τη βασίλισσα μαρτυρείται για ολόκληρη 

την Πτολεμαϊκή δυναστεία, πιθανόν από την περίοδο του Πτολεμαίου Φιλάδελφου και της 

Αρσινόης Β΄ (Rossi, 2001: 241-242).  

Συνεπώς, η ιδεολογική προπαγάνδα των Πτολεμαίων η λατρεία της Αφροδίτης ως προστάτιδος 

θεάς του γάμου και του συζυγικού έρωτα, προωθούνταν για να διαδώσει ταυτοχρόνως το ιδανικό 

της συζύγου, ένα μοντέλο για το οποίο ως πιο λαμπρό παράδειγμα παρέχονταν από τη σύζυγο 

βασίλισσα. Επομένως, το γεγονός ότι στο Επίγραμμα 13 η Χρυσογόνα είναι μια ἁγνὰ σύζυγος που 

αφιερώνει ένα άγαλμα στην Ἀφροδίτη Οὐρανία συμβαδίζει τέλεια με τις θρησκευτικές τάσεις που 

προπαγανδίζονται από την αυλή και αντανακλώνται επίσης από τον Θεόκριτο σε συγκεκριμένα 

σημεία-κλειδιά του έργου του (Rossi, 2001: 242-243).   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο ελληνιστικός ποιητής Θεόκριτος δεν υπήρξε πολυγραφότατος και πληθωρικός στην ποιητική 

του παραγωγή, όπως ο σύγχρονός του Καλλίμαχος. Γνωρίζουμε ελάχιστα για τον βίο του, και από 

αυτά τα λίγα καταλαβαίνουμε ότι η ζωή του δεν ήταν εύκολη, εφόσον δεν έκανε το λογοτεχνικό 

του τάλαντο και την αναμφισβήτητη λογιοσύνη του βιοποριστικό επάγγελμα. Ο Καλλίμαχος είχε 

την τύχη να τον προσέξει ο Φιλάδελφος και να εργαστεί στην Βιβλιοθήκη. Και αναμφισβήτητα να 

κερδίσει μία θέση στην πτολεμαϊκή αυλή. Ο Θεόκριτος ίσως μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα 

να τεθεί υπό την προστασία του άρχοντα της Σικελίας Ιέρωνα Β΄, ταξίδεψε στον ελληνιστικό 

κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, ίσως όχι μόνο για να αναζητήσει τρόπους βιοπορισμού, αλλά 

και για να ικανοποιήσει το φιλοπερίεργο πνεύμα του και να αναπτύξει ελεύθερα το ταλέντο του. 

Πηγαίνει για κάποιο διάστημα στην Κω, ένα νησί πλούσιο και σημαντικό μέσα στη θαλάσσια 

επικράτεια των Πτολεμαίων. Εκεί συνδέεται με σπουδαίους λογίους και ανάμεσά τους τον Φιλητά, 

τον δάσκαλο του Πτολεμαίου Β΄. Έπειτα έρχεται στο κέντρο του πτολεμαϊκού κράτους, την 

Αλεξάνδρεια. Πιθανόν προσπάθησε να εισέλθει στον κύκλο του βασιλιά. Η έλλειψη πληροφοριών 

όμως που έχουμε δεν μας επιτρέπει να πιστέψουμε ότι απολάμβανε συστηματικά τα προνόμια που 

είχαν οι ένοικοι του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης. Μάλλον δίνει την εντύπωση ότι δεν ήταν 

μέρος του συστήματος, συνθήκη που συμβάδιζε με το αίσθημα της καλλιτεχνικής ελευθερίας που 

τον διείπε.  

Με το Εγκώμιο στον Πτολεμαίο προφανώς επιδιώκει την εύνοια και την προστασία του βασιλιά. 

Όμως δεν είναι ένα συμβατικό ποιητικό κατασκεύασμα προσανατολισμένο απλά στην κολακεία 

των ισχυρών. Μέσα από τα πολλά επίπεδα, κατορθώνει να φωτίσει τα σοβαρά δυναστικά ζητήματα 

που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ηγεμόνες, όπως για παράδειγμα το πώς θα δικαιολογηθεί ο 

αιμομικτικός τους γάμος στη συνείδηση των Ελλήνων: με έναν διακριτικό παραλληλισμό με τον 

γάμο των Ολυμπίων θεών-αδελφών Δία και Ήρας και με μια ταύτιση του θνητού βασιλιά με τον 

βασιλιά των Θεών, επιτυγχάνει την αποκατάσταση των Θεών Αδελφών στο ηθικό κριτήριο του 

ελληνικού ακροατηρίου. Γενικότερα, μέσα από παραλληλισμούς, συμβολισμούς, 

συνυποδηλώσεις, υπαινικτικές αναφορές, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διακειμενικές διασυνδέσεις 

διατηρεί κεντρισμένο το ενδιαφέρον του καλλιεργημένου κοινού της αυλής, φέρει οπωσδήποτε εις 

πέρας το καθήκον του να εξυψώσει τον ζώντα βασιλιά, που ενδεχομένως παρευρίσκεται στην 

εκτέλεση του ύμνου, όμως παράλληλα κάνει και κάτι άλλο: μέσα από την ευγενική προσπάθεια να 
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τα δικαιολογήσει και να τα συγκαλύψει, επισημαίνει τα κακώς κείμενα, τα τρωτά της ισχυρής 

οικογένειας και ίσως πολύ αθόρυβα και υπαινικτικά τα καυτηριάζει.  Άλλωστε, κάτι παρόμοιο 

κάνει και με το εγκώμιο στον Ιέρωνα Β΄. Δεν εξυμνεί τα πολεμικά του κατορθώματα, αλλά 

εκφράζει ευχές για μελλοντική ειρήνη, γαλήνη και ευημερία, αγαθά που δεν έχουν κατακτηθεί 

μέχρι τώρα από τον ηγεμόνα. Δίνει την εντύπωση ότι του ασκεί κριτική, όμως με τόσο ανεπαίσθητο 

τρόπο, που καταλήγει να γίνεται ειρωνικός.  

Ένα από τα άμεσα πτολεμαϊκά του ποιήματα είναι ο μίμος Ἀδωνιάζουσαι. Τιμώντας τη σατιρική 

παράδοση της πατρίδας του, δεν περιορίζεται μόνο στην γκροτέσκο απεικόνιση των φλύαρων 

γυναικών, αλλά μέσα από τις γλωσσικές επιλογές υπονομεύει ακόμη και το σοβαρό υμνητικό 

κομμάτι που εξυμνεί την Αρσινόη και αποθεώνει τη Βερενίκη. Ακόμη και με το Εἰδύλλιο 14, 

ενσωματώνει την φιλοτέχνηση του πορτρέτου του Φιλάδελφου, μέσα σε έναν μίμο – είδος λαϊκό 

και φαινομενικά κατώτερο λογοτεχνικά – με τη χρήση κολακευτικών επιθέτων. Ανάμεσα σε αυτά 

όμως υπάρχει ένα που υπονομεύει ή καλύτερα αποκαλύπτει την μη ιδανική εικόνα που 

περιγράφτηκε στο Εγκώμιο στον Πτολεμαίο: «ἐρωτικός». Θυμίζοντας τις πολυάριθμες ερωτικές 

του περιπέτειες, καταρρίπτει την εικόνα του στοργικού συζύγου-αδελφού. 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν και άλλες πτολεμαϊκές αναφορές, 

περισσότερο έμμεσες σε σύγκριση με τα προηγούμενα Εἰδύλλια, όμως περιοριστήκαμε στην απλή 

αναφορά τους, αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης ενδεχομένως 

σε μια άλλη περίσταση, δεδομένης της περιορισμένης έκτασης μιας μεταπτυχιακής εργασίας. 

Επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθούν καλύτερα τα Ἐπιγράμματα που αποδίδονται στον 

Θεόκριτο. Όπως είδαμε μόνο το Ἐπίγραμμα 13 χαρακτηρίστηκε πτολεμαϊκής χροιάς, χάρη στην 

ενδιαφέρουσα μελέτη της Laura Rossi. Αξίζει να μελετηθεί και το Εἰδύλλιο 22 Διόσκουροι, για το 

οποίο έχει διατυπωθεί στη βιβλιογραφία η πιθανότητα να εμπεριέχει πτολεμαϊκές αναφορές. 

Τέλος, είναι ενδιαφέρον να μελετηθούν υπό αυτό το πρίσμα και τα βουκολικά ποιήματα του 

Θεόκριτου, στα οποία ο locus amoenus ίσως να μη λειτουργεί μόνο ως ένας θελκτικός κόσμος 

φυσικής γαλήνης και απόδρασης από το πολύβουο αστικό περιβάλλον, αλλά και ως κατάφαση και 

πολιτική πρόταση του ποιητή να προσπαθήσει η εκάστοτε εξουσία (σικελική ή πτολεμαϊκή) να τον 

εξασφαλίσει για τους πολίτες της.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ABSTRACT 

Η ποίηση του Θεόκριτου εμπνέεται συνήθως από την καθημερινότητα, από ονειρικές καταστάσεις 

ή από θέματα που σχετίζονται με βουκόλους και μυθικούς ήρωες. Σε ορισμένα έργα του είναι 

φανερή η προσπάθειά του να εγκωμιάσει τους κυβερνώντες. Ο πολιτικός του λόγος είναι 

συμβολικός, χρησιμοποιεί εκφράσεις υπαινικτικές και ορισμένες φορές είναι αμφιλεγόμενο εάν η 

στάση του απέναντι στους κυβερνώντες είναι ειρωνική ή υποστηρικτική. Ο πολιτικός Θεόκριτος 

επιχειρεί να υμνήσει τα έργα των βασιλέων και να τους εξομοιώσει με τους ολύμπιους θεούς με 

σκοπό να νομιμοποιήσει την εξουσία τους ή να εξομαλύνει τις εντυπώσεις από πράξεις ηθικά ξένες 

προς το ελληνικό αξιακό σύστημα.  

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αρχικά παρατίθενται τα στοιχεία του βίου του 

Θεόκριτου και τα ποιητικά είδη που υπηρέτησε ή δημιούργησε. Στη συνέχεια δίνεται το ιστορικό 

και πολιτικό πλαίσιο της εποχής της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ Σωτήρος και Πτολεμαίου Β΄ 

Φιλάδελφου, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να ανιχνευθούν και να γίνουν κατανοητές οι 

πολιτικές αναφορές στη θεοκρίτεια ποίηση. Στα Εἰδύλλια 14 και 15 η αναφορά στο πτολεμαϊκό 

καθεστώς είναι άμεση και στο Εἰδύλλιο 17 εξυμνείται ανοιχτά ο μονάρχης Πτολεμαίος Β΄, ο οποίος 

συνεχίζοντας το έργο των θεοποιημένων γονέων του και έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη 

αδελφή και σύζυγο Αρσινόη Β΄, έφερε την ευδαιμονία στο αιγυπτιακό βασίλειο. Το Εἰδύλλιο 16 

αποτελεί εγκώμιο στον Ιέρωνα Β΄ των Συρακουσών. Αυτό δεν εξυμνεί τα πολεμικά του 

κατορθώματα, αλλά διατυπώνει ευχές για μελλοντική ειρήνη και ευημερία, αγαθά που μέχρι τώρα 

δεν έχουν κατακτηθεί από τον ηγεμόνα. Έμμεσες πτολεμαϊκές αναφορές έχουν εντοπιστεί και σε 

άλλα Εἰδύλλια, καθώς και στο Επίγραμμα 13, το οποίο πιθανόν να είναι φορέας μηνυμάτων της 

πτολεμαϊκής προπαγάνδας περί συζυγικής αγάπης μεταξύ των αδελφών-βασιλέων Πτολεμαίου 

Φιλάδελφου και Αρσινόης Β΄.  

 

Theocritus' poetry is usually inspired by everyday life, dreamy situations or themes related to 

bucolic and mythical heroes. In some of his works, his attempt to praise the rulers is obvious. His 

political speech is symbolic, he uses allusive expressions and sometimes it is controversial whether 

his attitude towards the rulers is ironic or supportive. The political Theocritus attempts to praise 

the works of the kings and to equate them with the Olympian gods, in order to legitimize their 
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power or to normalize the impressions of actions which are morally foreign to the Greek moral 

system. 

In the present dissertation, the elements of Theocritus' life and the poetic genres he served or 

created are first listed. The following chapter is the historical and political context of the reign of 

Ptolemy I Soter and Ptolemy II Philadelphus. This context adds to the tracing and understanding 

the political references in the Theocritean poetry. In Eidyllia 14 and 15 the reference to the 

Ptolemaic regime is direct and in Eidyllium 17 the monarch Ptolemy II is openly praised, who, 

brought prosperity in the Egyptian kingdom, continuing the work of his deified parents and having 

at his side his beloved sister and wife Arsinoe II. Eidyllium 16 is a praise to Ieron II of Syracuse. 

The poem does not glorify his war achievements, but expresses wishes for future peace and 

prosperity, goods that have not yet been conquered by the ruler. Indirect Ptolemaic references have 

been found in other Eidyllia, as well as in Epigram 13, which may be the bearer of Ptolemaic 

propaganda messages of conjugal love within the fraternal marriage of Ptolemy Philadelphus and 

Arsinoe II. 

 


