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Πρόλογος

Σε μια εποχή, που ο άνθρωπος βρισκόταν ακόμη στο αρχικό στάδιο του πολιτισμού του 

και. που η σκέφη του δεν είχε φτάσει, να υττηρετεί συνειδητά την αντικειμενική αλήθεια, η 

καταφυγή στο μύθο ?]ταν ο μόνος τρόμος για να δώσει ατζάντηοη στα ερωτήματα που τον 

βασάνιζαν, για να ερμηνεύσει φυσικά φαινόμενα ηαι για να σνγκρατήσει. ό,τι ο ίδιος ειόε, 

έζησε και φαντάστηκε και νόμιζε ότι δεν άξιζε να ξεχαστεί. Ειδικά στους μύθους jiov ανα

φέρονται στην ανθρώπινη ιστορία είναι πολύ πιθαϊ^όν ότι λανθάνει κάποιος ιστορικός πυρή

νας, όπως όεν αποκλείεται ορισμένοι από τους ήρωες πον αναφέρονται εκεί να έζησαν 

πραγματικά, είτε με τα ονόμαχα που τους δίνει η παράδοση είτε και με άλλα. Οτιωσδήτιοτε, 

η εξιχνίαση των πραγματικών περιστάσεων, που προκάλεσαν τη δημιουργία του κάθε 

μύθου, είναι, αδύνατη, γιατί, οι. σχετικές παραδόσεις έχουν εμπλουτιστεί με πλήθος ποιητι

κών στοιχεκον αλλά και γιατί ο λαός και ο αοιδός που έπλαθε το μύθο δεν αισθάνθηκε τον 

e(wt()του υποχρεωμένο να μείνει πιστός στην ιστορική πραγματικότητα.

Την αθανασία του ο ελληνικός μύθος -συχνά με ττολλές παραλλαγές- τη χρωστάει 

κυρίως στο ότι καλλιεργήθηκε τουλάχιστον δεκατέσσερις αιώνες, στους τόπους που γεννή

θηκε, από πλήθος ενικούς, λυρικούς και δραματικούς ποιητές, που θέλησαν να τον κάνουν 

φορέα των ιδανικών του ελληνικού κόσμον. Πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία του ελληνικού 

πνεύματος είναι αποτντΐίομένα στο μύθο, όπως η αγωνιστική διάθεση, η κατάφαση της 

ζα)ής, η λατρεία της ομορφιάς και το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τον άνθρωπο ως άνθρ(ο- 

πο, τΐοι)οδήγησε στη δημιουργία μιας ιδανικής εικόνας τον, που να προβάλλει κανόνες ζ(οής 

με γενικό κύρος.

Θεϊκή και ηρ(οική μυθολογία έχουν πλήθος λαοί, από τη μιαν άκρη της γης ως την άλλη. 

Μόνο, όμως, η αρχαία ελληνική μυθολογία, χάρη στην ποιότητά της, ξεπέρασε κάθε τοπικό 

και χρονικό σύνορο και έγινε πνευματικό αγαθό πανανθρώπινο.

Η επιθυμία, μας)jrav να δώσουμε μια Μυθολογία new να μην αττεΐίθύνεται μόνο στους 

ειδικούς' χωρίς να χάσει τον επιστημονικό της χαρακτήρα, να είναι, προσιτή και στον πολύ 

κόσμο. Να διαβάζεται ευχάριστα από μικρούς και μεγάλους, από επιστήμονες και μορφ(ο- 

μένονς αλλά και. αττό απλούς ανθρώπους που, αδιάφοροι για τονς ηροβλι^ματισμούς της 

επιστημονικής έρευνας, θέλουν να ι/.η)χαγα)γηθοι)ν, μαθαίνοντας τι. ιστορούσαν οι αρχαίοι 

Έλληνες για τους Θεούς και τονς ήρα)ές τους, και. να χαρούν απροβλημάτιστα την ομορ(ριά 

τα.)ν αρχαίων μϋ()(ον.
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Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ

ΕΑ.ι^/ν αρχή ήν ό μύθος,ζ. Στους 
προϊστορικούς χρόνους ο άνθρωπος 
στεκόταν αδύναμος μπροστά στο 
μεγαλείο του σύμπαντος, αδυνατού- 

,σε να καταλάβει τον κόσμο και να 
ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα με

τη δύναμη της λογικής. Η ζωτική ανά
γκη να δώσει απαντήσεις στα ερωτήμα

τα που τον απασχο入oGcrav, να δώσει μορφή

Ο Ήλιος και η Ηώς, 

ιιαιδιά του Τιτάνα 

Υιιερίωνα, εικονίζο-

Η Σελήνη 

αναδύεται αιιό 

τη θάλασσα.

(Εσωτερικό 

ατϊϊκής 

ερυθρόμορ

φης κύλικας, 

του 

Ζωγράφου 

του Βρύγου, 

π. 485 π.Χ.).

6

σε όλες αυτές τις αόρατες δυνάμεις που του προκο(- 
λούσαν έκπληξη, απορία ή και φόβο, τον οδήγησαν να πλάσει 
μια μυθολογική εκδοχή της γέννησης του κόσμου. Μια δική του 
εκδοχή της κοσμογονίας.
Υπάρχουν πολλοί αρχαίοι ελληνικοί μύθοι που αναφέρονται 
στην αρχή της δημιουργίας. Την προκοσμική κατάσταση, που οι 
περισσότεροι μυθοπλάστες φαντάζονται χαοτική, σκοτεινή, 
παγερή, χωρίς σταθερά περιγράμματα, διαδέχεται η εμφάνιση 

νται στο στερέωμα. 

Αριστερά η Νυξ και 

δεξιά π Ηώ$, στα 

άρματά τους, ταξι

δεύουν. Ανάμεσα 

τους αναδύεται με το 

τέθριππό του περίλα

μπρος ο Ήλιος.

(Λευκή λήκυθος, 

5ος αι. π.Χ.).

κάποιων αυτογέννητων οντοτήτων, όπως το Χάος ή ο 
Τάρταρος, ο Αέρας ή ο Ωκεανός, η Νύχτα ή το Έρεβος. 
Αυτές δίνουν ζωή στους πρώτους θεούς που, με το πέρα
σμα του χρόνου, παραμερίζονται από άλλους, νεότερους. 
Η σύγκρουση ανάμεσα σε παλιούς και νέους θεούς, με 
αποτέλεσμα την επικράτηση της νεότερης γενιάς, απηχεί 
την ιδέα της καθυπόταξης των αρχέγονων, ατε入£οτΈρα)ν 
και αγριότερων δυνάμεων στη βούληση άλλων, τελειότε
ρων και ημερότερων.
Πολύ σημαντικό κομμάτι στο κεφάλαιο της κοσμογονίας 
αποτελεί, όπως είναι φυσικό, και η ανθρωπογονία, η δημι
ουργία του ανθρώπινου γένους. Κι εδώ η αρχαία ελληνική



Ο Ήλιος, κάτω αριστερά, 

οδηγεί το τέθριππό του, 

που ανεβαίνει ψιιλά. 

Δεξιότερα φαίνεται ακόμη το πίσω 

τμήμα του αλόγου της Σελήνης, 

ενώ η ίδια έχει κιόλας εξαφανιστεί.

Χάνεται προς τα δεξιά και η φτερωτή 

Νύχια με το άρμα της. (Ερυθρόμορφο 

κάλυμμα πυξίδας, 5ος αι. π.Χ.).

φαντασία δεν περιορίστηκε σε 
μία εκδοχή. Για άλλους οι άνθρω
ποι πλάστηκαν από τους θεούς, 
για άλλους από τον Τιτάνα Προμη
θέα. Άλλοι μύθοι, που κατάγονται από 
τις κατά τόπους παραδόσεις, ρι入ο9ν για 
ανθρώπους που βγήκαν από την ίδια τη γη ή για θνη
τούς που γεννήθηκαν από το ζευγάρωμα θεών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση ελληνικών κοσμο- 
γονικών μύθων με αυτούς άλλων εθνών. Σε μερικές περιπτώ
σεις η έρευνα φανερώνει στενές σχέσεις ανάμεσα στις ε入入ηνικές 
και εξωελληνικές κοσμογονίες. Η ιστορία του Κρόνου, όπως μας 
την παραδίδει ο Ησίοδος, παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με 
το έπος ^ΚουμαρμπΓ που ανακα入。cpBr)KE στις πινακίδες του 
κρατικού χετιτικού αρχείου, οι οποίες χρονο入ογούνται στο 
14ο/13ο αι. π.Χ. Η ησιόδεια διήγηση φαίνεται ότι είχε ως πρό
τυπο το προγενέστερο χετιτικό κείμενο, ενώ ο Κρόνος πρέπει 

να ταυτίζεται, ακόμη και ετυμολογικά, με τον Κουμαρμπί. 
Σε άλλες περιπτώσεις τα κοινά στοιχεία δεν οφείλονται σε 
πολιτιστικές επιδράσεις, οΛ入& σε κοινές εμπειρίες και μνή
μες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, η εξαφάνιση του ανθρώπινου γένους με 
κατακ入υομ6, που συναντάμε στις μυθολογίες ίτο入入ών 
入αών, από του. Ινδούς μέχρι τους ερυθρόδερμους της 
Αμερικής, αλλά και στην ίδια την Παλαιό Διαθήκη. Σίγουρα, 
όμως, το πιο βασικό, κοινό χαρακτηριστικό των κοσμογονι- 
κών μύθων, σε ελληνικό 以入入& και παγκόσμιο επίπεδο, είναι 
ένα: η εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει 
πώς έγινε η πλάση και πώς οι θεοί που την κυβερνούν.
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Έρεβος Νύχτα —
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Ουρανός

Αιθέρας Ημέρα
Αγχίσης —|------Αφροδίτη
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Μήδειος
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Η-!
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Βορράς
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Φάσις Σαγγάριος Ουρανία
Ρήσος Λάδων Ιππώ
Αχελώος Παρθένιος Κλαμένη
Νέσσος Εύηνος Ρόόεια
Ροδίος Αρόησκος Καλλιρρόη
Αλιάκμων Σκάμανδρος Ζευξώ
Επτάπορος κ. α. 3000 Κλυτίη

Ιδυία
Πεισιθόη
Πληξαύρη
Γ(ιλ(ιξαύοη
Διώνη
Μηλόβοσις
Ωκυρόη

Οδυσσέας —Καλυψώ

Γ
Ναυσίθοος

1
Ναυσίνοος

Θόη 
Πολύδωρη 
Κερκηίς 
Πλουτώ 
Περ(η)ίς 
Ιάνειρα 
Ακάστη 
Ξάνθη 
Πετραία 
ΜενεοΘώ 
Ευρώπη 
Μήτις 
Ενρυνόμη 
Τελεστώ

Μέμνων Ημαθίων
Κρόνος一

Ιασίων —|— Δήμητρα

Πλούτος

Εστία Ήρα Άδης
I 

Ήφαιστος

Χρνσΐ]ίς
Ασία
Ενόώρη
Τύχη

Ερατώ

Μνημοσύνη
1_______

Θέμις
1

Δήμητρα
11

Μούσες: 「
_, 1

Περσεφόνη

Κλειιύ Μοίρες: Ώρες:
Ευτέρπη
Θάλεια Κλ(υθ(υ Ευνομία
Μελπομένη Λάχεσις Δίκη

Τερψιχόρη Άτροπος Ειρήνη

Πολύμνια
Ουρανία 
Καλλιόπη
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Σεμέλη ΑλκμήνηΉρα Μαία Λητώ Ευρυν(5μη

Χάριτες:

Ή

ψης —— Αφροδίτη

D60os Δείμος Αρμονία —Κάδμος
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Θεμιστώ 
Προνόη
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Κόττος 
Βριάρεος 
Γύγης Πρωτώ 

Ευκράντη 
Σαώ 
Αμφιτρίτη 
Ενδώρη 
Γ(άι)νη 
Γλαύκη 
Κυμοθόη 
Σπειώ 
Θόη 
Αλία 
Πασιθέα 
Ερατώ 
Ευνίκη. 
Μελίτη 
Ευλιμέν)] 
Αγαυή

Πηλέας ―ι------- Θέτις
Δωτώ

Αχιλλέας Φέρουσα 
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Νησαία 
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Ευρυάλη

Ποσειδών —ι— Μέδουσα

Άρπυιες:

Αελλω
Ωκυπέτη

Φόρκυς

Θαύμας Ηλεκτρα

ΓΗ

Κητώ

Τρίτων
Φώκος



Η θεογονία

Η Γη ξεπροβάλλει από 
κάποιο χάσμα για να γλυ

τώσει τον Γίγαντα Πολυ- 
βώτη, γιο της χαι γιο του 

Ουρανού, από το μένος 
του Ποσειόώνα, γιου της 

Ρέας και τον Κρόνου. 
(Εσωτερικό 

ερυθρόμορφης κύλικας, 
420-400 π.Χ.).

κάττοια πλαγιά του όρους 
Ελίκων, ο ποιητής Ησίοδος 
ττ入άθει την αρχαιότερη,

ΓJL·. υρω στο 700 π.Χ., σε

γνωστή σε μας, ερμηνεία 
της δημιουργίας του 
κόσμου και της γέννησης 
των θεών: πρώτα έγινε το 
Χάος και λίγο μετά η πλατιά
Γη και ο πανέμορφος Έρως. 
Από το Χάος γεννήθηκε η μαύρη 
Νύχτα και το Έρεβος, που με τη 
σειρά τους έφεραν στον κόσμο τον
Αιθέρα, το ουράνιο φως, και την Ημέρα.
Η Γη πάλι γέννησε τον έναστρο Ουρανό, για να
την ο(γκο(入ιάζει και να γίνει η κατοικία των μακάριων θεών. Γέννησε ακόμη τα Όρη, 
όπου χαρούμενες τρέχουν οι Νύμφες, αλλά και τον Πόντο, το βαθύ πέλαγος. Οι 
καρποί της ένωσης Γης και Ουρανού ήταν οι Τιτάνες και οι Τιτανίδες: ο Ωκεανός,
ο Ιαπετός, ο Κοίος, ο Κρείος, ο Υπερίων, ο Κρόνος, η Θεία, η Ρέα, η Μνημοσύνη, η 
Θέμις, η Φοίβη και η Τηθύς, ήταν οι Κύκλωπες Στερόπης, Βροντής και Αργής, γιγα- 
ντιαία όντα με ένα μόνο στρογγυ入6 μάτι στο μέτωπο και ονόματα που δηλώνουν 
την αστραπή, τη βροντή και τη λάμψη, ήταν, τέλος, οι γιγαντόκορμοι 
Εκατόγχειρες, ο Κόττος, ο Γύγη<; και ο Βριάρεως, που από τον κορμό του καθενός 
φύτρωναν εκατό χέρια και πενήντα κε(ράλια.
Η Γη πλάγιασε και με τον Πόντο και γέννησε τον Θαύμα, την Ευρυβία, τον Φόρκυ, 
την Κητώ και τον 8。入άσσιο γέροντα, τον Νηρέα. Ο Θαυμας ενώθηκε με την
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Η入έκτρα, μία από τις κόρες του Τιτάνα Ωκεανού, και έφεραν 
στον κόσμο τη φτερωτή Ίριδα, που γοργή σαν τον άνεμο 
μετέφερε τα μηνύματα των θεών. Απέκτησαν ακόμη τις 
Αρπυιες, την Αελλώ, τη Θύελ入ο( και την Ωκυπέτη, αρπακτι- 
κούς δαίμονες που κρύβουν την καταστροφική δύναμη του 
ανέμου και της θυε入入Ο Φόρκυς και η Κητώ, που ενσαρ
κώνουν τερατώδεις δυνάμεις του υγρού στοιχείου, είχαν

ΆΛΑ。παι&6 πκ Νι)χι·α<

Εκτός από τον Αιδέρα και την Ημέρα, η f 
Νύχτα γέννησε αρκετά ακόμη παιδιά, ανά-] 
μεσά τους τον Ύπνο και τον Θάνατο, τις 
Μοίρες και τη Νέμεση, αυτή που επιβάλλει | 
τη δικαιοσύνη και μοιράζει στους ανδρώ- | 
πους τις ποινές ανάλογα με την αξία και τις | 
πράξεις τους, την Απάτη και την Έριδα, τη | 
8εά που σπέρνει διχόνοιες. Παιδιά της I 
Έριδας είναι ο Πόνος, η Λή8η, ο Λιμός, οι I 
Μάχες, οι Φόνοι, η Δυσνομία, ο Όρκος, | 
που αποτελούν προσωποποιήσεις των αντί- J 
στοίχων αφηρημένων εννοιών.

παιδιά τις δύο Γραίες, γριές από τη γέννησή τους, και τις
τρεις Γοργόνες, τη Σθενώ, την Ευρυάλη και τη Μέδουσα, δαιμονικά όντα με φίδια 
αντί για μαλλιά. Από το ζευγάρωμα του Νηρέα με τη Λωρίδα, μια άλλη κόρη του
Ωκεανού, γεννήθηκαν πενήντα κόρες, οι φημισμένες 
για την ομορφιά τους θαλασσινές θεές Νηρηίδες. 
Από την πρωταρχική τριάδα της Θεογονίας του 
Ησιόδου, το Χάος, τη Γη και τον Έρωτα, μόνο ο 
τελευταίος δεν αποκτά απογόνους. Ενεργεί όμως 
σαν ορμή, που ενώνει τις άλλες δυνάμεις και τις ωθεί 
στη δημιουργία.

()Ύπνος και ο Θάνα
τος, οι γιοι της Νύχτας, 
απομακρύνουν από το 

πεδίο της μάχης το 
κορμί ενός νεκρού νέοι) 

(Λευκή λήκυθος, 
440-435 π.Χ.).



I Ο Κρόνος 
στην εξουσία του κόσμου

Η Ρέα παρουσιάζει στον Κρόνο μια 
σπαργανωμένη πέτρα αντί για το 

παιδί τους, τον Δία. (Ερυθρόμορφη 
πελίκη, π. 460 π.Χ.).

Οι Κουρήτες προσπαθούν 
με το θόρυβο των ασπί

δαν τους να καλύχ/)ουν τα 
κλάματα του νεογέννητου 

Δία, που τον κρατάει 
αγκαλιά η Νύμφη 

Αμάλθεια. 
(Αρχιτεκτονικό ανάγλυ
φο, εποχι^ς Αύγουστον).

A-X Αν και ήταν αιμα απο το αιμα 
του, ο Ουρανός αποστρεφόταν 
τους Τιτάνες, γι' αυτό τους κρατού
σε φυλακισμένους στα βάθη της γης. 
Η Γη, όμως, που άρχισε να βαρυγκο- 
μά από το βάρος στα σπλάχνα της, 
αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Για το 
σκοπό αυτό ζήτησε τη βοήθεια των 
ίδιων των Τιτάνων, από όλους όμως 
μόνο ο Κρόνος, ο πιο μικρός, είχε το 
θάρρος να πραγματοποιήσει τα σχέ
δια της μητέρας τους. Οπλισμένος 
με την άρπη, ένα πολύ κοφτερό δρε
πάνι, κρύφτηκε στο μέρος όπου ο Ουρανός πλάγιαζε με τη Γη. Το βράδυ, την ώρα 
που ο Ουρανός αγκάλιαζε αμέριμνος τη γυναίκα του, ο Κρόνος πεταχτήκε ξαφνι
κά και με μια γρήγορη κίνηση £Koqj£ τα γεννητικά όργανα του πατέρα του και τα 
πέταξε. Έτσι, το πρώτο ζευγάρι του κόσμου χωρίστηκε για πάντα.
Από τις σταγόνες του αίματος του ακρωτηριασμένου Ουρανού, που έπεσαν στη 
γη, γεννήθηκαν οι Γίγαντες, οι Μέλιες Νύμφες και οι φοβερές Ερινύες, που κατα
διώκουν όσους έχουν κάνει βαριά εγκ入血以τ% κυρίως τους πατροκτόνους και τους 
μητροκτόνους. Από τα γεννητικά όργανα του θεού, που έπεσαν στη θάλασσα, 
γεννήθηκε η τιμημένη Αφροδίτη.
Μόλις ο Κρόνος κέρδισε την εξουσία,(ρι)入άκισε τους Κύκλωπες και τους 
Εκατόγχειρες και απελευθέρωσε τα αδέλφια του, τους Τιτάνες. Από αυτούς, ο
πρωτότοκος, ο Ωκεανός, ενώθηκε με την Τηθύ και απέκτησαν τρεις χι入ιάδες γιους,
τους ποταμούς, και άλλες τόσες κόρες. Νύμφες των πηγών και των λιμνών, τις
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Η Τιτανίδα Ρέα, στην προ
σπάθεια της να σώσει το 

στερνοπαίδι της τον Δία από 
τον σύζυγό της Κρόνο που 

κατάπινε τα παιδιά του για 
να μην τον πάρουν την εξου
σία, παρουσιάζει στον άντρα 

της μια σπαργανωμένη 
πέτρα. (Βάση, π. 160 μ.Χ.).

Ωκεανίδες. Ο Υπερίων ζευγάρωσε με τη Θεία, που γέννησε τον Ήλιο, τη Σελήνη 
και την Ηώ, την αυγή. Ο Κρείος έκανε γυναίκα του την Ευρυβία, κόρη του Πόντου, 
ο Κοίος την Φοίβη και ο Ιαπετός την Ωκεανίδα Κλυμένη. Ο Κρόνος, πάλι, παντρεύ
τηκε τη Ρέα. Καθώς όμως είχε ακούσει από τους γονείς του, τον Ουρανό και τη Γη, 
ότι θα έχανε την εξουσία από κάποιο από τα παιδιά του, φρόντισε να πάρει τα 
μέτρα του. Έτσι, μόλις γεννιόταν ένα παιδί, το κατάπινε αμέσως για να μην μπο
ρεί να τον βλάψει.
Απαρηγόρητη η Ρέα από τη σκληρότητα του άντρα της, ζήτησε τη συμβοu入，του 
Ουρανού και της Γης. Αυτοί τη 入υπήθηκαν 了 一

και, έτσι, όταν γεννήθηκε το τελευταίο της 
παιδί, ο Δίας, το πήρε η Γη και το έκρυψε 
στην Κρήτη, στό όρος Ίδη. Η Ρέα, αντί για το 
νεογέννητο, έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα 
τυλιγμένη σε σπάργανα, που την κατάπιε 
ανυποψίαστος. Στο μεταξύ, στην Κρήτη ο 
Δίας μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, πίνοντας το 
γάλα μιας κατσίκας που την έλεγαν 
Αμάλθεια. Μόλις ο νεαρός θεός αισθάνθηκε 
αρκετά δυνατός, πήγε και βρήκε τον πατέ
ρα του, πάλεψε μαζί του, τον νίκησε και τον 
ανάγκασε να ελευθερώσει τα αδέλφια του. 
Από το στομάχι του Κρόνου βγήκαν η Δήμη
τρα, η Εστία, η Ήρα, ο Πλούτωνας και ο 
Ποσειδώνας. Οι δύο αυτοί θεοί, μαζί με τον 
αδελφό τους τον Δία, έμελλε να μοιραστούν 
την εξουσία του κόσμου.

Η Νίμ(ρη 如d入时。

Κάποιοι έλεγαν πως η Αμάλδεια ήταν 
Νύμφη και πως αυτήΖ μαζί με την Ίδη, την 
Αδράστεια ή και άλλες Νύμφες ανέδρεψαν 
τον Δία. Το κέρας με το οποίο η Αμάλδεια 
έδινε γάλα στο νεαρό 8εό αποτελεί σύμβο
λο αφδονίας, αγαδών και πλούτου.

Οι Κουρήτες, πολεμιστές αλλά και δαίμο
νες της φύσης, ανέλαβαν να φρουρούν τον 
μικρό Δία, Κάδε φορά που αυτός έκλαιγε 
έκαναν δόρυβο χτυπώντας τα σπαδιά στις 
ασπίδες τους, για να μην τον ακούσει ο 
Κρόνος. Κατά μία άποψη οι Κουρήτες ταυ
τίζονται με τους Κορύβαντες, που ήταν παι
διά του Απόλλωνα.
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Η Τιτανίδα Θέμις, κόρη i 
του Ουρανού και της Γης. I 

(Άγαλμα της Θέμιόος | 
από τον Ραμνούντα της I 
Αττικής, ύστερος 4ος ή | 
πρώιμος 3ος αι. τι.Χ.). |

Τα παιδιά του Κρόνου, μόλις βγήκαν 
στο φως, θαύμασαν τον γενναίο αδελφό 
τους, τον Δία, και τάχθηκαν αμέσως στο 
πλευρό του, ενάντια στον άδικο πατέρα τους. 
Στον πόλεμο που ακολούθησε πήραν μέρος 
6入οι οι θεοί, παλιοί και νέοι. Με το μέρος του 
Κρόνου παρατάχθηκαν οι Τιτάνες, αν και όχι 
όλοι, αφού στο στρατόπεδο του Δία ανήκε η 
φοβερή Ωκεανίδα, η Στύγα, μαζί με τα παιδιά 
της: το Κράτος, τη Βία, τον Ζ，入ο και τη Νίκη 
Μερικοί, μάλιστα, λένε ότι την παράταξη του 
Δία ενίσχυσε και ο ίδιος ο Ωκεανός, ο πρω
τότοκος από τους Τιτάνες, αλλά και ο Προ
μηθέας, ο γιος του Ιαπετου. Έδρα των 
Τιτάνων ήταν το όρος Όθρυς, ενώ των 
νέων θεών ο Όλυμπος.
Δέκα ολόκληρα χρόνια κρατούσε ο 
πόλεμος και η νίκη δεν φαινόταν 
να κλίνει προς καμιά παράταξη. 
Τότε η Γη έδωσε χρησμό στον 
Δία πως θα νικούσε μόνο αν 
απελευθέρωνε τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες, που ο Κρόνος είχε αλυσο
δέσει στα Τάρταρα, στα βάθη της γης. Ο Δίας ακο入oGBr)o£, όπως ήταν φυσικό, τη 
συμβουλή της. Οι ελεύθεροι πια Κύκλωπες δώρισαν τότε στον Δία τη βροντή, την 
αστραπή και τον κεραυνό, στον Ποσειδώνα την περίφημη τρίαινα του και στον 
Άδη την "Kuv£r|v〃，μια σκουφιά αϊτό σκυλοτόμαρο που έκανε αόρατο όποιον τη

Η Ίϊτανομανία
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Μια συμπλοκή από τον 
κοσμογονικό πόλεμο μετα
ξύ των Ολύμπιων θεών και 
των Τιτάνων: ο Δίας κρα
δαίνει τον κεραυνό του 
κατά ενός Τιτάνα, ίσως του 
Ιαπετού. (Αέτωμα του ναού 
της Αρτέμιόος στην 
Κέρκυρα, π. 590 π.Χ.).

Ο Τιτάνας Άτλας βαστάει στους 
ώμους του τη γήινη σφαίρα.
(Ο "Άτλας Farnese", 2ος αι. π.Χ.). 15

φορούσε. Γρήγορα όλοι μαζί, παλιοί και νέοι 
σύμμαχοι, ξαναμπήκαν στη μάχη με νέα 
θρ·ή·
Μεγάλο κακό ακολούθησε. Ο Δίας άστρα- ! 
φτε και βροντούσε, η γη καιγόταν, τα νερά 
του Ωκεανού έβραζαν. Τελικά, αυτοί που

έκριναν την έκβαση του πολέμου 
ήταν οι τρεις Εκατόγχειρες. 
Αφού σήκωσαν με τα τρακόσια 
χέρια τους τρακόσιους τερά
στιους βράχους, τους πέταξαν 
πάνω στους Τιτάνες και τους 
καταπλάκωσαν. Οι νικημένοι 
δέθηκαν και ρίχτηκαν στα 
Τάρταρα. Εννιά μέρες και 
εννιά νύχτες λένε ότι κάνει 

ένα χάλκινο αμόνι να φτάσει από την επιφάνεια της γης στα Τάρταρα, 
Τόσο έκαναν και οι Τιτάνες για να φτάσουν στον τόπο της φυλακής τους.

Εκεί στέκουν, σταλμένοι από τον Δία, οι Εκατόγχειρες, πιστοί και αιώνιοι 
φρουροί, για να μην μπορέσουν ποτέ πια οι Τιτάνες να ξαναδούν το 
φως του ήλιου.

Ο ArAcrc

Ο Άτλας, γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της 
Ωκεανίδας Κλυμένης, προκάλεσε την οργή 
του Δία, είτε γιατί κατά τη διάρκεια της 
Τιτανομαχίας υποστήριζε τους Τ仃άνες, είτε 
γιατί αυτός και τα αδέλφια του, ο Με- 
νοίτιος, ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας, 
περιφρονούσαν το νέο αρχηγό των δεών. 
Έτσι καταδικάστηκε να στηρίζει αιώνια 
στους ώμους του τον ουρανό ή τον ουρανό 
και τη γη μαζί. Από τα παιδιά του ξεχωρί
ζουν οι Πλειάδες, επτά πανέμορφες κοπέ
λες, που μεταμορφώθηκαν σε αστέρια -ο 
αστερισμός της Πούλιας- γιατί δεν άντεχαν 
να βλέπουν τον πατέρα τους τιμωρημένο. 
Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ο Άτλας 
ήταν πρωτότοκος γιος του Ποσειδώνα. Ο 
πατέρας του τον όρισε βασιλιά σε ένα μυθι
κό νησί, πέρα από τον Ωκεανό, που πήρε το 
όνομά του: Ατλαντίδα.



ΗΓιγαντομοτ^ια

Η Μοίρα, μόνιμη βοηθός του Δία στη Γιγαντομαχία, 
πολεμάει ένα τερατόμορφο Γίγαντα. 

(Βωμός του Δ ιός στην Πέργαμο, βόρεια ζωφόρος, 
π. 180 π.Χ.).

Ο Δίας, στη μέση, η 
Αθηνά, δεξιά, και η 
Άρτεμη, αριστερά, 

μάχονται τους εχθρούς 
του Δία, τους Γίγαντες. 
(Ερυθρόμορφη κύλικα, 

420-400 冗X·).

I Γίγαντες γεννήθηκαν από το αίμα του ακρωτηριασμένου Ουρανού ή,。卯一 

φωνα με άλλη άποψη, τους έφερε στον κόσμο η Γη, είτε γιατί αγανάκτησε με τη 
σκληρή τιμωρία των Τιτάνων, είτε γιατί οι θεοί δεν την τιμούσαν όπως έπρεπε. Τα 
πελώρια αυτά όντα είχαν ανθρώπινη μορφή, σώμα που κ«τέληγε σε ουρά δράκο
ντα και φίδια στα μαλλιά και τα γένια. Η δύναμή τους ήταν ασύλληπτη, τταρ' όλα 
αυτά δεν ανήκαν στον κόσμο των αθανάτων.
Η επίθεση των Γιγάντων κατά των θεών του Ολύμπου, που ξεκίνησε με παρακί
νηση της μητέρας τους ή και με δική τους πρωτοβουλία, ήταν αιφνιδιαστική.

)Βροχή από βράχους και φλέγόμενα δέντρα έπληξαν ξαφνικά τον Όλυμπο. Γη και 
ουρανός α ναστατώθ η καν, νησιά βουλίαζαν, ποτάμια άλλαζαν πορεία, ο κόσμος 
6入ο. είχε μεταβ入Γ)Βε:ί σε κόλαση.
Τότε, οι θεοί μπήκαν στη μάχη, με αρχηγό τον Δία. Δίπλα του, στην πρώτη γραμ
μή, πολεμούσαν τα αδέλφια του, αλλά και τα παιδιά του, όπως ο Απόλλωνος, ο 
Ήφαιστος και η Αθηνά. Αν και οι θεοί του Ολυμπου μάχονταν σκληρά, οι Γίγαντες 
δεν έλεγαν να υττοχωρήσουν και η μάχη δεν φαινόταν να παίρνει εύκολα τέλος.

! Την κρίσιμη εκείνη στιγμή έγινε γνωστό ότι οι θεοί θα νικούσαν μόνο αν έπαιρναν
Ιμε το μέρος τους κάποιο θνητό.

Αμέσως ο Δίας έστειλε την 
Αθηνά να φέρει στον 
Όλυμπο τον αγαπημέ
νο του γιο, τον 
Ηρακλή. Η Γη, από 

；την πλευρά της, 
:;βάλθηκε να ψάχνει 
I για κάποιο βοτάνι 
I που θα έσωζε
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Σκηνή από μεγάλη 
σύνθεση Γιγαντομα

χίας. Αριστερά η 
Αθηνά έχει αρπάξει 

από τα μαλλιά τον 
Γίγαντα Αλκυονέα.

Δεξιά η μάνα Γη 
ξεπροβάλλει από 

κάποιο χάσμα, ικε
τεύοντας μάταια για 
τη σωτηρία του γιου 

της- η Νίκη πετάει 
προς την Αθηνά για 

να τη στεφανώσει.
(Βωμός του Δ ιός 

στην Πέργαμο, 
ανατολική ζωφόρος, 

π. 180 π.Χ.).

Στη σύνθεση αυτή η Γιγαντομαχία φανερώνεται σαν σύγκρουση κοσμικών δυνά
μεων. Δύο Γίγαντες κρατούν τεράστιους βράχους, τα όρη Πήλιο και Όσσα (;).
Η Γη αναδύεται από κάποιο χάσμα και παρακολουθεί ανήσυχη τα παιδιά της.

Ψηλότερα ο Ήλιος, στο τέθριππό του, ανεβαίνει στο στερέωμα.
(Ερυθρόμορφος κρατήρας, 400- 390 π.Χ.).

Μάχη θεών κατά
Γιγάντων: ο Δίας 

υψώνει τον κεραυνό, 
ενώ η Ήρα επιτίθε
ται με το δόρυ της 

κατά των αντιπάλων. 
Η Αθηνά και η Νίκη 

ουμπαραστέκουν τον 
Δία στον αγώνα του.

(Λεπτομέρεια από 
ερυθρόμορφο κρατή

ρα, π. 440 π.Χ.).

Γίγαντες. Ο Δίας, όμως, 
απαγόρευσε στον Ήλιο, 
τη Σελήνη και την Αυγή 
να φανούν, προτού ο 
ίδιος, προστατευμένος 
από το σκοτάδι, ανακα
λύψει το βοτάνι και το 
εξαφανίσει. Μ6 入 is ο

Δίας πέτυχε το σκοπό του, οι θεοί άρχι
σαν να καταδιώκουν τους Γίγαντες. 
Πρώτος απζ όλους ο Ηρακλής σκότω
σε τον Αλκυονέα, τον αρχηγό των Γιγά
ντων. Τον Εγκέλαδο, αφού τον κυνήγησε η 
Αθηνά πάνω από τη Μεσόγειο, τον κατα
πλάκωσε, πετώντας πάνω του ολόκληρη τη 
Σικελία. Ο Ποσειδώνας έκοψε με την τρίαινα 
του ένα κομμάτι από την Κω και μ^υτό 
πλάκωσε τον Πολυβώτη. Έτσι, σχηματίστη
κε το νησί Νίσυρος, κάτω από το οποίο 
είναι θαμμένος ο Γίγαντας. Τον φοβερό 
Εφιάλτη πάλι πέτυχαν με τα βέλη τους ο 
Απόλλωνος και ο Ηρακλής. Τους περισσότε
ρους, βέβαια, εξόντωσαν ο Δίας με τους 
κεραυνούς του και ο Ηρακλής με το φονικό 
τόξο του. Σύντομα, από τους εκατό περί
που Γίγαντες, δεν είχε απομείνει ούτε ένας.

/"τ/αντοΑ/αχλο και <ρυαΊκ&

Ο μύδος της Γιγαντομαχίας απηχεί αναμνή
σεις από έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως 
δύελλες και τυφώνες, ξηρασίες και πυρκα
γιές, σεισμούς και καταποντισμούς. Η ηφαι- 
στειακή δραστηριότητα στον Βεζούβιο, την 
Αίτνα ή τη ΝίσυροΖ αποδιδόταν στην οργή 
των Γιγάντων, που βρίσκονταν βαμμένοι 
στα σπλάχνα της γης. Ακόμη και τα απολι- 
δώματα από μεγαδήρια, που ανακάλυπταν 
οι αρχαίοι, πίστευαν ότι ήταν τα κόκκαλα 
των Γιγάντων.

17



Ο 'ΐΛίφώνα^

Ο Δίας εκ(7φενόονί- 
ζει τον κεραυνό του 

κατά τ(η)πανίσχυροι) 
τερατόμορφοι) 

Τυφώνα, τον φοβε
ρού αυτού όαίμονα 

που γέννησε η Γη για 
να εκδικηθεί το 

θάνατο των παιδιών 
της, τ(υν Γιγάντων. 
(Χαλκιδική υδρία, 

540-530 π.Χ.).

Ο τερατόμορφος
Τυφώνας. (Εσωτερικό 

λακωνικής μελανόμορφης 
κύλικας, που αποδίδεται 

στον Ζωγράφο του 
Τυφώνα, 560-555 ττ.Χ.).

ττ

Λ. σφαγή των Γιγάντων εξαγρίωσε τη Γη. Για να 
εκδικηθεί, λοιπόν, τους θεούς ζευγάρωσε με τον 
Τάρταρο και γέννησε, στην Κιλικία, τον Τυφώνα. 
Το φοβερό αυτό τέρας ήταν το πιο δυνατό 
απΖόλα τα παιδιά της Γης. Από τη μέση και 
πάνω είχε μορφή άντρα και από τη μέση 
και κάτω δράκου. Από τους ώμους του 
φύτρωναν εκατό δρακοκεφαλές, από 
τα πόδια του έχιδνες, ενώ ο入όκληρο το 
σώμα του κάλυπταν φτερά.Το κεφάλι 
του άγγιζε τ' αστέρια και, όταν άνοιγε 
τα χέρια του, το ένα έφτανε στην ανα
τολή και το G入入。στη δύση. Η φωνή του 
άλλοτε έμοιαζε με μοΰγκρισμα ταύρου, 
λιονταριού ή οκ。入ου και G入入οίέ σφύριζε
τόσο δυνατά που αντηχούσαν τα βουνά.
Μόλις οι θεοί αντιλήφθηκαν τον ερχομό του 
Τυφώνα, μεταμορφώθηκαν σε διάφορα ζώα 
και έτρεξαν να κρυφτούν στην Αίγυπτο. Από 
όλους τους αθάνατους μόνο ο Δίας και η ατρόμητη
κόρη του, η Αθηνά, έμειναν στη θέση τους, αποφασι
σμένοι να αντίμετωπίσουν τη νέα αυτή συμφορά. Ο Δίας
άρχισε να χτυπάει από μακριά τον Τυφώνα με κεραυνούς και από κοντά με το δρε
πάνι, με το οποίο η Γη είχε οπλίσει το χέρι του Κρόνου ενάντια στον πατέρα του.
τον Ουρανό. Όταν ο δράκος άρχισε να οπισθοχωρεί, ο Δίας πήρε θάρρος και όρμη- 
σε καταπάνω του. Ο Τυφώνας όμως τυλίχτηκε με τις φιδοουρές του γύρω από το

<-NO」owHo>l
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κορμί του Δια και, αφού κατάφερε να του αρπάξει το δρεπάνι, έκοψε μζ αυτό τα 
νεύρα από τα χέρια και τα πόδια του. Στη συνέχεια μετέφερε τον θεό αναίσθητο 
στην Κιλικία, όπου τον γκρέμισε μέσα ο' ένα σπήλαιο, το Κωρύκιο άντρο. Τα νεύρα

::του τα τύλιξε σε ένα αρκουδοτόμαρο, τα 
« έκρυψε μέσα στη σπηλιά και έβαλε μια δρά- 
I καινα, τη Δελφύνη, να τα φυλάει.
I Την κατάσταση τελικά έσωσε ο παμπόνηρος 
< γιος του Δία, ο Ερμής, και ο Αιγίπαν, δηλαδή 
? ο θεός Παν μεταμορφωμένος σε αίγα. Με 
:χίλιες δυσκολίες κατάφεραν να κλέψουν τα 
I νεύρα του πατέρα των θεών και να τα ξανα

βάλουν στο σώμα του. Μόλις ο Δίας συνή入- 

? θε, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον Τυφώνα 
ΐ αττό τον ουρανό, πάνω σε ένα άρμα με φτε- 

ρωτά άλογα. Ύστερα από μεγάλη καταδίω- 
,■ ξη, ο δράκος έφτασε σε μια οροσειρά της 
；Θράκης. Η μάχη που ακολούθησε ήταν 

σκληρή και από το αίμα του πληγωμένου 
.·： Τυφώνα, που έτρεχε σαν ποτάμι, ο入6κ入qprj 
；η οροσειρά ονομάστηκε Αίμος. Τέλος, καθώς 

:! ο Τυφώνας όρμησε προς τη Σικελία για να 
:ξεφύγει, ο Δίας πέταξε επάνω του την Αίτνα 
、και τον καταπλάκωσε. Λέγεται, ότι οι φωτιές 
::του ηφαιστείου οφείλονται στους αμέτρη- 
ji τους κεραυνούς που εξαπέλυσε στη μάχη 
I εκείνη ο Δίας.

Τα nai&d rou Tgibva

Από την ένωση του Τυφώνα με την Έχιδνα, 
που ήταν μισή γυναίκα και μισή φίδι, γεν- 
νήδηκαν πολλά τέρατα: ο σκύλος Όρθος, ο 
Κέρβερος, ο σκύλος φύλακας του Άδη, η 
Λερναία Ύδρα, η Χίμαιρα, η Σκύλλα, ο 
δράκος που φύλαγε τα μήλα των Εσπερί
δων, ο δράκος που φύλαγε το χρυσόμαλλο 
δέρας στην Κολχίδα, η Σφίγγα και ο αετός 
που έτρωγε το συκώτι του Προμηδέα. Παι
διά του Τυφώνα ήταν επίσης οι μανιασμένοι 
άνεμοι.

και QTOQiKd

Με τη φυγή των 8εών στην Αίγυπτο, ίσως 
έχουν αποτυπωδεί στο μύθο του Τυφώνα 
μνήμες για βιαστικές μετακινήσεις ελλαδι- 
κών πληδυσμών προς την Αφρική, που 
πιδανόν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ
κεια ασυνήδιστης ηφαιστειακής δραστηριό
τητας, όπως η τρομακτική έκρηξη του ηφαι
στείου της Θήρας, γύρω στο 1450 π.Χ.
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Ο Επιμηθέας με το σφυρί 
τον απελευθερώνει την 

Πανδώρα, την πρώτη 
γυναίκα στον κόσμο, που 
γέννησε τον Δευκαλίωνα 

και την Πύρρα. Προς την 
Πανδώρα έρχεται ο 

Ερμής κατά παραγγελία 
του Δία, που στέκεται 

αριστερά, για να της προ
σφέρει ένα λουλούδι. 

(Ερυθρόμορφος κρατή
ρας, π. 450 η.Χ.).

y
ΰμφωνα με τον Ησίοδο, τα ανθρώπινα γένη ήταν πέντε και πλάστηκαν από 

τους θεούς, το καθένα μετά την εξαφάνιση του προηγουμένου. Το πρώτο ανθρώ
πινο γένος που δημιούργησαν οι αθάνατοι ήταν το χρυσό, το οποίο ζούσε την 
εποχή της βασιλείας του Κρόνου. 
Οι άνθρωποι τότε περνούσαν τη 
ζωή τους ευτυχισμένοι, δίχως 
πόνο και θλίς；η, απολαμβάνοντας 
τα αγαθά που τους πρόσφερε 
απλόχερα η γη από μόνη της. Και 
όταν όλο αυτό το γένος σκεπά
στηκε από τη γη, μεταμορφώθηκε 
σε δαίμονες αγαθούς, φύλακες και 
σωτήρες των ανθρώπων. Το επό
μενο γένος, το αργυρό, δεν ήταν 
τέλειο, όπως το πρώτο. Οι άνθρω
ποι ήταν άμυαλοι και δεν τιμούσαν 
όπως έπρεπε τους θεούς, γι' αυτό ο 
Δίας, που εξούσιαζε τότε τον κόσμο,
τους εξαφάνισε και €ιτ入ασε το τρίτο, το
χάλκινο γένος. Μαζί μΖ αυτό εμφανίστηκαν 
οι ττ6入εμοι και η βία. Χάλκινα ήταν τα όπλα
των ανθρώπων, χάλκινα και τα σπίτια τους. Το τέταρτο γένος που κατοίκησε τη 
γη ήταν το ηρωικό. Απαρτιζόταν από τους ημίθεους που πολέμησαν κάτω από τα 
τείχη της Θήβας, από όσους ταξίδεψαν μέχρι τη μακρινή Τροία για να πάρουν 
πίσω την όμορφη Ε入ένη. Οι ήρωες αυτοί ζουν αιώνια στα Νησιά των Μακάρων, 
ένα ευλογημένο τόπο όπου ο ήλιος λάμπει μέρα και νύχτα και η γη χαρίζει τους 

Ία Ανθρώπινα Γένη

<-no
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Δίπλα στους 
σιδηρουργούς 

Κύκλωπες εικονί- 
ζονται ο Δευκα

λίων και η Πύρρα, 
οι δημιουργοί του 
νέου ανθρώπινου 
γένους, μετά τον 
κατακλυσμό που 

έστειλε ο Δίας για 
να αφανίσει το 

χάλκινο γένος των 
ανθρώπων για την 

ανομία του. 
(Σαρκοφάγος, 

π. 270 μ.Χ.).

I καρπούς της τρεις φορές το χρόνο. Το πέμπτο και τελευταίο γένος είναι το σιδε- 
I ρένιο, που βασανίζεται από έγνοιες και πίκρες. Αυτό, που ο ποιητής εύχεται να 

μην είχε γνωρίσει, α入入& ή να είχε πεθάνει πριν ή να είχε γεννηθεί μετά. Η
Ένας άλλος μύθος πάλι λέει ότι κάποτε οι άνθρωποι είχαν γίνει τόσο κακοί, που ο 
Δίας αποφάσισε να πρόκα入ένα φοβερό κατακλυσμό για να τους εξαφανίσει. 

:；Ο Προμηθέας όμως προειδοποίησε τον γιο του τον Δευκα入ία)νο(, ο οποίος κατα- 
;σκεύασε μια κιβωτό και έτσι γλύτωσε και αυτός και η γυναίκα του η Πύρρα, η κόρη 

του Επιμηθέα και της Πανδώρας. Μόλις η βροχή σταμάτησε και τα νερά αποτρα
βήχτηκαν, το ζευγάρι έκανε θυσία στον Δία για να τον ευχαριστήσει για τη σωτη- 
ρία του. Ικανοποιημένος ο θεός, είπε στον

ρ Δευκαλίωνα και την Πύρρα να του ζητήσουν 
I όποια χάρη θέλουν, και αυτοί ζήτησαν

ανθρώπους. Ακολουθώντας τις οδηγίες του 
Δία άρχισαν να περπατάνε, με σκεπασμένα 
τα πρόσωπά τους, και να ρίχνουν πίσω 
τους πέτρες. Όπου έπεφταν οι πέτρες του 
Δευκαλίωνα η γη έβγαζε άντρες. Όπου έπε
φταν οι πέτρες της Πΰρρας η γη έβγαζε 
γυναίκες. Έτσι δημιουργήθηκε ένας ολόκλη
ρος, νέος λαός.
Ο Δευκαλίων και η Πυρρα απέκτησαν και 
δικά τους παιδιά, από τα οποία κατάγονταν 
πολλοί τοπικοί επώνυμοι ήρωες. Για τον 
πρωτότοκό τους, τον Έλληνα, γενάρχη των 
Ελλήνων, έλεγαν ότι στην προτγματικότητα 
δεν ήταν γιος του Δευκαλίωνα αλλά του Δία.

Ι
Γο &η入 6 谣 voc

Σύμφωνα με ένα μύ8ο που καταγράφει ο 
Πλάτωνας, το πρώτο ανδρώπινο γένος απο- I 
τελούνταν από τρία φύλα. Ένα αρσενικό, 
ένα θηλυκό και ένα τρίτο, αρσενικό και 
θηλυκό μαζί. Οι άνθρωποι και των τριών 
φύλων είχαν σώμα στρογγυλό και όλα τα 
μέλη διπλά, δηλαδή δύο πρόσωπα, τέσσε
ρα πόδιαΖ τέσσερα χέρια. Αυτοί όμως οι 
πρώτοι άνθρωποι απέκτησαν τόση αλαζο- | 
νεία, που ο Δίας αποφάσισε να χωρίσει τον 
καδένα σε δύο κομμάτια, για να μειώσει τη 
δύναμή τους. Από τότε οι άνθρωποι, I 
καδώς αισδάνονται μισοί, γυρεύουν με τον |

I έρωτα να ενωθούν με το άλλο μισό τους.
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Οι όνο Τιτάνες, ο Άτλα- 
ντας στη Δύση και ο 

Προμηθέας στην 
Ανατολή, τιμωρήθηκαν 

από τον Δία για την 
εχθρική τους στάση απέ

ναντι του. Ο Άτλαντας, 
αριστερά, γέρνει από το 
βάρος του ουρανού, που 

καταδικάστηκε να σηκώ
νει στις πλάτες τον, και ο 

Προμηθέας, δεξιά, 
τυραννιέται από τις πλη

γές τιον τον ανοίγει ο 
αετός. (Λακωνική κύλι

κα, π. 550 π.Χ.).

Τ
▲ α θνητά γένη, λέει ένας μύθος, τα έπλασαν οι θεοί μέσα στη γη, από χώμα και 
φωτιά. Λίγο πριν τα φέρουν στο φως κ&入εσαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα, 
τους γιους του Τιτάνα Ιαπετού, και τους πρόσταζαν να τα στολίσουν και να τους 
μοιράσουν χαρίσματα. Ο Επιμηθέας όμως ήθε入£ να κάνει μόνος του τη διανομή και 
ο αδελφός του δέχτηκε. Αρχισε λοιπόν ο Επιμηθέας από τα ζώα. Σε άλλα μοίραζε 
δύναμη, σε 入入ο( ταχύτητα. Σε άλλα έδινε μέγεθος, ενώ στα μικρόσωμα χάριζε υπό
γεια κατοικία ή την ικανότητα να πετάνε. Και, από φόβο μήπως κάποιο από αυτά 
αφανιστεί, φρόντισε να τα ντύνει με πυκνές γούνες 
και να τα οττ入ί(£ΐ κο(τ&入入η入以. Καθώς όμως ο 
Επιμηθέας δεν ήταν πολύ σοφός ξεχάστη- 
κε και δεν άφησε κανένα χάρισμα για 
το γένος των ανθρώπων. Την ώρα 
που αναρωτιόταν τι έπρεπε να 
κάνει, έφτασε και ο Προμηθέας 
για να επιθεωρήσει τη διανομή.
Και βρήκε όλα τα ζώα οπλισμέ
να και στολισμένα και τον 
άνθρωπο γυμνό και απροστά
τευτο. Σκέφτηκε λοιπόν ο 
Προμηθέας και πήρε την από
φασή του. Έτρεξε και έκλεψε 
από τους θεούς τη φωτιά, μαζί 
με 6入es τις σχετικές τέχνες, για 
να μπορέσει ο άνθρωπος με τ( 
όπλα αυτά να επιβιώσει. Λένε 入ι・ 
στα ότι ο Προμηθέας ήταν αυτός που

Ο

ι Προμηθέας
Ο Ευεργέτιις των Ανθρώπων

Γμήμα αννθεσης που 
παριστάνει τη δημι

ουργία τον ανθρώπι
νον γένους. Στο νεό

πλαστο άνθρα)7ΐ(), m)v 
τον κρατάει ο πλά

στης του Προμηθέας, 
εμφυσά η Αθηνά 

πνεύμα. Στον πεσσό 
στέκεται θλιμμένος ο 

άνθρωπος. (Σαρκο
φάγος, π. 270 μ.Χ.).

<_NO』OWHO>I
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Με λαμπαδηδρομίες τιμούσαν στην Αττική τον Προμηθέα. Στην 
εικόνα Σάτνροι χορεύουν κρατώντας δάδες, έκθαμβοι για το

δώρο τον Προμηθέα, που στέκεται κρατώντας το νάρθηκα από

δίδαξε στους ανθρώπους όλες τις τέχνες και τις επιστήμες.
Άλλοι πάλι διηγούνται ότι τους ανθρώπους τους έπλασε ο 

ίδιος ο Προμηθέας, μόνος ή με τη βοήθεια της Αθηνάς.
Σύμφωνα με άλλο μύθο, όταν κάποτε μαζεύτηκαν θεοί και 

άνθρωποι για να ορίσουν τα δικαιώματα του καθενός, ο Προμηθέας

όπου βγαίνει η κρυμμένη μέσα σ' αυτόν φωτιά. (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, 420-410 π.Χ.).

εξαπάτησε τον Δία. Έσφαξε ένα βόδι και έκοψε το τομάρι του στα δυο.
Ο Προμηθέας I 

στέκεται μπροστά 
στην ένθρονη Ήρα 

που τον καλωσορίζει 
στον Όλυμπο. Τα 

ονόματα τους ανα- I 
γράφονται. | 

(Εσωτερικό ερυθρό- | 
μορφής κύλικας, | 

480-470 π.Χ.). |

Με το ένα κομμάτι τύλιξε όλα τα ψαχνά, με το άλλο τα 入hrr] και τα κόκκα入以 και τα 
έβα入£ και τα δύο μπροστά στον θεό για να 
διαλέξει. Ο Δίας πήρε αυτό με τα κόκκαλα 
και τότε ο Προμηθέας πρόσφερε το &入入ο 
στους ανθρώπους. Έτσι καθιερώθηκε να 
καίνε οι άνθρωίτοι τα λίπη και τα κόκκαλα 
από τα ζώα των θυσιών, σαν προσφορά 
στους θεούς, και να τρώνε οι ίδιοι τα ψαχνά. 
Ο Προμηθέας πλήρωσε πολύ ακριβά τη 
φιλία του προς τους ανθρώπους και την 
ασέβεια προς τον Δία. Καταδικάστηκε να 
δεθεί πάνω σε ένα πάσσαλο, στην κορυφή 
του Καυκάσου. Κάθε μέρα ένας αετός 
ορμοΰσε πάνω του και του έτρωγε το συκώ
τι. Αυτό όμως ξαναγινόταν και, την &入入rj 
μέρα, ο αετός ορμοΰσε πάλι και το έτρωγε. 
Τριάντα χρόνια αργότερα, πέρασε από εκεί 
ο Ηρακλής και, με την ανοχή του Δία, έλυσε 
τον Προμηθέα από τα δεσμό του και τον 
γλύτωσε από το μαρτύριο.

Η ΐΊαν5ώρα

Όταν ο Δίας ανακάλυψε ότι ο Προμηδέας 
του είχε κλέψει τη φωτιά, δύμωσε πολύ.「ια 
να τιμωρήσει τους ανθρώπους έβαλε τον 
Ήφαιστο να πλάσει μια γυναίκα από χώμα 
και νερό. Στη γυναίκα αυτή χάρισαν όλες οι 
δεές από κάποιο δώρο, άλλη ομορφιά, 
άλλη επιδεξιότητα, γι' αυτό την ονόμασαν 
Πανδώρα. Ο Ερμής, όμως, με εντολή του 
Δία, έβαλε στην ψυχή της το δόλο και την 
οδήγησε στον Επιμηδέα, δώρο τάχα των 
Θεών. Κάποια μέρα η Πανδώρα, παρακινη
μένη από περιέργεια, άνοιξε ένα πιθάρι που 
της είχαν εμπιστευτεί οι δεοί και τότε ξεπή
δησαν από μέσα όλα τα δεινά και οι συμ
φορές που βασανίζουν τους ανθρώπους. 
Τελευταία, στον πάτο του πιδαριού, έμεινε η 
Ελπίδα.
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ΔΙΑΣ, ο πατέρας θεών

ΟΙ ΘΕΟΙ
了 και ανθρώπων

Α Χ,αθώς οι αρχαίοι Έλληνες προσωποποιούσαν κάθε 
φυσικό φαινόμενο και κάθε αφηρημένη έννοια, η ελληνική 
μυθολογία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θεούς και δαίμονες. 
Πάνω απζ όλους τους θεούς ο λαός τιμούσε τους δώδεκα 
θεούς του Ολυμπου, για τους οποίους είχε οριστεί και κοινή 
λατρεία, πέρα από την ιδιαίτερη που πρόσφεραν στον 

ΗΡΑ, η αρχόντισσα 
του Ολυμπουκαθένα χωριστά.

Ο κατάλογος των δώδεκα θεών παρουσιάζει ττο（ρο（入入αγές 
από τόπο σε τόπο. Ο πιο γνωστός τύπος δωδεκάθεου 
περιλαμβάνει τους: Δία, Ήρα, Αθηνά, Ποσειδώνα, Δήμη
τρα, Απόλλωνα, Άρτεμη, Ερμή, Άρη, Αφροδίτη, Ήφαιστο, 
Εστία. Σε κάποιες περιοχές τη θέση της Εστίας, της σεμνής 
θεάς που προστάτευε το σπίτι και την οικογένεια, παίρνει 
ο Διόνυσος.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, η θεά της 
ομορφιάς και του έρωταΣτη μοιρασιά του κόσμου, που έγινε με κλήρο ανάμεσα 

στους τρεις γιους του Κρόνου, ο Δίας αναγνωρίστηκε ως 
κύριος του ουρανού, ο Ποσειδώνας ως κύριος των υδάτων 
και ο Πλούτωνας του Κάτω Κόσμου.
Κατοικία των δώδεκα θεών ήταν ο ασυννέφιαστος, λουσμέ
νος από αιώνιο φως, Όλυμπος. Εκεί είχαν τα ττο（入άτια τους, 
εκεί διασκέδαζαν χορεύοντας, τρώγοντας αμβροσία και 
πίνοντας νέκταρ.
Πανέμορφοι στην όψη, οι αθάνατοι, ζούσαν "κατ' εικόνα 
και ομοίωσητων θνητών. Ερωτεύονταν,（，入ευαν, τσακώ
νονταν, πληγώνονταν, ξεσπούσαν σε γέλια με την παραμι
κρή αφορμή. Αντίθετα όμως από τους ανθρώπους, ήταν 
απα入入ο（γμι£νοι όχι μόνο από το θάνcxto αλλά και από κάθε 
u入ικ6 και ηθικό περιορισμό. Χαίρονταν τη ζωή και παρανο

ΑΡΤΕΜΗ, η θεά 
του κυνηγιού

ΕΡΜΗΣ, ο αΥΥελιαφόροί 
των θεών



μούσαν, χωρίς να φοβούνται ότι κάποτε θα έρθει η ώρα να 
πληρώσουν. Μόνη τους δέσμευση, ο όρκος στα νερά της 
Στΰγας, του ιερού ποταμού του Κάτω Κόσμου. Μέσα σε 
χρυσό τάσι έφερνε στον Όλυμπο το νερό η γοργοπόδαρη 
Ίριδα. Και αν ο θεός που ορκιζόταν ο' αυτό καταπατούσε 
τον όρκο του, έπεφτε ξέπνοος για ένα ολόκ入ηρο χρόνο, 
χωρίς να μπορεί να αγγίξει ούτε νέκταρ ούτε αμβροσία. Και 
στη συνέχεια έμενε εννιά χρόνια μακριά από τους άλλους 
θεούς και μόνο το δέκατο τον δέχονταν ξανά στα ολύμπια 
παλάτια.
Παρά τον ανέμελο χαρακτήρα των θεών τους, οι άνθρωποι 
τους σέβονταν βαθιά και τους αισθάνονταν ττο入。κοντά 
τους, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Πίστευαν 
ακόμη στη δικαιοσύνη τους. Σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, 
όπως οι διαφορές ανάμεσα στους αθάνατους ή τα πο入。 
βαριά £γκ入ιήμοπΌ, μόνο οι δώδεκα θεοί μπορούσαν να βγά
λουν κρίση.
Τους μεγάλους θεούς του Ολυμπου συντρόφευε μια ο入6・ 
κ入ηρη στρατιά αττό μ'ικρότερους θεούς. Θεούς της γης, της 
θάλασσας, του ουρανού ή του Κάτω Κόσμου, που δέχονταν 
κι αυτοί το μερίδιό τους στις τιμές και επενέβαιναν στη ζωή 
των ανθρώπων, είτε για καλό είτε για κακό.

ΕΣΤΙΑ, η προστάτιδα ΑΡΗΣ, ο θεός
της οικογενειακής του πολέμου

ΑΠΟΛΑΙ1ΝΑΣ, 
ο θεός του φωτό^

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ, ο 
κυρίαρχος των θαλασσών

ΔΗΜΗΤΡΑ, η 
προσιάπδα της γεωργίας

ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ο θεός 
της μεταλλοτεχνίας

ΑΘΗΝΑ, η θεά της 
σοφίας



Ο Δίας, με το σκήπτρο τ(η)και τον κεραυνό, εικονί- 
ζεται και εόώ επιβλητικός και αγέρωχος. (Ερυθρό

μορφος παναθηναϊκός αμφορέας, 480-470 π.Χ.).

Λία^
Ο Πατέρας Θεών και Ανθρώπων

Ο Δ ίας, κύριος του ουρα
νού, κραδαίνει τον 

κεραυνό του για να τον 
ρίξει από τα ύφη του 

Ολυμπου κάτω στη γη. 
(Χάλκινο αγαλμάτιο 

Κεραύνιου Δία από τη 
Δωδώνη, 470-460 π.Χ.).

/ [ρώτο$ ανάμεσα στους θεούς 

ήταν ο επιβλητικός, αγέρωχος Δίας. 
Από το παλάτι του, στον 'Ο入υμποζ 
κυβερνούσε τον κόσμο και επέβαλε 
τη θέλησή του σε θεούς και θνητούς. 
Κατεξοχήν θεός του ουρανού, όπως 
μαρτυρούν πολλές από τις προσω
νυμίες του, ο Δίας ήταν υπεύθυνος 
για όλες τις καιρικές μεταβολές. 
Αυτός έστελνε στη γη τη βροχή, το 
χα入το χιόνι, τον κεραυνό, την 
αστραπή, που άλλοτε ήταν καλοση- 
μαδιές και &入入οτε κακοσημαδιές. 
Σύμβολά του, ο κεραυνός και ο 

αετός, το μόνο πουλί που φτερουγίζει τόσο ιρη入& στον ουρανό και που, όταν 
θέλει να αρπάξει το θύμα του, χιμάει στη γη γρήγορο σαν αστραπή.
Τον Δία επικαλούνταν οι άνθρωποι σε ττο入uάριθμες περιπτώσεις. Ως Ζευς 

Ερκείος (έρκος = φράχτης) προστάτευε το σπίτι και τον 
αυλόγυρο του. Στο βωμό του, που βρισκόταν στην cxu入 

θυσίαζε ο αρχηγός της οικογένειας. Αλλά και οι ξένοι, οι φτωχοί 
οι φυγάδες βρίσκονταν υπό την προστασία του, γι' αυτό ονομαζόταν και

Ζευς Ξένιος, Ικέσιος, Φύξιος. Θαυμαστή ήταν, επίσης, η δικαιοσύνη του Δία. 
ΣΖ αυτόν κατέφευγαν οι θεοί όταν είχαν κάποια διαφορά μεταξύ τους και οι 

άνθρωποι αυτόν παρακαλούσαν να φροντίσει για το δίκιο τους. Και ο Δίας, 
με την ο入άνθαστη κρίση του, έλυνε πάντα τις διαφορές χωρίς να δυσαρε- 

στήσει καμιά πλευρά.



Ο δεσπότης του Ολυμπου, ο Αίας,
κάθεται με τη σύζυγό του, την Ήρα, 

στο θρόνο τον κρατώντας τα σύμβολα 
της εξουσίας και της δύναμής του: το

σκήπτρο με τον αετό και τον κεραυνό.
Η Ίρις, η φτεραπή αγγελιαφόρος των 

θεών, στέκεται μπροστά στο θεϊκό ζευ
γάρι με την οινοχόη και τη φιάλη των 
σπονδών. (Ερυθρόμορφος αμφορέας, 

π. 500 π.Χ.).

Χάλκινο αγαλμάτιο του Κεραύνιοι^ 
Δία με τον κεραυνό στο ένα χέρι 
και τη βροντή στο άλλο. (Χάλκινο 
αγαλμάτιο Κεραύνιου Δία από τη 
Δωδώνη, 530-520 π.Χ.).

/7 Karaycuv。rou Αία

Ο Δίας φαίνεται ότι ήταν 
κάποιος πανάρχαι

ός 9εός του ουρα
νού, που τον έφεραν μαζί

τους οι Έλληνες, όταν γύρω στο 2000 π.Χ.
έφτασαν στη Βαλκανική χερσόνησο. Το I όνομά του ανάγεται στη ρίζα -div, που ση
μαίνει ουρανός, και το συναντάμε και σε 
άλλους ινδοευρωπαϊκούς λαούς, όπως 
τους Ινδούς και τους Λατίνους. Αυτό σημαί
νει ότι λατρευόταν τουλάχιστον από την 
τρίτη χιλιετία π.Χ., όταν οι λαοί αυτοί ζού- 
Ισαν ακόμη ενωμένοι και μιλούσαν την ίδια 

γλώσσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκφρα
ση Ζευς πατήρ αντιστοιχεί με το Diespiter 
(Juppiter) των Ρωμαίων και το Dyaous Pitar 
των αρχαίων Ινδών.

Η οικογενειακή ζωή του Δία φαίνεται ττως ήταν 
πολυτάραχη. Κάποιοι λένε πως πρώτη γυναίκα του 
ήταν η Χθονίη, που αυτός την ονόμασε Γη, και πως 
για χάρη της έφτιαξε τότε τον κόσμο. Ύστερα λέγε
ται πως ζευγάρωσε με μία από τις κόρες του Ωκεα
νού, την Μήτι, που είχε στο pg入6 της 6入η τη σοφία 
των θεών και των ανθρώπων. Όταν ο Δίας άκουσε 
ότι η Μήτις θα γεννούσε μια κόρη και μετά ένα γιο 
που θα του έπαιρνε την εξουσία, την κατάπιε. Η 
Μήτις, όμως, κυοφορούσε ήδη την Αθηνά, η οποία
εννιά μήνες αργότερα ξεπετάχτηκε πάνοπλη από

το κεφάλι του πατέρα της. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ως πρώτη γυναίκα του 
την ίΐκεανίδα Διώνη, που του έκανε μια κόρη, την Αφροδίτη. Πάντως, νόμιμη και 
παντοτινή σύζυγος του Δία θεωρούνταν η αδελφή του η Ήρα. Παιδιά τους ήταν 
ο Αρης, ο Ήφαιστος, η Ήβη, θεά της γλυκιάς νιότης, και η Ειλείθυια, που προ

στάτευε τις γυναίκες στη γέννα. Η ζωή του θεϊκού ζευγαριού έμοιαζε 
με τη ζωή μιας θνητής πατριαρχικής οικογένειας. Οι καβγάδες και 

οι θυμοί δεν έλειπαν, τταρ' όλα αυτά κάθε βράδυ ο Δίας και η 
Ήρα πλάγιαζαν αγαπημένοι στο κοινό κρεβάτι.

Στο νόμισμα αυτό από τη Δωδώνη 
της Ηπείρου εικονίζεται ο Δίας με 

την πρώτη σύζυγό του, τη Διώνη.
(Δίδραχμο του Κοινού των Ηπειρωτών,

230-220 π.Χ.).



Έρωτες του Αία

Η αρπαγή της Ευρώπης 
από τον μεταμορφωμένο 

σε ταύρο Δία. 
(Ποσειδωνιακός ερυθρό
μορφος καλυκωτός κρα
τήρας, του αγγειογράφου 

Αστέα, 340-335 π.Χ.).

0_ 
είναι πραγματικά αναρίθμητες. Ο πα
τέρας θεών και ανθρώπων αγάπησε 
πολλές θεές, από τις οποίες απέκτησε 
σπουδαία παιδιά, όπως την Άρτεμη και 
τον Απόλλωνα από τη Λητώ και τον Ερμή 
από τη Μαία.
Με τη Μνημοσύνη, την κόρη του Ουρανού και της 
Γης, ο Δίας πλάγιασε εννιά νύχτες στη σειρά. Όταν 
ήρθε η ώρα της η Μνημοσύνη γέννησε τις εννέα 
Μούσες, προστάτιδες των γραμμάτων και των 
τεχνών. Στις γιορτές ττου γίνονταν στον Όλυμπο, 
οι Μούσες συνόδευαν με το θεϊκό τραγούδι τους《 

την κιθάρα του Αττ6入入ωνα, κάτω από το περή
φανο βλέμμα του πατέρα τους. Το χορό 
έσερναν οι τρεις Χάριτες, η Ευφροσύνη, η 
θα入ίά και η Αγλαΐα, κόρες κι αυτές του Δία και 
της Ωκεανίδας Ευρυνόμης. Οινοχόος ήταν ο νεαρός Γανυμήδης, goi入όπουλο της 
Τροίας, τον οποίο ο Δίας ερωτεύτηκε και τον πήρε μαζί του στον Όλυμπο.
Από τον έρωτα του Δία με την Τιτανίδα Θέμι, θεά της δικαιοσύνης, γεννήθηκαν οι 
τρεις Μοίρες. Τα ονόματα τους ήταν Κλωθώ, αυτή που γνέθει το νήμα της ζωής 
κάθε ανθρώπου, Λάχεση, αυτή που καθορίζει τι θα 〃入&χ£ΐ〃 στον καθένα και Άτρο- 
ττος, αυτή που κόβει το νήμα της ζωής. Αδελφές τους ήταν οι τρεις Ώρες, η 
Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη, κο(入οττροο(ίρ£Τ£<; θεότητες που ανοιγόκλειναν τις 
ύτ。入ES του ουρανού. Αυτές ήταν που, καθώς έκαναν το χρόνο να κι>入έφερναν 
στους ανθρώπους τα αγαθά των κόπων τους.

5S
 δ
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()/\ίας τιροοπαθεί να πλησιάσει μια νέα, ίσως 
τη /^ύμφη Αίγινα, ενώ εκείνη τρέχει φοβισμένη 

να αποφνγει το άγγιγμά του. (Ερυθρόμορφη 
υδρία, π. 49() π.Χ.).

Εδώ ο θεός προσπα
θεί να αγκαλιάσει τον 

αγαπημένο του 
Γανυμήδη, τον γιο 
του βασιλιά Τρώα, 

που αντιστέκεται 
τρομαγμένος. 

(Εσο)τερικό ερυθρό
μορφης κύλικας, 

π. 460 π.Χ.).

Αμέτρητες ήταν όμως και οι θνητές που 
ξεσήκωσαν τον πόθο του βασιλιά των θεών. 
Ανάμεσα τους η Αλκμήνη, που του χάρισε 
ένα γιο, τον Ηρακλή, η Δανάη, μητέρα του 
Περσέα, η Αίγινα, μητέρα του Αιακού. Η 
υπέρμετρη ερωτική δραστηριότητα του Δία 
έχει μια λογική εξήγηση. Οι άρχοντες της 
αρχαϊκής εποχής ισχυρίζονταν ότι κατάγο
νταν από τον Δία. ΓΤ αυτό, επινοούσαν στην 
αρχή της γενεαλογίας τους μια θνητή αρχο- 
ντοπού入α, που με την ομορφιά της προκα- 
λούσε τον θεό και γινόταν δική του. Αυτός 
ήταν και ο πραγματικός λόγος που ο Δίας 
φέρεται να έχει τόσες θνητές ερωμένες.

Για να ττ入ησιάσει τις νέες που επιθυμούσε, ο Δίας, χρησιμοποιούσε διάφο-

6 Μοίρκ

Οι Μοίρες, που σύμφωνα με μια άποψη 
ήταν κόρες της Νύχτας, αποτελούσαν προ
σωποποίηση της μοίρας, όσων ήταν "γρα- 
φτόΖ, να συμβούν σε κάδε άνδρωπο.Ίο κατά 
πόσο οι 8εοί μπορούσαν να επέμβουν και 
να αλλάξουν τις αποφάσεις τους ήταν ένα 
πρόβλημα που είχε απασχολήσει στην 
αρχαιότητα ποιητές και φιλοσόφους. Ο 
Ησίοδος αναφέρει ότι ο Δίας είχε παραχω
ρήσει πολύ μεγάλη εξουσία στις Μοίρες. 
Στον πόλεμο της Τροίας, βλέποντας ένα 
από τους αγαπημένους του γιους, τον Σαρ- 
πηδόνα, να μονομαχεί με τον Πάτροκλο, 
σκέφτηκε να τον σώσει παρόλο που οι 
Μοίρες είχαν ορίσει το 9άνατό του. Στο 
τέλος, όμως, λογικεύτηκε και, όταν ο 
ήρωας έπεσε νεκρός, ο μεγάλος 9εός έκλα- 
ψε με αι μάτι να δάκρυα.

ρα τεχνάσματα. Στην περίπτωση της Ευρώπης, της πεντάμορ
φης κόρης του Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης, μεταμορφώθη

κε σε ταύρο και εμφανίστηκε στο λιβάδι όπου η κοπέλα 
έπαιζε με τις φιλενάδες της. Εκείνη, .6入ι. τον είδε, θαμπώ

θηκε από την ομορφιά του και άρχισε να τον χαϊδεύει. 
Κάποια στιγμή, μάλιστα, ανέβηκε στη ράχη του και τότε 
ο ταύρος πέρασε τρέχοντος πάνω από τη θάλασσα και 
έφτασε μέχρι την Κρήτη, όπου ενώθηκε μαζί της. Η 
Ευρώπη έμελλε να χαρίσει στον Δία τρεις ξεχωριστούς 
γιους, τον Μίνωσ, τον Σαρπηδόνα και τον Ραδάμανθυ και 

να δώσει το όνομά της σε μια ολόκληρη ήπειρο.
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Ήρα
Η Αρχόντισσα του Ολυμπου

Η Ηρα πολεμάει κι αυτή τους Γίγαντες μαζί με τους 
άλλους θεούς. Εόώ δεξιά ορμάει με το δόρυ της 
κατά ενός Γίγαντα. (Ερυθρόμορφη κύλικα, 
420-400 ττ.Χ.).

Η Ήρα ήταν από τις πιο 
σεβαστές θεές της Ελλά

δας. Η πανέμορφη αρχό
ντισσα του Ολυμπου 

εικονίζεται εόώ με βαρύ
τιμη φορεσιά, βασιλικό 
διάδημα και σκήπτρο.

(Εσωτερικό κύλικας 
λευκού βάθους, 

470-460 π.Χ.).

y
το πλάι του Δια στέκει η 

Ήρα, μία από τις πιο σεβαστές 
θεές της Ελλάδας. Η αρχόντισσα 
του Ολυμπου προστάτευε το 
θεσμό του γάμου και τις γυναί
κες, είτε ήταν ανύπαντρες, είτε 
παντρεμένες ή χήρες.
Η παράδοση λέει ότι το θεϊκό 
ζευγάρι είχε σχέσεις πριν από το 
γάμο του. Ο Δίας, που για πολύ 
καιρό προσπαθούσε να ξεμονα
χιάσει την Ήρα, βρήκε την ευκαι
ρία μια φορά που την είδε να 
ανεβαίνει ένα βουνό ολομόναχη. 
Προκάλεσε μια ξαφνική μπόρα, 
μεταμορφώθηκε σε κούκο, και 
κάθησε τρέμοντας στα γόνατά 
της. Αυτή λυπήθηκε το πουλί και 
το σκέπασε με μια άκρη του 
φορέματος της. Αμέσως ο θεός 
πήρε την αληθινή του μορφή για 
να ενωθεί μαζί της. Στην αρχή η 
Ήρα αντί στάθηκε, επειδή φοβό
ταν την οργή της μητέρας τους.
της Ρέας. Υπέκυψε, όμως, όταν ο Δίας της υποσχέθηκε ότι θα την κάνει νόμιμη 
γυναίκα του. Από τότε ο κούκος έγινε λατρευτικό σύμβολο της θεάς.

6
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II Ήρα, προκλητι
κά ωραία, π(χρον- 
σιάζεται μπροστά 
στον Δία, που την 
καλεί κοντά του. 

(Τοιχογραφία από 
το ασπίτι τον 

τραγικού ποιητή " 
στην Πομπηία, 

π. 75 μ.Χ.).

Η Ήρα προστάτευε όσους την τιμούσαν, ήταν όμως σκληρή και εκδικητική με 
όσους δεν 入ογ&ριο(ζο(ν τη δύναμή της ή αδικούσαν τους αδύναμους και τους ανυ
περάσπιστους. Με ιδιαίτερο πείσμα κυνηγούσε τις ερωμένες και τα εξώγαμα παι
διά του άντρα της. Τη Λητώ, όταν ήταν έγκυος στον Απόλλωνα και την Άρτεμη, 
δεν την άφηνε να γεννήσει. Και τη νύμφη Κο(入λιστώ, στην Αρκαδία, τη μεταμόρ
φωσε σε αρκούδα και την άφησε να σκο
τωθεί από την Άρτεμη ή από τον ίδιο της 
τον γιο, τον Αρκάδα. Όσο για τον 
Ηρακλή, αυτόν τον έκανε να ίτ入ηρώνει 
μια ολόκληρη ζωή την αγάπη που του 
είχε ο πατέρας Δίας.
Κάποτε, η Ήρα, αττηυδισμένη από τις 
απιστίες του συζύγου της, αποφάσισε 
να χωρίσει. Κατέφυγε λοιπόν στην Εύ
βοια και δεν επέστρεφε, παρά τα παρα
κάλια του Δία. Ο Κιθαιρώνας, όμως, ένας 
σοφός βασιλιάς, τον συμβούλεψε να 
πάρει ένα ξόανο, να το ντύσει νύφη και 
να διαδώσει παντού ότι παντρεύεται. 
Μόλις έμαθε το γεγονός, η Ήρα, έφτασε 
επί τόπου, όρμησε στην άμαξα και ξέσχι
σε το πέπλο της "vCkprjs”. Όταν κατά
λαβε το κόλπο, γέλασε ευχαριστημένη 
και συμφιλιώθηκε ξανά με τον βασιλιά 
των θεών.

Η Ιώ

Μία από τις αγαπημένες του Δία, την Ιώ, 
κόρη του 'Ινάχου, γενάρχη των Αργέ ίων, η 
Ήρα τη μεταμόρφωσε σε αγελάδα, την 
έδεσε σε μια ελιά του άλσους των Μυκη
νών και έβαλε τον Άργο τον Πανόπτη, που 
το σώμα του ήταν γεμάτο μάτια, να τη φυ
λάει. Όταν ο Ερμής, σταλμένος από τον 
Δία, κατάφερε να την ελευθερώσει, η Ήρα 
έστειλε μια βοϊδόμυγα που άρχισε να τσι
μπάει την Ιώ, κάνοντάς τη να τρέχει μανια
σμένη από τόπο σε τόπο. Πέρασε το Ιόνιο 
πέλαγος, που από αυτή πήρε το όνομά του, 
και ύστερα από πολλές περιπλανήσεις έφτα
σε στην Αίγυπτο. Εκεί ξα να βρήκε την αν- 
δρώπινη μορφή της και μπόρεσε να γεννή
σει τον γιο της, τον Έπαφο, μελλοντικό βα
σιλιά της Αίγυπτου.
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Λεπτομέρεια από χάλκινο άγαλμα 
της Αθηνάς. (Πιθανόν έργο του 
Ευφράνορα, π. 350 π.Χ.).

ΤΤ
-JL Αθηνά, η τρανή στην παλληκαριά και το μυαλό θεά, γεννήθηκε 

από το κεφάλι του πατέρα της, του Δία. Μητέρα της ήταν η Μήτις, θεά της 
φρόνησης, την οποία ο Δίας είχε καταπιεί όταν έμαθε από τον Ουρανό και τη 

Γη ότι θα του γεννούσε πρώτα μια κόρη και, αργότερα, ένα γιο που θα του 
άρπαζε το θρόνο. Όταν έφτασε η ώρα να βγει στο φως η Αθηνά, ο Δίας 
πρόσταζε τον Προμηθέα -ή τον Ήφαιστο- να του ανοίξει το κεφάλι με 

ένα τσεκούρι. Τότε, μπροστά στα έκπ入Γ)κτα μάτια των &入入α)ν θεών, 
ξεπήδησε, βγάζοντας άγρια πολεμική κραυγή και κρατώντας όλα 

της τα όπλα, η σοφή θυγατέρα του Δία.
Στην περιοχή της Αττικής διηγούνταν ττως κάποτε ο Ποσειδώ- 
νας φιλονίκησε με την Αθηνά για το ποιος θα πάρει υπό την 
προστασία του την όμορφη πόλη της Αθήνας, που τότε ονο

μαζόταν Κεκροπία, από το όνομα ενός πανάρχαιου, αυτόχθονα 
βασιλιά της, του Κέκροττα. Οι δυο θεοί συμφώνησαν να κερδίσει 
την πόλη όποιος της πρόσφερε το καλύτερο δώρο. Ο Ποσειδώ- 

νας άνοιξε με την τρίαινα του μια σχισμή στο έδαφος, απ^που 
ξεπετάχτηκε νερό. Η Αθηνά, με τη σειρά της, έδωσε μία με το πόδι

της και τότε ξεφύτρωσε η πρώτη ελιά του κόσμου. Οι άλλοι θεοί, ως 
κριτές του αγώνα, έδωσαν τη νίκη στην Αθηνά, που χάρισε το όνομά της 

στην πολιτεία.
Η Αθηνά, αν και πολεμική θεά, ήξερε να συνδυάζει την ανδρεία με την εξυ

πνάδα. Σε αντίθεση με τον πολεμοχαρή αδελφό της, τον Άρη, βοηθούσε 
πάντα τους ευνοούμενους της να πετύχουν το σκοπό τους χωρίς περιτ
τές αιματοχυσίες. Οι προσωνυμίες της φανερώνουν το ρόλο που έπαιζε 
στη ζωή των ανθρώπων. Ως Αθηνά Πρόμαχος τους βοηθούσε στις 
μάχες και τους στήριζε στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Πολλοί 

ήρωες, όπως ο Περσέας, ο Ηρακ入，命 ο Βελλεροφόντης, ο Ιάσονας

1 Αθηνά
Η Θεά τιις Σοφίας

Η Αθηνά με τον δωρικό 
ττέπλο, με κράνος και όόρυ 
κοιτάζει συλλογισμένη μια 

στήλη που βρίσκεται μπροστά 
της. (Ανάγλυφο της "Σκεπτο- 
μένης Αθηνάς", π. 460 π.Χ.).



Η γέννηση της Αθηνάς. 
(Μελανόμορφος αμφορέας 
της ομάδας Ε, π. 550 π.Χ.).
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Πήλινο ειδώλιο της 
Αθηνάς, ύφους π. 17 
εκ. Η θεά κάθεται σε

Θρόνο, με πόλο στο 
κεφάλι και με την 

αιγίδα και το γοργό- 
νειο στο στήθος. 

(Ειδώλιο Αθηνάς 
αρχαϊκών χρόνων).

Μια μέρα η Αδηνά μπήκε στο εργαστήρι 
του Ήφαιστου για να παραγγείλει νέα 
όπλα. Αυτός, μόλις την είδε, ένιωσε δυνα
τή ερωτική επιθυμία. Η Αδηνά, όμως, που 
ήδελε να μείνει παρθένα, έφυγε τρέχοντος. 
Ο Ήφαιστος την κυνήγησε, την πλησίασε 
και, αν και δεν κατάφερε να ενωδεί μαζί 
της, το σπέρμα του έπεσε πάνω στο πόδι 
της. Η 8εά τότε σκουπίστηκε με μια τούφα 
μαλλί που την πέταξε στη γη. Έτσι η Γη 
γονιμοποιήδηκε και γέννησε τον Εριχδόνιο 
(από το έριο=μαλλί και χδων=γη)Ζ ένα από 
τους παλιούς, αυτόχδονες βασιλείς της 
Αθήνας.

και, κυρίως, ο οτγαπημένος της Οδυσσέας, ξεπέρασαν κάθε λογής κίνδυνους χάρη 
στις υποδείξεις της. Φρόντιζε ακόμη για την ασφάλεια των παλληκαριών και της 
γενιάς τους, γι' αυτό ονομαζόταν και Σώτειρα.
Η παρουσία της Αθηνάς στη ζωή των θνητών ήταν έντονη και στις ώρες της ειρή
νης. Σαν κόρη της Μήτιδας, ήταν θεά της σοφίας. Προστάτευε τους ποιητές, τους 
ρήτορες, τους (ρι入οο6(ρου$. Η ικανότητά της στις τέχνες, όπως την κεραμική ή την 
ξυλουργική, τις οποίες δίδαξε και στους ανθρώπους, της χάρισαν μία ακόμη προ
σωνυμία: Εργάνη. Ιδιαίτερη ήταν η σχέση της θεάς με την υφαντική. Αυτή ύφανε τα 
πρώτα υφάσματα και αυτή έκανε τις γυναίκες των Φαιάκων αξεπέραστες στην 
τέχνη του αργαλειού. Ένας σχετικός μύθος μιλάει για μια νέα από τη Λιβύη, την 
Αράχνη, που ήταν τόσο άξια στην ύφανση 

χαλιώ^, ώστε προκάλεσε τη θεά 
σε διαγωνισμό. Η θεά οργισμένη, 
είτε γιατί μια θνητή τόλμησε να 
συγκριθεί μαζί της, είτε γιατί η 
κοπέλα ιστόρησε στα έργα της 
τους έρωτες των θεών, τη μετα- 
μόρ(ρωσε στο γνωστό μας έντομο.
Η Αθηνά λεγόταν συχνά και Παλ- 
λάς, που σημαίνει νέα κόρη και 
σχετίζεται με τη νεοελληνική 入έξη 
ττοί入入ηκάρι (αρχ. πάλληξ). Στην 
Αθήνα ήταν απλώς η Παρθένα. ΓιΖ 
αυτό, ο ναός που χτίστηκε προς 
τιμήν της, στην Ακρόπολη, πήρε το 
όνομα Παρθενώνας.



Ο Ποσειόώνας επιτίθεται με την τρίαινα κατά του Γίγαντα 
Εφιάλτη, ενώ συγχρόνως ετοιμάζεται να του εκσφενδονίσει 

ένα κομμάτι γης, γεμάτο από ζώα της ξηράς και της 
θάλασσας. (Ερυθρόμορφος κρατήρας, π. 480 π.Χ.).

Ποσειδώνα^
Ο Κυρίαρχος των Θαλασσών

Ο Ποσειόώνας, ο εξου- Η 
σιαστής της θάλασσας, I 

εικονίζεται εδώ να κρα- | 
όαίνει την τρίαινα που | 

δεν σώζεται. I 
(Χάλκινο άγαλμα του 0 

(,Ποσειόώνα του Αρτεμι- 0 
σίου ”, π. 460 π.Χ.). ί

σεβάσμιος αδελφός 
του Δία, ο Ποσειδώνας, ήταν αυτός που 
με την τρίαινα του αντάριαζε τα νερά και, μΖ 
αυτήν πάλι, τα γαλήνευε, χαρίζοντας ηρεμία στους 
ναυτικούς που αρμένιζαν τα πέλογα. Οι αρχαίοι τον θεωρού
σαν υπεύθυνο και για μια σειρά από γεωλογικά φαινόμενα, 
όπως τους σεισμούς, γι' αυτό ζητούσαν τη μεσολάβησή του για 
τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφά入£ΐα των κτισμάτων. 
Όπως όλοι οι Ολύμπιοι, ο Ποσειδώνας, είχε το παλάτι του στην 
κορυφή του ιερού βουνού, του Ολυμπου. Το πραγματικό, όμως, 
βασίλειό του βρισκόταν στα βάθη της θάλασσας, όπου τον 
περίμενε ένα δεύτερο παλάτι φτιαγμένο από αστραφτερό 
χρυσάφι. Εκεί περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του παρέα με 
τη γυναίκα του, την Αμφιτρίτη, μία από τις πενήντα τρισχαρι- 
τωμένες κόρες του Νηρέα. Σαν θεός της θάλασσας, ο Ποσει- 
δώνας, ταξίδευε με το χρυσό άρμα του πάνω στα κύματα, 
που άνοιγαν χαρούμενα στο πέρασμά του, ενώ γύρω του 
έπαιζαν τα δελφίνια.
Ακολουθώντας το παράδειγμα του Δία, ο Ποσειδώνας 
χάρηκε τον έρωτα με μεγάλες θεές και όμορφες θνητές. 
Σύμφωνα με μια παράδοση, ο θεός μεγάλωσε στη Ρόδο, 
όπου ζούσαν οι Τελχίνες, γιοι της θάλασσας και πολύ 
επιδέξιοι τεχνίτες και εφευρέτες. Πρώτος του έρωτας 
ήταν η αδε入啊 των Τελχίνων, η Αλί。，που του χάρισε 
έξι γιους και μία κόρη, τη Ρόδη, από την οποία πήρε 
το όνομά του το νησί. Ο Ποσειδώνας απέκτησε
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παιδιά του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. 
Ο Πρωτέας είχε τη μαγική δύναμη να μετα
μορφώνεται σε όποιο ζώο ήθελε, ακόμη και 
σε φυσικά στοιχεία, όπως ο αέρας ή η 
φωτιά. Ο Τρίτωνας, μισός άνθρωπος και 
μισός ψάρι, φρόντιζε τα άλογα και το άρμα

Χάλκινο 
αγαλμάτιο 

του Ποσει- 
όώνα.

Ο σεβάσμιος 
Ποσειόώνας εικο- 

νίζεται εόώ σε 
ιερατική στάση, 

ήρεμος, με την 
τρίαινα του στη
ριγμένη στη γη. 

(Μελανόμορφος 
αμφορέας, 

540-530 ττ.Χ.).

πολλά ακόμη παιδιά, ανάμεσα τους μεγάλους ήρωες, όπως 
ο Θησέας, αλλά και άγριους βασιλιάδες ή ληστές, όπως ο 

Προκρούστης και ο Σκίρωνας που δρούσαν στην Αττική. 
Λένε ακόμη ότι από την ένωσή του με την Ιφιμέδεια, κόρη του βασι
λιά της Θεσσαλίας, γεννήθηκαν οι δίδυμοι, πανέμορφοι γίγαντες 
Ώτος και Εφιάλτης, που ορκίστηκαν κάποτε 
ότι θα κάνουν δικές τους δύο μεγάλες θεές, 
την Άρτεμη και την Ήρα. Για να τους τιμω
ρήσει η Άρτεμη τους παρέσυρε στη Νάξο. 
Εκεί, μεταμορφώθηκε σε ζαρκάδι και στάθη
κε ανάμεσα του*;. Αυτοί τη σημάδεψαν, αλ
λά μόλις έριξαν' τα κοντάρια τους το ζώο 
εξαφανίστηκε και τα δύο αδέλφια αλληλοε- 
ξοντώθηκαν. Με την Ελάρα, κόρη του Ορχο- 
μενού, ο Ποσειδώνας απέκτησε ένα ακόμη 
γιγαντόσωμο γιο, τον Τιτυό, που πήγε να 
βιάσει τη Λητώ και σκοτώθηκε από τον Δία 
ή τον Απόλλωνα. Τέλος, γιος του, από την 
Ευρυάλη, κόρη του Μίνωα, θεωρείται ο 
γίγας Ωρίων. Ξακουστός για την ομορφιά 

Στο βασίλειο του Ποσει- 
δώνα ζούσαν και αρκετοί 
θαλάσσιοι δαίμονες. 
Σπουδαιότεροι ήταν ο 
Πρωτέας, ο Τρίτωνας 
και ο Γλαύκος, για 
τους οποίους υπήρχε 
η εκδοχή ότι ήταν

Χάλκινο αγαλμάτιο του 
Ποσειδώνα, των ύστε
ρων ελληνιστικών χρό

νων, αντίγραφο λυσυτ- 
πικού έργου.

Η τρίαινα 
είναι

σύγχρονη 
προσθήκη. 
(Β'μισό του 
2ου αι. π.Χ.).

του πατέρα του, φυσούσε τα κοχύλια τουτου και άξιος κυνηγός, ο Ωρίων, είχε το 
χάρισμα να περπατάει πάνω στα κύματα. 
Μετά το θάνατό του από δάγκωμα σκόρπι
ου, μεταμορφώθηκε από τον Δία σε αστερι
σμό, με τον Σκορπιό στα πόδια του, για να 
θυμίζει στους ανθρώπους το τέλος του.

γεμίζοντας το πέλαγος όμορφους ήχους και 
διασκέδαζε κολυμπώντας και ερωτοτροπώ
ντας με τις Νηρηίδες. Για τον Γλαύκο, που 
τον φαντάζονταν με φύκια και όστρακα 
πάνω στο σώμα του, οι ναυτικοί πίστευαν 
ότι είχε το χάρισμα της μαντικής.



Σε μυστηριακή τελετή εικονίζονται εδώ οι δύο 
μεγάλες Θεές της Ελευσίνας. Αριστερά η Δήμητρα, 

σοβαρή, με σκήπτρο στο αριστερό χέρι και στο όεξί 
στ άχνα, τα οποία παραδίόει στον Τριπτόλεμο για

Δήμητρα
Η Προστάτίδα της Γεωργίας

να διαδώσει την καλλιέργεια τους στον κόσμο. 
Δ εξιά, η Περσεφόνη βαστούσε ίσως κι αυτή στάχυα 

με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει αναμμένη 
δάδα. (Ανάγλυφο, 440-430 π.Χ.).

Η Δήμητρα. Από τη 
βόρεια ζωφόρο του 

βωμού του Δ ιός στην 
Πέργαμο, π. 180 π.Χ.

ττ

Jl. JL· πανάρχαιη αυτή θεά της γόνιμο
ί τητας προστάτευε τα αγροτικά έργα και 

λατρευόταν, κυρίως, από τους χωρικούς. 
Από το όνομά της (δα=γη και μήτηρ) 
προέρχεται και η λέξη δημητριακά.
Ένας αλληγορικός μύθος αναφέρει ως γιο 
της Δήμητρας τον Πλούτο. Τον γέννησε 
αφού ενώθηκε με τον ήρωα Ιασίωνα, 

§ στην Κρήτη, πάνω σε ένα χωράφι οργω- 
8 μένο τρεις φορές.

Τη Δήμητρα επιθύμησε και ο Ποσειδώνας, 
αλλά αυτή για να τον αποφυγει πήρε τη 
μορφή φοράδας. Ο θεός, τότε, μεταμορφώθηκε σε αρσενικό άλογο και έσμιξε μαζί 
της. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε το θεϊκό άλογο Αρε ίων και μία κόρη, που το
όνομά της ήταν άγνωστο στους αμύητους στα Μυστήρια.
Η αγαπημένη, όμως, κόρη της Δήμητρας ήταν αυτή που απέκτησε με τον Δία, η 
Περσεφόνη. Η κοπέλα ήταν τόσο όμορφη που, όταν την είδε ο Πλούτωνας ή Άδης, 
ο θεός του Κάτω Κόσμου, αποφάσισε να την κλέψει. Μια μέρα, που η Περσεφόνη 
μάζευε, λουλούδια με τις φίλες της, τις Ωκεανίδες, ο Δίας, συνεργός του Π入οίτα)νο(, 
ζήτησε από τη Γη να τους βοηθήσει, κι αυτή έκανε ένα μαγευτικό νάρκισσο να 
φυτρώσει. Η κοπέλα πλησίασε ανυποψίαστη να κόψει το θαυμαστό λουλούδι, την 
ίδια στιγμή όμως η γη άνοιξε και από τα βάθη της πετάχτηκε ο Πλούτωνας πάνω 
στο άρμα του και την άρπαξε στην αγκαλιά του. Την ώρα που η Περσεφόνη εξα
φανιζόταν από το πρόσωπο της γης, οι βράχοι και τα βουνά έστει入以ν στη μητέρα 
της τον απόηχο των θρήνων της.
Εννιά μέρες έψαχνε η Δήμητρα σε όλο τον κόσμο, τρελή από。入ίψΓ] και ανησυχία.
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Τέλος η θεά Εκάτη, που είχε ακούσει κι αυτή τις φωνές, 
την οδήγησε στον Ήλιο που τα。入έπει όλα από τον ουρανό. 

Αυτός τη 入uπήθηκε και της φανέρωσε τον άρπαγα. Αγα~

Ο Τριπτόλεμος, καθισμένος σε φτε
ρωτό άρμα, ατενίζει την Περσεφόνη 
που κρατάει δάδα αναμμένη και 
οινοχόη για τις σπονδές. Πίσο)από 
τον Τριτττόλεμο η Δήμητρα κρατάει 
κι αυτή δάδα και στάχυα.
(Ερυθρόμορφος σκύφος, 480 π.Χ.).

Ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη 
πάνω στο τέθριππο που καλπά

ζει προς τη χώρα των νεκρών. Η 
Εκάτη μπροστά τούς φωτίζει το 

δρόμο, ενώ ο Ερμής τους ακο
λουθεί. (Απονλικός κρα

τήρας, 360-350 τι.Χ).

νακτισμένη η θεα από τη συμπεριφορά του Δία, άφησε τον Όλυμπο 
και άρχισε να περιπλανιέται, ώσπου έφτασε στην Ελευσίνα. Εκεί, μεταμφιεσμένη σε 
θνητή, φρόντιζε το νεογέννητο γιο του βασιλιά Κε入εού, τον Δημοφώντα. Για να 
ανταμείψει τη φιλοξενία η Δήμητρα θέλησε 
να κάνει τον Δημοφώντα αθάνατο, κρατώ
ντας τον τις νύχτες μέσα στη φωτιά. Μια 
νύχτα, όμως, έτυχε να τη δει η Μετάνειρα, η 
μητέρα του παιδιού, και φοβισμένη έβαλε τις 
φωνές. Τότε η θζά αποκάλυψε την ταυτότη
τά της και οι κάτοικοι της Ελευσίνας έχτισαν 
προς τιμήν της ένα ναό. Η Δήμητρα κλείστη
κε μέσα, θρηνώντας για την όμορφη κόρη 
της, και τίποτε δεν φύτρωνε πια στη γη.
Μόλις τα έμαθε αυτά ο Δίας μήνυσε στον 
αδελφό του να αφήσει την Περσεφόνη. 
Αυτός δέχτηκε, πριν φύγει όμως της έδωσε 
να φάει ένα σπυρί ρόδι, που σήμαινε ότι θα 
ήταν υποχρεωμένη να ξαναγυρίσει b αυτόν. 
Τε入ικό(, οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Τέσσε
ρις μήνες του χρόνου περνούσε η Περσεφό
νη κοντά στον άντρα της και οκτώ στον 
πάνω κόσμο, κοντά στη μητέρα της, που 
χαρούμενη άφηνε τη γη να καρποφορεί.

Icr EAEgivg 例1/。血皿。

Τα Μυστήρια ήταν τελετές που γίνονταν 
κάδε Οκτώβρη, στην Ελευσίνα, σε ανάμνη
ση της ανόδου της Περσεφόνης από τον 
Κάτω Κόσμο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς 
συνέβαινε στο ναό της Δήμητρας, το Τε- 
λεστήριο, κάτω από το φως των λαμπάδων. 
Ίο μόνο που γνωρίζουμε είναι πως οι μυη- 
μένοι πίστευαν ότι τους περίμενε καλύτερη 
ζωή στον Κάτω Κόσμο.

Ο 如 人

Ο Τριπτόλεμος ήταν βασιλιάς της Ελευ
σίνας. Με τη βοήθεια της Δήμητρας και της 
Περσεφόνης έφτιαξε το πρώτο αλέτρι και 
έμαδε να οργώνει, να σπέρνει, να θερίζει 
και να αλωνίζει. Ύστερα, άρχισε να γυρνά
ει τον κόσμο, διδάσκοντας στους ανδρώ- 
πους την καλλιέργεια των σιτηρών.
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Απόλλωνα^
Ο Θεός του Φωτός

ητώ, κόρη του Τιτάνα Κοίου και της Τιτανίδας Φοίβης, 
έμεινε κάποτε έγκυος από τον Δία. Κανένας τόπος όμως δεν τη 

δεχόταν για να γεννήσει, γιατί όλοι έτρεμαν την οργή της 
ζηλιάρας Ήρας. Αφού γύρισε ολόκ入qprj σχεδόν την Ελλάδα, 

έφτασε σε ένα ασήμαντο ερημονήσι, τη Δήλο. Η υπόσχε
ση της Λητώς ότι ο γιος της, που έμελλε να γεννηθεί, θα 

του χάριζε αιώνια δόξα, έπεισε το νησί να τη δεχτεί.
Εννιά μέρες υπέφερε η Λητώ από πόνους αβάστα

χτους. Μόνο η Ειλείθυια, θεά της γέννας, μπο
ρούσε να βοηθήσει, αλλά αυτή καθόταν αμέρι
μνη στον Όλυμπο, καθώς η Ήρα την είχε ζώσει 
με χρυσά σύννεφα, για να μη。入έπει και να μην 
ακούει. Ευτυχώς η γοργοπόδαρη Ίριδα την πλη
σίασε κρυφά και, δελεάζοντας τη με ένα περιδέ-

Λεπτομέρεια από το I 
άγαλμα του Απόλλωνα I 

π(η)δεσπόζει στο μέσον | 
της αετωματικής σύνθε- j 

οης της Κενταυρομαχίας | 
στο ναό τον Διάς στην I 

Ολνμττία. (Άγαλμα Απόλ- ?
λωνος από το όντικό I 
αέτωμα του ναού του | 

Δ ιός στην Ολνμττία, ?
π. 457 π.Χ.). !

ραίο πλεγμένο με χρυσά νήματα, την κατάφερε να την ακολουθήσει.
Μόλις η Ειλείθυια πάτησε το πόδι της στο νησί, η Λητώ έφερε στον κόσμο τον 
Απόλλωνα. Θαμπωμένες, οι θεές που παραστέκονταν στη μητέρα του, τον είδαν 
να μεγαλώνει σε λίγες στιγμές. Και η Δήλος, χαρούμενη που αξιώθηκε τέτοια τιμή, 
έλαμιρε από το χρυσάφι.
Μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε ο θεός ήταν να ιδρύσει μαντείο, ένα 
τόπο όπου οι θνητοί θα μάθαιναν, από το στόμα ιερέων, τη θέληση του πατέρα 
του, του Δία. Έτσι, μια μέρα, άφησε τον Όλυμπο και άρχισε την αναζήτηση του 
τόπου που θα φιλοξενούσε το μαντείο. Ύστερα από πολλές περιπέτειες, έφτασε 
σε μια απόκρημνη πλαγιά του Παρνασσού, τους σημερινούς Δελφούς. Εκεί, δίπλα 
σε μια πηγή, σκότωσε ένα πελώριο φίδι τον Πύθωνα, που καταβρόχθιζε όποιον 
άνθρωπο ή ζώο περνούσε από τα μέρη του, γι' αυτό ο θεός ονομαζόταν και
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"g οτη Δήλο, 
καθισμένη σε δίφρο, 
μ£ θρυμμένο κεφάλι 
%αι έκφραση πόνου 
οτο τιρόσωττο, στηρί
ζει το χέρι της στη 
φοινικιά για να 
γεννήσει. Πίσω της η 
Ειλείθυια και μπρο
στά της η Αθηνά μαζί 
με άλλες θεές τής 
(ΐυμηαραστέκουν. 
(Ερυθρόμορφη 

冗 370

Να κιθαρίζει εικονίζεται εδώ ο Ατιόλλωνας, ανάμεσα στη μητέρα του τη Λητώ και την αδελφή του 
την Άρτεμη. (Ερυθρόμορφος αμφορέας, τέλη 6ου αι. π.Χ.).

Πύθιος Απόλλωνος. Σ, αυτή την τοποθεσία 
έβαλε και τα θεμέλια του ναού ενός μαντεί
ου, που η δόξα του θα έφτανε στα πέρατα 

I του κόσμου.
Λίγο αργότερα, καθώς αγνάντευε από ipr)入ά 
τη θάλασσα, ο Απόλλωνος είδε ένα καράβι 
με Κρητικούς που ταξίδευε για την Πύλο.

Ο Απόλλωνας, με το [ Αμέσως μεταμορφώθηκε σε δελφίνι, πήδηξε 
τοξο και τη φαρέτρα j στθ κοίτ&οτραψ。και το καράβι κατευθύν- 

στην πλάτη και ρ
κρούονταςτηλύρα | θΠκε Povo του 口P°S τον κολπο της Κρισας, 

του, ταξιδεύει πάνω !. κάτω από τους Δελφούς. Εκεί ο θεός απο- 
από τη θάλασσα ρ καλύφθηκε στους σαστισμένους επιβάτες 

προς τους Δελφούς, ι του καραβιού 血ι τους οδήγησε στο ναό.
καημένος στο οι Κρητικοί αυτοί έγιναν οι πρώτοι

μαντικό τρίποδα, i , ,
〜、"， ιερείς του μαντείου.Τΐου εοω είναι φτερω- ij r r

τός. (Ερυθρόμορφη £ ° Απόλλωνας ήταν θεός του φωτός, γι' 
υδρία, 480-470 ττ.Χ.). αυτό ήταν φυσικό το ότι η λατρεία του είχε

στενή σχέση με τη μαντική, 
την τέχνη που ρίχνει φως 
στη θεία βού入qoq. Ήταν 
όμως και θεός της αρμονίας, 
γι' αυτό συνδεόταν και με την 
τέχνη της μουσικής. Στα συμπόσια που γίνονταν στον Όλυμπο 
συνόδευε με την κιθάρα του το τραγούδι των Μουσών, ενώ οι νεα
ρές θεές έστηναν το χορό. Και η Λητώ με τον Δία καμάρωναν το γιο 
τους, που φεγγοβο入oOcje από χάρη και ομορφιά.

Η Atmpia

Ένας μύθος λέει ότι ο Δίας 9έλησε κάποτε 
να ενωδεί με την Αστερία, αδελφή της 
Λητώς. Αυτή, για να τον αποφύγει, έπεσε 
στη θάλασσα και ο Δίας την τιμώρησε, 
μεταμορφώνοντάς τη σε πλωτό νησί, αυτό 
όπου αργότερα κατέφυγε η Λητώ για να 
γεννήσει. Από τότε το νησί σταμάτησε να 
περιπλανιέται στις 8άλασσες και ονομάστη
κε Δήλος.

Οι Υπερβόρεοιζ που κατοικούσαν στο τέρμα 
του κόσμου, περνούσαν τις μέρες τους με 
χορούς και τραγούδια, μη γνωρίζοντας τι 
σημαίνει αρρώστια και γηρατειά. Όσοι χόρ
ταιναν τις χαρές του πάνω κόσμου, έδιναν 
τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από ένα 
ψηλό βράχο, στεφανωμένοι και γελαστοί, 
ύστερα από ένα πλούσιο συμπόσιο. Στη χώ
ρα τους έμενε ο Απόλλωνος, τους τρεις μή
νες του χειμώνα που δεν βρισκόταν στους 
Δελφούς.
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Περιπέτειες
tow Απόλλωνα

Με δάφνινο στεφάνι στα μαλλιά και 
κλαδί δάφνης στο χέ()ι, ο Απ()λλα)νας 

κυνηγάει μια κοπέλα, ίαως τη Δάφνη. 
(Ερυθρόμορφη υδρία, 450-440 π.Χ.).

TJ

JL JL· πρώτη αγάπη του Απόλλωνα 
έλεγαν πως ήταν η Δάφνη, η κόρη του 
ποταμού Πηνειού. Την ερωτεύτηκε μια 
μέρα που τη συνάντησε μόνη στην 
εξοχή. Αμέσως θέλησε να την κάνει δική 
του, αυτή όμως ήθελε να κρατηθεί αγνή 
και έτρεξε να του ξεφυγει. Την ώρα που 
ο θεός άπλωνε τα χέρια του να την πιά- 
σει, η Δάφνη επικαλέστηκε τον πατέρα 
της και αυτός τη μεταμόρφωσε σε 
δέντρο: σε δάφνη. Έτσι η δάφνη έγινε το 

ιερό φυτό του Απόλλωνα. Μ' 
αυτή στεφάνωνε τα μαλλιά 
και τη λύρα του, ενώ(ρι5入入q

Ο Αρισταίος, γιος του 
Απόλλωνα και της 

Κυρήνης, ήταν, κατά την 
παράδοση, "γεο)ργικότα- 

τος", και ,'όωροφόρος". 
Εδώ εικονίζεται φτερω
τός, κρατώντας το σκα

πτικό του εργαλείο και το 
σάκο με τα δώρα του, 

που ήταν το λάδι, το μέλι 
και το γάλα. (Λεπτομέ
ρεια). (Μελανόμορφος 

αμφορέας, π. 540 π.Χ.).

δάφνης μασούσε και η Πυθία, η ιέρεια των Δελφών, πριν δώσει χρησμό. 
Και μια άλλη κόρη ποταμού, του Εύηνου, θέλησε να κάνει γυναίκα του ο
Απόλλωνας. Του την άρπαξε όμως ο Ίδας, που ο Όμηρος λέει ότι ήταν 
ο πιο γενναίος ανάμεσα στους άνδρες που κατοικούσαν τη γη. Ο 
Απόλλωνας κυνήγησε τον Ίδα και, όταν τον βρήκε, άρχισαν να παλεύ
ουν. Τότε, μπήκε στη μέση ο Δίας και όρισε να διαλέξει η κόρη, η 
Μάρπησσα, τον άντρα που θα παντρευόταν. Η κοπέλα, επειδή σκέ- 
φτηκε ότι ο θεός θα την παρατούσε όταν δεν θα ήταν πια τόσο νέα, 
αποφάσισε να μείνει με τον Ίδα.
Πάντως, ο Από入入(nvo(s ενώθηκε με πολλές όμορφες γυναίκες. Ανάμεσά 
τους αναφέρεται η Μούσα Καλλιόπη και η αδελφή της, η Θάλεια, η 
οποία γέννησε τους Κορύβαντες, νεαρούς πολεμιστές που ταυτίζονται
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()Αττόλλωνας με 
όάφνινο στεφάνι στα 
μαλλιά, ανασύρει το 
ιμάτιό του, ενώ στρέ
φει το βλέμμα προς 
ma Νύμφη ή Μούσα 
ηου κρατάει λύρα. 
(Ε(ίο)τερικό κύλικας 
λευκού βάθους, 
ττ. 460 π.Χ.).

Η διαμάχη του Απόλλωνα 
με τον Ίδα για την αγάπη της 
Μάρπησσας εικονίζεται στην 

παράσταση αυτή. Ο θεός, ανάμε
σα στη μητέρα του Λητώ και την 
αδελφή τον Άρτεμη, ετοιμάζεται 
να ρίξει το βέλος του στον Ίόα. 

(Αττικός ερυθρόμορφος 
ι/η)κτ)ίρας, π. 480 π.Χ.).

με τους Κουρήτες, αυτούς που πρόσεχαν τον Δία όταν γεννήθηκε. Ο θεός έσμιξε 
ακόμη με Νύμφες και θνητές και απέκτησε αρκετά παιδιά, όπως τον Άμφισσο, 
επώνυμο ήρωα της Άμφισσας και τον Χαίρωνα, που έχτισε τη Χαιρώνεια. Και η 
όμορφη Κυρήνη, κόρη του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα, του χάρισε γιο, τον 
Αριστα ίο, που δίδαξε στους ανθρώπους τη μελισσοκομία και είχε το χάρισμα να 
λυτρώνει από τις επιδημίες.
Από όλους τους γιους του Απόλλωνα, ο πιο σπουδαίος ήταν ο γιατρός Ασκληπιός, 

που γεννήθηκε από την ένωσή του με την Κορωνίδα, την 
κόρη του Θεσσαλού βασιλιά ①入εγύα. Όταν ο Δίας 
κεραυνοβόλησε τον Ασκληπιό, ο Απόλλωνας εκδικήθηκε, 
σκοτώνοντας τον Στερόπη, τον Βρόντη και τον Αργή, 
τους τρεις Κύκ入αχττ£<; ττου έ<ρτιαχναν τους κεραυνούς 
του Δία. Οργισμένος ο Δίας του επέβαλε να υπηρετήσει, 
για εννιά χρόνια, ένα θνητό. Τον Άδμητο, βασιλιά της 
Θεσσα入饥·

Και σε μια άλλη περίπτωση ο θεός υπέστη παρόμοια 
τιμωρία. Ο 入όγος ήταν ότι συμμετείχε σε συνωμοσία που 
οργάνωσε η Ήρα μαζί με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα 
ενάντια στον Δία. Η συνωμοσία «πέτυχε και ο Απόλ
λωνας μαζί με τον Ποσειδώνα μπήκαν, με εντολή του 
Δία, στην υπηρεσία του Λαομέδοντα, βασιλιά της 
Τροίας. Οι δυο τους έχτισαν τότε τα δυνατά τείχη της 
τγ6入ης. Επειδή, όμως, όταν τελείωσαν, ο Λαομέδοντας 
αρνήθηκε να τους δώσει τη συμφωνημένη αμοιβή, οι δύο 
θεοί εκδικήθηκαν σκληρά. Ο Ποσειδώνας έστειλε στην 
Τροία πλημμύρες και ο Απόλλωνας λοιμό.

και

Ο Άδμητος φερόταν με μεγάλο σεβασμό 
στον δεϊκό υπηρέτη του, γι' αυτό κι εκείνος 
τον βοήδησε να πάρει γυναίκα του την 
Άλκηστη, την πιο όμορφη από τις κόρες του 
ΠελίαΖ βασιλιά της Ιωλκού. Ακόμη, καδώς 
ο Απόλλωνας ήξερε ότι ήταν γραφτό να 
πεδάνει ο Άδμητος πολύ νέος, έπεισε τις 
Μοίρες να αναβάλουν το δάνατό του, αρκεί 
να βρισκόταν κάποιος άλλος να πεδάνει 
στη δέση του. Όταν ήρδε η ώρα, όμως, 
κανείς δεν δεχόταν να δυσιαστεί για χατίρι 
του Άδμητου, ούτε οι ίδιοι οι γέροι γονείς 
του. Η μόνη που προσφέρθηκε ήταν η Άλκη
στη. Για καλή της τύχη, την ώρα που την 
έπαιρνε ο Θάνατος, πέρασε από εκεί ο 
Ηρακλής και κατάφερε να τη γλυτώσει. Έτσι 
η Άλκηστη γύρισε ζωντανή στον άντρα της.
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Άρτεμη
Η θεά του Κυνηγιού

Η Άρτεμη, με φυλλωτό 
στεφάνι στα μαλλιά και 
κοσμήματα, με πτυχωτό 
χιτώνα και νεβρίδα και 

τον γωρυτό κρεμασμένο 
στην πλάτη, κρατάει 

φιάλη στο αριστερό της 
χέρι, ενώ το δεξί το φέρ

νει τρυφερά προς τον 
κύκνο που στέκεται 

μπροστά της. (Λευκή 
λήκυθος, π. 490 π.Χ.).

TJ
JL· 4 Άρτεμη, κόρη κι αυτή του Δία 

。και της Λητώς, γεννήθηκε στη Δήλο 
την ίδια μέρα με τον 以6£入甲6 της 
Αττ6入入ωνα. Όταν ήταν ακόμη μικρή 
ζήτησε από τον πατέρα της να μείνει 
ελεύθερη από τα δεσμό του γάμου. 
Έτσι, η θεά περνούσε τον περισσό
τερο χρόνο της τρέχοντας στα 
βουνά, τα δάση και τα λαγκάδια, για 
να κυνηγήσει άγρια ζώα ή να προ- 

8 στατεύσει τα νεογέννητα τους.「ι' 
αυτό στον Όμηρο ονομάζεται αγρο-
τέρη -αυτή που τριγυρίζει στην εξοχή-, ιοχέαιρα -αυτή που ρίχνει σαΐτες- και χρυ- 
σηλάκατος -αυτή με το χρυσό τόξο. Συντροφιά της στο κυνήγι είχε τις Νύμφες των 
δασών και στους χορούς, πάνω στον Όλυμπο, τις Μούσες και τις Χάριτες.
Η πανέμορφη θεά ήταν ιδιαίτερα τρυφερή και προστατευτική με τους αγνούς 
νέους και τα ανύπαντρα κορίτσια. Όταν ο Πανδάρεος σκοτώθηκε από τον Δία, 
επειδή είχε κ入έψει ένα χρυσό σκύλο, έργο του Ήφαιστου, από το ναό του θεού 
στην Κρήτη, η Άρτε μ η φρόντισε, μαζί με την Αφροδίτη και την Αθηνά, τις ορφανές 
κόρες του.
Αλλοτε όμως ήταν άγρια και αδυσώπητη. Τον Ακταίωνα, γιο του Αρισταίου και της 
Αυτονόης, κόρης του Κάδμου, που την είδε γυμνή καθώς λουζόταν σε μια πηγή, τον 
τιμώρησε σκληρά. Τον μεταμόρφωσε σε ελάφι και έβαλε τα πενήντα σκυλιά του να 
τον κατασπαράξουν. Και η Νιόβη, γυναίκα του βασιλιά της Θήβας Αμφίονα, γνώρι
σε την εκδίκηση της Άρτεμης και του Αττ6入入covcx. Περήφανη για τα δεκατέσσερα 
παιδιά της, επτά ο(γόρια και επτά κορίτσια, η Νιόβη τ6入μησε κάποτε να καυχηθεί
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Εδώ η Άρτεμη εικονίζεται ως δέσποινα 
της φύσης, ως <(Πότνια Θηρών", φτερω

τή, να κρατάει στο ένα χέρι πάνθηρα 
και στο άλλο ελάφι. (Λεπτομέρεια από 

τη λαβή). (Μελανόμορφος κρατήρας, 
γνωστός ως ^Frangois", π. 570 π.Χ.).

Η Άρτεμη εξαπολύει 
τα. βέλη της κατά του 
Ακταίωνα, για να τον 

τιμωρ7]σει που την 
αντίκρισε γυμνή να 

λούζεται σε ρεματιά 
του Κιθαιρώνα. 

(Ερυθρόμορφος κρα
τήρας, π. 470 tc.X.).

ότι ήταν καλύτερη από τη Λητώ που είχε 
μόνο δύο. Μόλις έμαθαν την προσβο入，που 
έγινε στη μητέρα τους, τα δύο αδέλφια σκό
τωσαν τα δώδεκα από τα παιδιά της Νιόβης, 
ο Απόλλωνας τα αγόρια και η Άρτεμη τα 
κορίτσια.
Πολλά διηγούνται και για τα τεχνάσματα 
που χρησιμοποιούσε η θεά, για να αποφεύ
γει τους επίδοξους εραστές. Κάποτε, ο 
ποταμός Αλφειός, που ήταν ερωτευμένος 
μαζί της, αποφάσισε να την αιφνιδιάσει κατά 
τη διάρκεια μιο(ς ο入。νίχτι% γιορτής, που 
έκανε η Άρτεμηψαζί με τις φίλες της στην 
περιοχή του. Η θεά όμως, που είχε υποψια
στεί τις προθέσεις του, πήρε τα μέτρα της. Η 
ίδια και 6入οι κοπέλες της ακολουθίας της
τταρουσιάστηκαν στη γιορτή, έχοντας τα πρόσωπά τους αλειμμένα με ττη入6. Έτσι

Η Άρτεμη, που το όνομά της δεν μπορεί να 
ετυμολογηΘεί από τα ελληνικά, φαίνεται ότι 
πέρασε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία. 
Ως 9εά της υπαίθρου και προστάτιδα των 
νεογέννητων ζώων πήρε τη 8έση μιας αχαϊ
κής Θεότητας, της Πότνιας Θηρών, που ση
μαίνει Κυρά των αγριμιών. Η Άρτεμη ταυτί
στηκε επίσης με τη Σελήνη και άλλες δεές 
με σεληνιακό χαρακτήρα, όπως η Ρέα, η Κυ
βέλη και η Εκάτη, και αποτελούσε το θηλυ
κό αντίστοιχο του Απόλλωνα, που ήταν 
ηλιακός δεός. Ακόμη, η 9εά προστάτευε 
τον τοκετό και, σε ευρύτερη έννοια, τη 
μητρότητα και την ανατροφή των παιδιών.

ο Αλφειός, που δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιά από 
6入ήταν η Άρτεμη, έφυγε άπρακτος. Μόνο μία φορά, 
με την Ήρα, δεν κατάφερε να τα βγά入ει πέρα η ατίθαση 
κόρη του Δία. Στον Τρωικό Π6入εμο η Άρτεμη, που υπο
στήριζε τους Τρώες, στάθηκε οττ入ισμένη απέναντι στην 
Ήρα, που υποστήριζε τους Έλληνες. Θυμωμένη η Ήρα 
της πέταξε μακριά, με το ένα χέρι μόνο, το τόξο και τη 
φαρέτρα και την ανάγκασε, αυτή, την ατρόμητη Άρτεμη, 
να φύγει τρέχοντας με δάκρυα στα μάτια.
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Ο Αγγελιαφόpοc των Θεών

Την κλοπή των βοδιών του Απόλλωνα από τον νεογέννητο Ερμή έχει για 
Θέμ(ι η εικόνα(ιυτή. Αριστερά, κρυμμένα σε μια σπηλιά, είναι τα βόδια 
τ(η)Απ()λλα)ν(ί. Δεξιά, σε μι(ι άλλη σπηλιά, εικονίζεται ο Ερμής, ξαπλω

μένος στο λίκνο τον και προσποιούμενος τον ανήξερο, ενώ ο Απόλλα)νας 
έχει έρθει για να όιαμαρτυρηθεί στους γονείς του κλέφτη, τον Δία και τη 

Μαία. (Καιρετανή υδρία, π. 520 π.Χ.).

Εδώ ο Ερμής εικονίζεται， 
να εκτελείμία από τις 

εντολές τον Δία: να μετα
φέρει τον νεογέννητο 

Διόνυσο στις Νύμφες για 
να τον αναθρέφουν.

Στο άλλο χέρι πιθανόν 
κρατούσε ένα τσαμπί ] 
σταφύλι που ο μικρός ； 

θεός προσπαθεί να φτά- \ 
σει. (Άγαλμα του Ερμή, 

έργο του Πραξιτέλη, 
π. 330 π.Χ.).

Λ
-Ζ Από την πρώτη κιόλας μέρα της ζωής του ο 

Ερμής φάνηκε άξιος του τίτλου του προστάτη των 
κ入εφτών. Γονείς του ήταν ο Δίας και η ντροπαλή 
Μαία, κόρη του Άτλαντα. Είδε το φως στη σπηλιά 
όπου κατοικούσε η μητέρα του, η οποία, αμέσως 
μόλις τον γέννησε, τον σπαργάνωσε και γύρισε στις 
δουλειές της. Αυτή ήταν η ευκαιρία που περίμενε ο 
πονηρός θεός. Χωρίς να χάσει χρόνο πήδηξε από την 
κούνια του και βγήκε στην αυλή. Εκεί βρήκε μια χελώ
να, τη σκότωσε και από το καβούκι της έφτιαξε την 
πρώτη λύρα του κόσμου.
Αργότερα, όταν βαρέθηκε να παίζει με τη 
λύρα, πήγε και £κ入叫£ πενήντα αγελάδες 广_____ _

από τα κοπάδια του Απόλλωνα. Για να μην 
τον ανακαλύψει κανείς, έβαλε τις αγελά
δες να περπατάνε ανάποδα. Έτσι τα ίχνη τους έδειχναν την αντίθετη κατεύθυνση 
από αυτή που ακολούθησαν. Όσο για τον ίδιο, δεν άφησε καθόλου ίχνη, αφού 
έδεσε στα πόδια του κλαριά από αρμυρίκια και μυρτιές. Μόνο ένας γέρος τον είδε 
στο δρόμο, του οποίου τη σιωπή ο Ερμής προσπάθησε να εξαγοράσει με υποσχέ
σεις. Όταν έφτασε στην Πύλο έσφαξε δύο αγελάδες για να φάει, έκρυψε τις υπό
λοιπες και γύρισε στην κούνια του σαν να μην είχε συμβεί τίποτε.
Στο μεταξύ ο Απόλ入α)νοί$, που είχε πάρει τις ττ入ηροφορίες του από τον γέρο, κατά
λαβε ότι ο κ入έφτης ήταν ο νεογέννητος αδελφός του. Αμέσως έτρεξε να τον βρει, 
επειδή όμως δεν έβγαζε άκρη με τον Ερμή που παρίστανε το αθώο βρέφος, τον 
οδήγησε με το ζόρι στον 'Ο入υρττο, μπροστά στον πατέρα τους, τον Δία. Αυτός, 
αφού άκουσε τα χαριτωμένα 4>έματα του μικρότερου γιου του, αποφάσισε πως τα

6
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Ο Ερμής, εντολοόό- 
χος του Δία, με την 

ί<κννέην>, και τα 
^τιτερόεντα πέδιλα", 
κρατάει στο αριστε

ρό χέρι κάνθαρο 
μαζί με το κηρύκειο 

και στο όεξί οινοχόη' 
ο Σάτυρος παίζει τη 

βάρβιτο, που οι 
μελωδικοί ήχοι της 

σαγήνευσαν το ελάφι 
που τους συνοδεύει.

(Ερυθρόμορφος 
αμφορέας, 

500-490 π.Χ.).

Χάλκινο αγαλμάτιο 
του Κριοφόρου 

Ερμή, από τη Σπάρ
τη, π. 500 π.Χ.

Ο Ερμής ως ψυχοπομπός οδηγεί, κρατώ
ντας την από το χέρι, μια νέα γυναίκα, τη 

Μυρρίνη, στον ποταμό Αχέροντα, από 
όπου ο Xuqcov θα τη μεταφέρει στη χώρα 

τα)ν νεκρών. Αριστερά εικονίζονται οι συγ
γενείς της πον την αποχαιρετούν. 

(Μαρμάρινη λήκυθος, 430-420 π.Χ.).

Η του E—ij。
Ο Ερμής είναι ένας αρχαιότατος, με γνήσια

δύο αδέλφια έπρεπε να συμφιλιωθούν. 
Αναγκαστικά, ο Ερμής οδήγησε τον Απόλλω
να στο μέρος που είχε κρύψει τα ζώα και, για 
να τον καλοπιάσει, του χάρισε τη 入ύρα. Γοη
τευμένος ο Απόλλωνος από τον πρωτάκου
στο ήχο, δέχτηκε το δώρο και έδωσε στον 
Ερμή, ως αντάλλαγμα, το ραβδί των βοσκών, 
χρίζοντάς τον προστάτη τους.
Μεγαλώνοντας ο Ερμής έγινε αγγελιαφόρος 
των θεών. Έχοντας φτερά στους ώμους και

ελληνική και, μάλιστα, λαϊκή καταγωγή 
8εός. Ία χαρακτηριστικά του γνωρίσματα 
και οι ιδιότητες που του απέδιδαν τον κατα- 

:τάσσουν στους 8εούς του αέρα.

Η
Η Ίρις, η φτερωτή κόρη του Θαύμαντα, γιου 
του Πόντου, και της Ωκεανίδας Ηλέκτρας, 
εκτελούσε κι αυτή αρχικά χρέη αγγελιοφό
ρου. Η εμφάνιση του Ερμή, όμως, περιόρισε 
τις δραστηριότητες της. Οι αρχαίοι πίστευαν 
ότι οι 8εοί χρησιμοποιούσαν την Ίριδα για

τα σανδάλια, φορώντας το φτερωτό του 
καττέλο, τον πέτασο, και κρατώντας στο 
χέρι του ένα χρυσό ραβδί, το κηρύκειο, για να 
ξέρουν όλοι πως ήταν επίσημος απεσταλμέ
νος του Δία, μετέφερε τις εντολές του σε
θεούς και ανθρώπους. Και χάρη στην ευστροφία και τη διπλωματία 
του, έφερνε εις πέρας ακόμη και τις πιο δύσκολες αποστο入四 Ακόμη, W
ως Ερμής Ψυχοπομπός οδηγούσε τις ιρυχές των νεκρών στον Άδη. Οι 
αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν ο πρώτος που είχε ασχοληθεί με την αστρο
νομία, γι' αυτό είχαν δώσει το όνομά του σε ένα από τους πλανήτες. 
Θεωρούνταν όμως και θεός της τύχης. ΓΤ αυτό, ό,τι έβρισκαν οι άνθρωποι ■ 
στο δρόμο το θεωρούσαν δώρο του Ερμή και το έλεγαν "€p|jouov〃.

Ο χαρακτήρας του Ερμή διαφαίνεται και στις ερωτικές του περιπέτειες. 
Με πονηριά ικανοποιούσε τις περισσότερες ερωτικές του επιθυμίες και 
αυτή την πονηριά κ入ηροδότησε και στους απογόνους του. Χαρακτηριστικό ■ 
παράδειγμα, ο γιος του Αυτό入υκο§, παππούς του πολυμήχανου Οδυσσέα. ■

αποστολές σε γυναίκες, ενώ τον Ερμή σε 
άντρες, ή ότι η Ίρις ήταν αποκλειστι- _ _ , 
κή αγγελιοφόρος της Ήρας και ο 
Ερμής του Δία.
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Ο Άρης "Ludovisi", πιθανόν 
έργο του Σκόπα, ττ. 330 π.Χ.

(Αντίγραφο).

του Πολέμου
Αρη$

Ο Θεός

Ο Άρης, οπλισμένος, 
κάθεται πλάι στην ωραία 
Αφροδίτη. Λεπτομέρεια 
από συγκέντρωση θεών. 
(Ερυθρόμορφη κύλικα, 

π. 520 π.Χ.).

'FV Ηνα από τα παιδιά της Ήρας και 
του Δία ήταν ο Άρης, ο σκληρός και άτεγκτος 
θεός του πολέμου. Λόγω του άστατου 
και άνομου χαρακτήρα του, ο θεός, δεν 
είχε ιδιαίτερες συμπάθειες, ούτε ανάμε
σα στους θεούς, ούτε ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Δεν λατρευόταν σε πολ
λούς τόπους και καμία πόλη δεν τον είχε 
ονομάσει πολιούχο της. Αντίθετα με την 
αδελφή του, την Αθήνα, που συνδύα
ζε την πολεμική αρετή με τη φρονιμά
δα, ο Άρης αντιπροσώπευε την άλογη 
μανία του πολέμου, γι' αυτό χαιρόταν με τη σφαγή και το αίμα.
Αχώριστοι σύντροφοί του στη μάχη ήταν δύο από τα παιδιά που απέκτησε με την 
Αφροδίτη, ο Δείμος και ο Φόβος, οι οποίοι προσωποποιούν τον τρόμο και τη φυγή 
μπροστά στον εχθρό. Η όμορφη Αφροδίτη του χάρισε άλλα δύο παιδιά, την 

ία και τον Έρωτα. Ο θεός θεωρούνταν επίσης πατέρας αιμο- 
βόρων βασιλιάδων, όπως του Οινόμαου, βασιλιά της 
Ολυμπίας, και του Διομήδη, βασιλιά της Θράκης και ιδιοκτή
τη των περίφημων ανθρωποφάγων αλόγων. Κόρη του ήταν 
και η Πενθεσίλεια, η βασίλισσα των Αμαζόνων, που έτρεξε 
να ενισχύσει τους Τρώες μετά το θάνατο του Έκτορα.
Η ερωτική σχέση του Άρη με την Αφροδίτη ήταν παράνομη, 
αφού η θεά ήταν παντρεμένη με τον Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος 
όμως ήταν κουτσός, ενώ ο Άρης νέος και όμορφος. Εξάλλου, 
το γάμο με τον Ήφαιστο δεν τον είχε επιλέξει μόνη της η



Τους δυο ερωτευμένους, Άρη και 
Αφροδίτη, ξαφνιάζει η παρουσία του 

Ήλιου, ενώ ο φύλακάς τους Αλεκτρύων 
έχει αποκοιμηθεί. Η τοιχογραφία αντή 
αντλεί από πρωτότυπο έργο των πρώι
μων ελληνιστικών χρόνων. (Τοιχογρα

φία από την Πομπηία, π. 10 π.Χ.).

Αφροδίτη. Της τον είχε επιβάλει η Ήρα. Έτσι, κάθε φορά που ο 
Ήφαιστος έλειπε, η Αφροδίτη δεχόταν κρυφά τον θεό του πολέμου

Ο Άρης, ο σκληρός 
θεός του πολέμου, 

εικονίζεται πάνοπλος 
στη λεπτομέρεια 

αυτή. (Μελανόμορ
φος κρατήρας, γνω
στός ως ,,Frangois>,, 

π. 570 π.Χ.).

στο παλάτι του άντρα της. Ο Ήλιος, όμως, που τα βλέπει όλα, αποκάλυψε τα 
πάντα στον Ήφαιστο. Τότε αυτός έφτιαξε μετάλλινα δίχτυα, λεπτά σαν νήματα 
αράχνης, αθέατα στο γυμνό μάτι, και τύλιξε μζ αυτά το συζυγικό κρεβάτι. Έπειτα, 
είπε στη γυναίκα του πως, τάχα, θα πάει για δουλειές στη Λήμνο και έφυγε. Ο 
Αρης, που δεν είχε σκοπό να χάσει τέτοια ευκαιρία, έτρεξε γρήγορα στην αγκαλιά 
της Αφροδίτης. Μόλις όμως ξάπλωσαν στο κρεβάτι βρέθηκαν μπλεγμένοι στα 
δίχτυα, χωρίς να μπορούν να κουνηθούν. Στο μεταξύ ο Ήφαιστος, ειδοποιημένος 
και πάλι από τον Ήλιο, γύρισε στο παλάτι και από τις φωνές του μαζεύτηκαν όλοι 
οι θεοί, εκτός από τις θεές, που ντρέπονταν να παρακο入ουΒ^οουν ένα τέτοιο 
θέαμα. Όταν είδαν τους δύο ενόχους δεμέ
νους γυμνούς στο κρεβάτι, έβαλαν τα γέλια 
και ο Απόλλωνας, γυρνώντας στον Ερμή, τον 
ρώτησε αν θα τον πείραζε να βρισκόταν στη 
θέση του Άρη. Γελώντας κι ο Ερμής, απάντη
σε ότι μακάρι να ξάπλωνε στο πλευρό της 
Αφροδίτης, κι ας ήταν δεμένος και με τρεις 
φορές περισσότερα δεσμό. Τελικά, οι δύο 
θεοί απελευθερώθηκαν, χάρη στη μεσολά
βηση του Ποσειδώνα. Η Αφροδίτη έτρεξε 
στην Πάφο της Κύπρου, όπου την περίμε- 
ναν οι Χάριτες για να τη 入οίοουν και να τη 
στο入ίοουν, ενώ ο Άρης κατέφυγε στη χώρα 
των πολεμοχαρών Θρακών, όπου του άρε
σε να περνάει την ώρα του.

。新£，。<
Σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις της 
Α8ήναςΖ κάποτε ο Άρης είδε μία από τις 
κόρες τουΖ την Αλκίππη, να βιάζεται από 
τον Αλιρρόθιο, γιο του Ποσειδώνα και, 
πάνω στην οργή του, τον σκότωσε. Ο 
Ποσειδώνας, πικραμένος για το θάνατο του 
γιου του, ζήτησε από τους άλλους 8εούς να 
δικάσουν τον φονιά. Η δίκη έγινε πάνω σε 
ένα βράχο της Αθήνας και η απόφαση ήταν 
αθωωτική. Από τον Άρη, τον πρώτο υπόδι
κο, πήρε το όνομά του ο Άρειος Πάγος 
(πάγος=βράχος), το αρμόδιο για φόνους 
αθηναϊκό δικαστήριο.
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I Αφροδίτη
Η Θεά της Ομορφιάς κω του

Αφροδίτη, η θεά της 
ομορφιάς και του έρωτα. 
(Άγαλμα της "Αφροδίτης 

της Μήλου", τέλη 
2ου αι. π.Χ.).

απόψεις για τη γέννηση της Αφροδίτης διίστα- 
νται. Κάποιοι εγαν ότι γεννήθηκε από το λευκό 
αφρό που σχηματίστηκε όταν ο Κρόνος ττέταξε τα γεν- 
νητικά όργανα του Ουρανού στη θάλασσα, ενώ G入入οι, 
ότι ήταν κόρη του Δία και της Διώνης. Όλοι, όμως, 
τιμούσαν και σέβονταν την πανέμορφη θεά. Η δύναμή 
της ήταν αυτή που σκόρπιζε τον έρωτα, όχι μόνο ανάμε
σα στους θνητούς αλλά και ανάμεσα στους θεούς.
Αν και σύζυγος του Ήφαιστου, η Αφροδίτη, χάρισε την 
αγάπη της στον Άρη και σε &入入oi)s θεούς. Από τις σχέσεις 
της με τον Ποσειδώνα έφερε στον κόσμο τον Έρυκα, βασι
λιά της Σικελίας, ενώ λέγεται ότι κόρη τους ήταν και η Ρόδος. ■ 
Και τον Διόνυσο ερωτεύτηκε η Αφροδίτη και, χωρίς να χάσει 
καιρό, ενώθηκε μαζί του. Κάποια φορά όμως που ο 
θεός έλειπε στη μακρινή Ινδία, η Αφροδίτη συνδέ- 
θηκε με ένα νέο, ξακουστό για την ομορφιά του, 
τον Άδωνη. Όταν ο Διόνυσος επέστρεψε, η j 
Αφροδίτη ήταν ήδη έγκυος, είτε από τον ίδιο
είτε οίπό τον Άδωνη. Τότε η Ήρα, από μίσος για τον Διόνυσο και την Αφροδίτη που 
ήταν εξώγαμα παιδιά του άντρα της, την έκανε να γεννήσει ένα πολύ άσχημο 
αγόρι, τον Πρίαπο. Πρόκειται για τον αδιάντροπο θεό της γονιμότητας που, όταν 
μεγάλωσε, ενσωματώθηκε στην 以κο入ουΟί。του Διονύσου.
Όπως όλοι οι θεοί, η Αφροδίτη χρησιμοποιούσε τη δύναμή της G入入οτ£ για κακό και 
άλλοτε για καλό. Έτσι, όσους την περιφρονούσαν, τους τιμωρούσε σκληρά. Την 
Ηώ, τη θεά της αυγής, που κοιμήθηκε κάποτε με τον Άρη, την καταδίκασε να ανα
ζητάει συνεχώς νέους εραστές. Και τον Τυνδάρεο, τον βασιλιά της Σπάρτης, που

ωτα

δ
ω
Θ
 δ
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Η γέννη(τη της Αφροδίτης.
(Ανάγλνφο, π. 465 π.Χ.).

Η Αφροδίτη να 
συνομιλεί με τον 

Έρωτα εικονίζεται 
στην παράσταση 

αντί], μαζί με την 
Ευνομία και την 

Παιδιά που αποτε
λούν τιροσίοποποιή- 

σεις αφηρημένα)ν 
εννοιών. 

(Ερυθρόμορφη λήκυ
θος, π. 410 冗X).

Ο τραγοπόδαρος Πάνας προσπα
θεί να αγκαλιάσει τη γυμνή Αφρο

δίτη, ενώ εκείνη σηκώνει το σαν
δάλι της να τον φοβερίσει. 

(Σύμπλεγμα Αφροόίτης-Πάνα, 
π. 100 π.Χ.).

δεν την τιμούσε όπως έπρεπε, τον εκδικήθηκε κάνοντας τις 
κόρες του, την Ελένη και την Κ入υταιμήστρα, να αποκτήσουν 
πολύ κακή φήμη, επειδή «πάτησαν τους συζύγους τους.
Τον Σέλεμνο, όμως, ένα όμορφο νέο που ερωτεύτηκε τη 
Νύμφη Αργυρά, αλλά αυτή τον εγκατέλειψε, τον λύτρωσε 
από τα βάσανά του, μεταμορφώνοντας τον σε ποταμό. Αλλά 
και ως ποταμός ο &入εμνος εξακο入ouBoig να αγαπάει την 
Αργυρά. ΓΤ αυτό η θεά του χάρισε τη λησμονιά και, από τότε
όσοι 入ο区ονταν στα νερά του Σ€入εμνου 
γιατρεύονταν από τα ερωτικά πάθη 
τους.
Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια της 
Αφροδίτης ήταν να αναγκάζει τον πατέ
ρα της, τον Δία, να κατεβαίνει στη γη και 
να σμίγει με θνητές, με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται μετά αντιμέτωπος με την 
οργή της Ήρας. Επειδή το κακό είχε 
παραγίνει, ο Δίας την πλήρωσε με το 
ίδιο νόμισμα. Ξύπνησε στην καρδιά της 
το πάθος για ένα θνητό, τον όμορφο 
Αγχίση από την Τροία. Η θεά, μεταμορ
φωμένη σε θνητή, κατόρθωσε να πλα
γιάσει με τον Αγχίση και, λίγους μήνες 
αργότερα, έγινε μητέρα του Αινεία, ενός 
από τους μεγαλύτερους ήρωες του 
Τρωικού Πολέμου.

Ο 'Ερ3τα《

Την Αφροδίτη ακο
λουθούσε πάντα 
μια μεγάλη συν
τροφιά από φίλες και βοηθούς, όπως η Ήβη, η 
Αρμονία, οι Χάρ仃eg, οι Ώρες και η Πειδώ, η 
9εά που έπειδε τα κορίτσια να ενδώσουν στον 

：έρωτα. Ο 9εόςΖ όμως, που σπάνια έλειπε από 
;j το πλευρό της ήταν ο γιος της, ο Έρωτας. Οι 
：· άνθρωποι τον φαντάζονταν σαν ένα αγόρι με 

χρυσά φτερά στους ώμους και τόξο στα χέρια., 
ί： Με τα μαγικά βέλη του, που τα εκτόξευε στις ·| 

καρδιές 9νητών και αδανάτων, οδηγούσε τα 
■J ερωτικά ζεύγη στην ένωσή τους. Με το πέρασμα 

των χρόνων παρουσιάζονται, στην ποίηση και 
ί; τις εικαστικές τέχνες, πολλοί Έρωτες στη δέση 
I I του ενός.

49



δ U1 φ 
δ

Ήφαιστος
Ο Θεός της Μεταλλοτεχνίας

Στη λεπτομέρεια αυτή, ο 
Ήφαιστος, σαν θαυμα
στός σιδηρουργός που 
ήταν, με τη λαβίδα του 
στο χέρι και το σφυρί 

στον ώμο, ξαναγυρίζει 
στον Όλυμπο με τη συνο
δεία του Διόνυσου δεξιά.

Καθώς είναι μισομεθυ- 
σμένος υποβαστάζεται 

από ένα Σάτυρο.
(Ερυθρόμορφη πελίκη, 

435-430 π.Χ.).

μόνος από τους Ολύμπιους θεούς που είχε 
κάποιο σωματικό ε入άττωμα ήταν ο Ήφαιστος, ο γιος 
του Δία και της Ήρας. Γεννήθηκε κουτσός και η μητέ
ρα του, από τη ντροπή της, τον πέταξε στη θάλασσα 
για να πνιγεί. Για καλή του τύχη τον πήραν υπό την 
προστασία τους δύο θαλασσινές θεές, η Νηρηίδα Θέτις 
και η Ωκεανίδα Ευρυνόμη. Έτσι, ο θεός μεγάλωνε στη 
σπηλιά του Νηρέα, φτιάχνοντας γυναικεία στολίδια. 
Κάποτε, όμως, βαρέθηκε να ζει στο βυθό της θάλασ
σας. Αποφάσισε, λοιπόν, όχι μόνο να γίνει δεκτός στον 
Όλυμπο。入入& και να εκδικηθεί τη μητέρα του. Για το 
σκοπό αυτό μαστόρεψε ένα υπέροχο, χρυσό θρόνο, 
που τον τύλιγαν αόρατα δίχτυα(/ και τον έστειλε δώρο 
στην Ήρα. Αυτή δέχτηκε με χαρά την προσφορά του 
γιου της, μόλις όμως κάθησε στο θρόνο βρέθηκε παγι- 
δευμένη μέσα στα δίχτυα. Ύστερα από πολλά συμ
βούλια των θεών και μία αποτυχημένη απόπειρα του Άρη να μιλήσει στον Ήφαι
στο, την υπόθεση ανέλαβε ο Διόνυσος. Πήγε και βρήκε τον αδελφό του, τον μέθυ
σε και τον οδήγησε θριαμβευτικά στον Όλυμπο. Πάνω στον ουρανό ο Ήφαιστος 
συμφιλιώθηκε με τη μητέρα του και αυτή, για να τον εξιλεώσει, του έδωσε γυναί
κα του την Αφροδίτη. Υπάρχει όμως και η εκδοχή ότι παντρεύτηκε την Αγλαΐα, τη 
μικρότερη από τις τρεις Χάριτες.
Κάποιοι πάλι λένε ότι ο θεός δεν ήταν ανάπηρος εκ γενετής. Κάποτε όμως που, 
ως συνήθως, ο Δίας τσακωνόταν με την Ήρα, ο Ήφαιστος έτρεξε να υπερασπι
στεί τη μητέρα του. Τότε, ο Δίας τον άρπαξε από το πόδι και τον γκρέμισε στη γη. 
Μια ολόκληρη μέρα έπεφτε και, τελικά, κατέληξε στη Λήμνο, όπου τον περιποιή-
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并展 χαβγά πάνω στον Όλυμπο και ο 
Ήφαιοτος έτρεξε να προστατέψει τη 
μητέρα του. Πρόφτασε όμο)ς ο Δίας 

τογ γκρέμισε ατιό το κατώφλι του
Ολυμπου. Τη σκηνή αυτή, που εικονί- 

ζεχαι εδώ, παρακολουθεί έκπληκτη μια 
γυναικείο- θαλασσινή θεότητα δεξιά 

Ηαι η Αθηνά Πρόμαχος αριστερά, που 
οτέκεται ηάνω σε βράχο. (Αρχιτεκτονι

κή ζωφόρος, μετά το 150 μ.Χ.).

Κάποτε ο Δίας και η Ήρα έστησαν

Η Θέτις παραλαμβάνει 
από τον Ήφαιστο τα 

όπλα του γιον της 
Αχιλλέα, δουλεμένα 

από τα χέρια του 
θεού. (Εσωτερικό 

ερυθρόμορφης κύλι
κας, π. 480 π.Χ.).

θηκαν οι Σίντιες, οι κάτοικοι του νησι
ού. Έτσι έμεινε κουτσός, ενώ η Λήμνος 
έγινε το αγαπημένο του νησί και εκεί έστησε το 
εργαστήριό του.
Ο Ήφαιστος είχε πολλά το(入έντα. Ήταν χτίστης και αρχιτέκτων, χρυσοχόος και 
οπλοποιός, χαλκουργός και εφευρέτης μηχανικών αντικειμένων. Αυτός είχε χτίσει 
τα θαυμαστά παλάτια των θεών στον Όλυμπο. Είχε επίσης κατασκευάσει δυο 
χρυσές κοπέλες, για να τον στηρίζουν, αφού τα πόδια του ήταν αδύναμα. Και ένα 
γίγαντα από χ。入κό, τον Τό(入ο, τον είχε χαρίσει στον Μίνωα. Ο Τάλος έκανε το γύρο 
της Κρήτης τρεις φορές την ημέρα και όποιον εχθρό έπιανε τον έκαιγε, σφίγγοντας 
τον στο πυρωμένο χάλκινο στήθος του. Για τον Αλκίνοο, τον βασιλιά των Φαιάκων, 
είχε φιλοτεχνήσει αθάνατα σκυλιά, από 
ασήμι και χρυσάφι, για να(ρι)入άνε την είσο
δο του παλατιού του. Ακόμη, για να δείξει 
την ευγνωμοσύνη του στον Ήλιο που τον 
είχε βοηθήσει στη διάρκεια της Γιγαντομα
χίας, είχε γεμίσει το παλάτι του γιου του, 
του Αιήτη, στην Κολχίδα, με έργα θαυμαστά. 
Από όλα, ξεχώριζαν τέσσερις μαγικές κρή
νες, από τις οποίες έτρεχε γάλα, κρασί, 
άρωμα και νερό, ζεστό ή κρύο, ανάλογα με 
την εποχή. Κι άλλα ττο入入G αξιοθαύμαστα 
έργα είχαν γεννηθεί από τα χέρια του Ήφαι
στου. Τα πιο φημισμένα ήταν οι πανοπ入ί£$ 
δύο μεγάλων ηρώων, του Ηρακλή και του 
Αχιλλέα.

Η 入rou 'Hgitmu

Ο Ήφαιστος ήταν ο 8εός που εκπροσω
πούσε τη φωτιά. Οι αρχαίοι κάτοικοι της 
Λήμνου πίστευαν ότι οι ηφαιστειογενείς 
φωτιές, που πετάγονταν από το βουνό 
Μόσυχλος, προέρχονταν από το υπόγειο 
εργαστήριο του 8εού. Γύρω στα τέλη του 
όου αι. π.Χ. η λατρεία του πέρασε από τη 
Λήμνο στην Αθήνα, όπου έγινε προστάτης 
των χαλκουργών, μαζί με την Αθηνά. Ίον 
5ο αι. π.Χ. οι Αδηναίοι έχτισαν ένα λαμπρό 
ναό στην Αγορά, για να τιμήσουν τους δύο 
δεούς. Είναι αυτός που, λανθασμένα, σήμε
ρα ονομάζεται Θησείο.
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Ο Διόνυσος αναπαύεται καθισμένος σε βράχο και στηρίζο
ντας το πόδι του πάνω στο μηρό της Αριάδνης, κίνηση συμ

βολική του ,<ιερού γάμου”. Στα πόδια τους ο ιερός πάνθη
ρας. (Χάλκινος κρατήρας από το Δερβένι, 320-300 π.Χ.).

Διόνυσος
Ο Θεός του Κρασιού

μέρα που ο Δίας ατένιζε τη γη 
από ψηλά είδε την όμορφη Σεμέλη, μία 
από τις κόρες του Κάδμου, του βασι入心 

της Θήβας, και την αγάπησε. Για να ικα
νοποιήσει τον πόθο του μπήκε ένα 
βράδυ, κρυφά, στο παλάτι του πατέρα 
της και κοιμήθηκε μαζί της. Η Ήρα 
όμως που πήρε είδηση την απιστία του, 
αποφάσισε να εκδικηθεί. Καθώς γνώρι
ζε ότι ο Δίας είχε υποίτχεθεί στη Σεμέλη ότι θα πραγματοποιούσε οποιαδήποτε

Ο Διόνυσος σε έκσταση 
παίζει τη βάρβιτο. 

Δύο Σάτυροι κροτούν τα 
κρόταλα και χορεύουν 
γύρω του. (Εσωτερικό 

ερυθρόμορφης κύλικας, 
π. 480 π.Χ.).

επιθυμία της, συμβούλεψε την κοπέλα να του ζητήσει να παρουσιαστεί μπροστά 
της όπως είχε παρουσιαστεί στην Ήρα την ημέρα των γόμων τους.
Αδικα ο Δίας προσπάθησε να τη μεταπείσει. Η Σεμέλη επέμενε να κρατήσει το λόγο 
του. Έτσι ο θεός εμφανίστηκε πάνω στο άρμα του, μέσα σε βροντές και αστραπές. 
Το παλάτι τυλίχτηκε στις φλόγες και η Σεμέλη, από το φόβο της ή χτυπημένη από 
ένα κεραυνό, πέθανε. Τότε ο Δίας πήρε το βρέφος που μεγάλωνε ήδη στην κοιλιά 

της και, ανοίγοντας το μηρό του, το έβαλε μέσα. Λίγους μήνες αργότερα, από 
το μηρό του Δία γεννήθηκε ο Διόνυσος.

Για να γλυτώσει το παιδί από τη ζήλια της Ήρας, ο Δίας το εμπιστεύ
τηκε αρχικά στην αδελφή της Σεμέλης, την Ινώ, και μετά το έδωσε στις 
Νύμφες που κατοικούσαν σε ένα βουνό της Ασίας, τη Νύσα, για να το 
αναθρέψουν. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Διόνυσος μεγάλωσε, η Ήρα 
κατάφερε να τον τρελάνει. Ο θεός, αφού περιπλανήθηκε στην 
Αίγυπτο και τη Συρία, έφτασε στη Φρυγία όπου τον γιάτρεψε η Ρέα. 
Ετη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελλάδα, για να διαδώσει στους ανθρώ-

ttous τη λατρεία του και να τους διδάξει την καλλιέργεια του αμπελιού.



Μαινάδες σε έκσταση. 
(Λεπτομέρεια). (Αττική 
Ερυθρόμορφη στάμνας, 
π. 420 ττ.Χ.).

Κισσοστεφανωμένος ο Διόνυσος, με τον 
θύρσο στο ένα χέρι και το τύμπανο στο 

άλλο, κάθεται στη ράχη τον ιερόν του 
ζώον, του πάνθηρα. (Ψηφιδα)τό δάπεδο 

από το "σπίτι των ττροσ(οπείων,, στη 
Δήλο, β' μισό τον 2ον αι. π.Χ.).

Χάλκινο κεφαλάκι 
Δ ιονύσου, κισσοστε- 
φανωμένο. (Χάλκινο 
αγαλμάτιο Διονύσου 
από την Ακαρνανία, 

2ος αι. π.Χ.).

Στα ταξίδια του ο Διόνυσος δεν ήταν μόνος. 
Μόνιμοι σύντροφοί του ήταν οι Νυσαίες 
Νύμφες που τον είχαν αναθρέψει και, ακόμη, 
Σι ληνοί, Σάτυροι, Μαινάδες και ο Παν, ένας 
χαρωπός, λάγνος θεός, με κέρατα και πόδια 
τράγου.
Οι Ει入ηνοί ήταν άνδρες, με ζωόμορφο πρό
σωπο, ουρά ο入όγου ή και αλογίσια πόδια. Οι 
αγαπημένες τους ασχολίες ήταν να πίνουν, 

να τραγουδούν και να κυνηγούν Νύμ
φες. Οι Σάτυροι έμοιαζαν πολύ με 

του* Σιληνούς. Μάλιστα κάποιοι 
υΐτοστήρίζαν ότι Σιληνοί και 
Σάτυροι είναι δύο διαφορετι

κές ονομασίες για τους 
ίδιους αλογόμορφους 

δαίμονες των δασών.
Οι Μαινάδες ήταν γυναίκες που έπεφταν σε έκσταση και λάτρευ

αν με ξέφρενο τρόπο τον θεό. Συχνά, στις αγγειογραφίες, εικονίζο- 
νται να χορεύουν παράφορα, κρατώντας τον //θύρσο,,/ ένα ραβδί στε

φανωμένο με κισσό ή με ένα κουκουνάρι στην άκρη. Σε πολλές σκηνές 
κρατούν ζώα, που έπιαναν στις περιπλανήσεις τους στα δάση και τα 

βουνά, ή ξεσχίζουν μικρά ελάφια.
Γυναίκα του θεού ήταν η Αριάδνη, κόρη του Μίνωα. Τη βρήκε στη Νάξο, 

όπου την είχε εγκαταλείψει ο Θησέας, και την αγάπησε. Γιοι του Διόνυσου 
και της Αριάδνης ήταν ο Στάφυλος και ο Οινοπίωνας.

Η 人。πρεΖο τον
Ο Διόνυσος ήταν θεός του κρασιού αλλά 
και, γενικότερα, της γονιμότητας και της 
βλάστησης. Ίο κύριο χαρακτηριστικό της 
λατρείας του ήταν η έκσταση, το να βγαίνει 
δηλαδή κανείς από τον εαυτό του χάρη στο 
κρασί και τον παράφορο χορό. Προς τιμήν 
του γίνονταν διάφορες τελετές. Στα όργια, 
που σημαίνει έργα ιερά και που τελούνταν 
κάδε δύο χρόνια στον Παρνασσό, έπαιρναν 
μέρος μόνο γυναίκες, οι Μαινάδες ή Βάκ- 
χεςΖ οι οποίες λάτρευαν τον δεό κατά το 
πρότυπο των μυθικών Μαινάδων. Έπεφταν 
σε κατάσταση θρησκευτικής υστερίας και 
έτρεχαν στα βουνά, όπου έβλεπαν ποτάμια 
από μέλι, γάλα και κρασί να αναβλύζουν 
από τη γη, και ξέσχιζαν με τα χέρια τους 
όποιο αγρίμι έβρισκαν μπροστά τους. Ανά
λογες οργιαστικές τελετές γίνονταν και σε 
άλλα μέρη της Ελλάδας.



Ασκληπιός
Ο Θεός της Ιατρικής

Ο Ασκληπιός ήταν αρχι
κά ήρωας ιατρός. Από 

την ύστερη όμως κλασική 
εποχή συγκαταλέγεται 

στο ελληνικό πάνθεο ο)ς 
θεός ιατρός. (Ανάγλυφο, 

π. 360 π.Χ.).

Σ.Λακερεια, μια 
πολιτεία της Θεσσαλίας, 
βασίλευε κάποτε ένας από 
τους γιους του Άρη, ο Φλε- 
γύας. Ο βασιλιάς αυτός είχε 
μια όμορφη κόρη, την Κορω
νίδα, που κάποια μέρα έτυχε 
να τη δει ο Απόλλωνος, την 
ερωτεύτηκε και την έκανε 
δική του. Η κοπέλα ντρά
πηκε για την περιπέ
τεια της με τον με
γάλο θεό και δεν μί-
入ησε γι' αυτή σε κανένα, Εξάλλου, ήταν ήδη αρραβωνιασμένη με τον Ίσχυ, τον γιο 
του βασιλιά της Αρκαδίας. Την ημέρα των γόμων τους ένας κόρακας,。入έποντας 
τις ετοιμασίες, πέταξε στους Δελφούς για να τγ入ηροφορήσει τον θεό ότι η αγαπη
μένη του παντρευόταν θνητό. Ο Απόλλωνος θύμωσε τότε με τον κόρακα, που 
έσπευσε να του ττρο入άβει τα κακά νέα, και τον καταράστηκε. Και το πουλί, από 
άσπρο που ήταν ως τότε, έγινε μαύρο. Ύστερα, σκότωσε ο ίδιος με τα βέλη του 
τον Ίσχυ και η αδελφή του, η Άρτεμη, την Κορωνίδα και τις γυναίκες της ακολου
θίας της.
Η Κορωνίδα όμως ήταν έγκυος και ο Απόλλωνας δεν ήθελε να χαθεί το παιδί του. 
Έτσι, λίγο πριν το κορμί της κοπέλας καεί στη νεκρική πυρά, άρπαξε το βρέφος, 
τον Ασκληπιό, και το πήγε στο Πήλιο όπου το εμπιστεύτηκε στον Κένταυρο 
Χείρωνα. Κοντά στον σοφό αυτό Κένταυρο ο Ασκληπιός έμαθε, ανάμεσα σε άλλα 
πολλά, πώς να γιατρεύει κάθε αρρώστια και κάθε πληγή. Οι ιατρικές του ικανό-
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Η Υγίεια, μία αττό τις 
θυγατέρες του Ασκληπιού.

Οι άλλες ήταν η Ιασώ, η 
Ακεσώ και η Πανάκεια.
(Κεφάλι αγάλματος της 

θεάς Υγίειας, π. 360 冗X).

τητες ήταν τόσο μεγά入跖，口。。γρήγορα το 
όνομά του έγινε γνωστό σε όλη την Ε入入&如 

και πλήθος αρρώστων και πληγωμένων 
έρχονταν να τον βρουν για να τους κάνει 
καλά. Όταν όμως ο Ασκληπιός έφτασε στο 
σημείο να ανασταίνει και πεθαμένους, προ- 
κάλεσε την οργή του Δία. Με ένα αστροπε- 
入£κι ο θεός σημάδεψε τον γιο του Απόλλωνα 
και τον έριξε νεκρό.
Σύμφωνα με ένα μύθο, ο Ασκληπιός είχε τη 
δύναμη να ανασταίνει νεκρούς επειδή είχε 
μοιραστεί με την Αθηνά το αίμα που είχε 
τρέξει, όταν ο Περσέας έκοψε το κεφά入ι της 
Γοργόνας. Το αίμα αυτό είχε διπλή δύναμη. 
Μπορούσε, είτε να σώζει τους ανθρώπους, 
είτε να τους εξοντώνει.
Οι Έλληνες τιμούσαν τον Ασκληπιό, αρχικά 
ως ήρωα και, αργότερα, από την ύστερη 
κλασική εποχή και μετά, ως θεό. Σύζυγός 
του έλεγαν πως ήταν η Ηπιόνη, μία μορφή 
χωρίς ιστορία, το όνομα της οποίας αποτε
λεί απλή επανάληψη του δικού του ονόμα-

Ο KEvraugc

Οι Κένταυροι ήταν πλάσματα τερατόμορφα, 
άνθρωποι από τη μέση και πάνω και άλογα 
από τη μέση και κάτω, που ζούσαν στα 
δάση και τα βουνά. Οι περισσότεροι ήταν 
βίαιοι, ασυγκράτητοι σαν τις φυσικές δυνά
μεις, έτοιμοι να κάνουν φασαρίες και να 
μαλώσουν. Ο Χείρωνας, όμως, τους έμοια
ζε μόνο στη μορφή. Ήταν ήρεμος, δίκαιος, 
σοφός, αγαπούσε τους ανθρώπους και ανα
λάμβανε την ανατροφή των παιδιών που 
του εμπιστεύονταν. Κοντά του μαθήτεψαν 
γενιές και γενιές ηρώων, που αργότερα έγι- '<·
ναν ξακουστοί για τα κατορδώματά τους. 
ΙΊον αγαδό Κένταυρο πλήγωσε κάποτε κατά

λά9ος ο Ηρακλής. Κα9ώς υπέφερε από 
φοβερούς πόνους, αλλά δεν μπορούσε να 
αναπαυτεί γιατί ήταν αθάνατος, παρακάλε- 
σε τον Προμηθέα να ανταλλάξει τη ζωή του 
με την αθανασία του. Έτσι ο Προμηθέας 
έγινε αθάνατος και ο Χείρωνας βρήκε τη 
γαλήνη στο Θάνατο.

τος. Οι κόρες που απέκτησε με την Ηπιόνη, η Υγίεια, η Ιασώ, η Ακεσώ και η Πανά
κεια, προσωποποιούν αφηρημένες έννοιες που σχετίζονται με την ιατρική. 
Αναφέρονται ακόμη δύο γιοι του, ο Μαχάων και ο Ποδαλείριος, οι οποίοι συμμε
τείχαν στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας ως πολεμιστές και ως γιατροί.
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Θεοί του Κάτω Κόσμου

Λ
-Ζ Απόλυτος κυρίαρχος του Κάτω Κόσμου 

ήταν ο Πλούτωνας ή Άδης, γιος κι αυτός του 
Κρόνου, όπως ο Δίας και ο Ποσειδώνας. Ο 
Πλούτωνας όμως δεν ήταν μόνο θεός του 
θανάτου. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι χάρη 
στη δική του μεσολάβηση η γη τούς χάριζε τα 
αγαθά της. Τον τιμούσαν λοιπόν και ως θεό 
της ευκαρπίας και του ττ入ούτου.
Θεά των νεκρών και της ζωοδότρας γης θεω
ρούνταν και η σύζυγος του ΙΊ入οΟτωνα, η 
Περσε(ρόνη. Μετά την απαγωγή της από τον 
θεό και τη συμφωνία που έκλεισε αυτός με

Ο Πλούτωνας και η 
Περσεφόνη ήταν οι 

κυρίαρχοι του 
Κάτο)Κόσμου.

Στην εικόνα είναι 
καθισμένοι στο 

Θρόνο τους με ιερο- 
πρέττεια, κρατώντας 
φιάλη και λουλούδια 
ο Πλούτωνας, πετει

νό και στάχνα η 
Περσεφόνη. 

(Λοκρικός πίνακας, 
470-460 π.Χ.).
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τη μητέρα της, τη Δήμητρα, η Περσεφόνη περνούσε τους οκτώ μήνες του χρόνου 
πάνω στη γη και τους υπό入。ιπους κοντά στον άντρα της. Όταν η θεά βρισκόταν 
στον πάνω κόσμο η γη πρασίνιζε και προετοιμαζόταν να δώσει τους καρπούς της. 
Στο βασίλειο του Άδη κατέβαινε το καλοκαίρι, την εποχή που ο 00. έψηνε τη γη 
και τα χωράφια έμεναν χέρσα.
Ο Κάτω Κόσμος, ο μελαγχολικός τόπος όπου συγκεντρώνονταν οι ψυχές των 

d νεκρών, ονομαζόταν επίσης Άδης. Επρόκειτο για μια μεγάλη, περιφραγμένη έκτα- 
Ιση, κάτω από τη γη, την πύλη της οποίας φρουρούσε ο σκύλος Κέρβερος, επι- 
.τρέποντας την είσοδο, όχι όμως και την έξοδο. Μόνο κάποιοι μεγάλοι ήρωες, όπως 

ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας, κατόρθωσαν να επισκεφτουν τον Κάτω Κόσμο και να 
Ε επιστρέφουν ζωντανοί στη γη.

Αρχικά οι Έλληνες πίστευαν ότι αυτός που οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών στην 
πύλη του Άδη ήταν ο Ερμής. Αργότερα, εμφανίζεται μια άλλη θεότητα του Κάτω 
Κόσμου, ο Χάρων. Σε πολλές περιοχές κυριαρχούσε η πίστη ότι ο Χάρων έπαιρνε

6
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Γο μαρτύρια ίου Eiougu και

Στο βασίλειο του Άδη οι τιμωρίες ήταν 
σκληρές για τους αμαρτωλούς. Ο Σίσυφος, 
βασιλιάς της Κορίνθου, που είχε δείξει ασέ
βεια στον Δία και τους δεούς του Κάτω 
Κόσμου, καταδικάστηκε να σπρώχνει ένα 
πελώριο βράχο πάνω σε ένα απότομο 
ύψωμα. Μόλις όμως έφτανε στην κορυφή, 
ο βράχος κυλούσε προς τα κάτω, διαιωνί- 
ζοντας το μαρτύριό του. Και ο βασιλιάς 
Ίανταλος, που τόλμησε να αποκαλύψει θεϊ
κά μυστικά στους δνητούς και έσφαξε τον 
ίδιο τον γιο του, για να τον προσφέρει ως 
γεύμα στους δεούς, καταδικάστηκε σε αιώ
νια πείνα και δίψα. Μόλις έσκυβε να πιει 
νερό, αυτό εξαφανιζόταν. Και μόλις άπλωνε 
το χέρι του να κόψει κάποιο καρπό, σηκω
νόταν δυνατός άνεμος, που έπαιρνε τα 
δέντρα μακριά του.

Ο Χάρον ήταν δαιμονική ύπαρξη τον υποχθόνιοί) κόσμου 
και ήταν επιφορτισμένος να οδηγεί τις ^)νχές ατιό τον 

κόσμο το)ν ζώντων στον κόσμο των νεκρών. Στην εικόνα 
ο Χάρων στη βάρκα τον ακούει προσεκτικά τον Ερμή 

Ψυχοπομπό που ήρθε να του παραχώσει μια νεκρή (δεν 
περιλαμβάνεται στην εικόνα). (Λευκή λήκυθος, 450 π.Χ.).

με τη βάρκα του τις ^;υχές και τις μετέφερε 
ΗηΗτ στον άλλο κόσμο, διασχίζοντας τα νερά της 

λίμνης Αχερουσίας ή του ποταμού Αχέροντα.
Το όνομα Χάρων σημαίνει πρόξενος χαράς και 

叩 δόθηκε, όπως είναι φανερό, κατ' ευφημισμόν 
στον θεό.

Όταν έφταναν
στον Άδη, οι νεκροί

παρουσιάζονταν μπρο
στά στους τρεις δικαστές του: 

Ο Άδης-Πλούτο)νας, - τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ και τον Αιακό. Ο 
,所％ χθόνιος, δεν j Μίνωας, που οι νόμοι που είχε θεσπίσει όσο 

ήταν μονο θεός του ι ζοι；σε έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των 
Θανάτου αλλά και ί Ζ , n
της ευκαρπίας κ(α «νθρωπων για χιλιάδες χρονιά, και ο Ραδα- 
τον πλούτου. Εδώ | Ρ«νθυς, που ήξερε να κρίνει τις διαφορές 

ακονίζεται αναγερ- ανάμεσα στους ανθρώπους και να επιβλέ- 
οτην ίδια κλίνη πει την εφαρμογή του νόμου, ήταν γιοι του 

"τη γυναίκα τ()ι)也。κοα τ” Ευρώπης. Ο Αιακός, ο σοφός και 
την Περσεφόνη, κρα- Ζ

τάρτας φιάλη στο δ,καιο<^ 龄·入της Αίγινας, ήταν γιος του 
ένα χέρι και το Δ'« και της Νύμφης Αίγινας, κόρης του 

κέρας της αφθονίας \ ποτάμιου θεού Ασωπού. Λένε ότι ο Ραδά- 
των αγαθών στο ； μανθυς δίκαζε τις ψυχές των Ασιατών, ο 

(Εσαπερικό Aic(k6s των Ευρωπαίων και ο Μίνωας, που 
ερυθρόμορφης κύλι- ,； , os D
g π. 440 π.Χ.). υπεΡισΧυε των άλλων δυο, τις αμφισβητού

μενες περιπτώσεις.
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Ο ανατέλλων Ήλιος. (Μετόπη του ναού 
της Αθηνάς στο Ίλιον, αρχές 3ου αι. π.Χ.).

Μικρότεροι ®εοί

Οι Νηρηίόες, οι πενήντα 
θαλασσινές θεές, ζούσαν 
στα βάθη της θάλασσας 

κοντά στον πατέρα τους, 
τον γέροντα Νηρέα, χορεύ

οντας, τραγουδώντας και 
παίζοντας με τα κύματα. 
Στην αγγειογραφία αυτή, 

ενώ ο Ηρακλής παλεύει με 
τον Τρίτωνα, γιο της αδελ

φής τους Αμφιτρίτης, αυτές 
έχουν στήσει χορό, ανάλα

φρες σαν τα κύματα. 
(Εσωτερικό μελανόμορφης 

κνλι κας, π. 550 π.Χ.).

F·f」k"s από τους θεούς που αναφέρθηκαν ως τώρα, οι Έ入入ηνες είχαν πλάσει με 
τη φαντασία τους και ένα ττ入ήθος από άλλες θεϊκές μορφές. Μία από αυτές ήταν 
ο Ήλιος, γιος του Τιτάνα Υπερίωνα. Οδηγώντας το πύρινο άρμα του με τα φτερω
τά &入ογα, με τα πλούσια χρυσόξανθα μαλλιά του να ανεμίζουν, ο 'Η入ιο$ έκανε την 
καθημερινή, πρωινή του διαδρομή από την Ανατολή στη Δύση. Και το βράδυ, ένα 
χρυσό τάσι μετέφερε τον θεό κοιμισμένο, πίσω στην αφετηρία του. Αδελφές του 
Ήλιου ήταν η Σελήνη, που το όνομά της σημαίνει φωτεινή και λαμπερή, και η 
//ροδοδάχτυλη,/ ΗώςΖ η προσωποποίηση της χαραυγής. Ανθρώπινη μορφή είχαν 
επίσης τα αστέρια, ενώ το ουράνιο τόξο αντιπροσώπευε η Ίριδα, η θεϊκή ο(γγε^ια_ 
φόρος.

Θεά, πολύ μεγά入η πριν οι δώδεκα θεοί του Ο入ύμπου πάρουν στα χέρια τους 
την εξουσία του κόσμου, ήταν και η Εκάτη, κόρη του Πέρση, του γιου 

του Τιτάνα Κρείου. Άλλοι λένε ότι η Εκάτη ήταν κόρη του Δία και 
ότι ο πατέρας της την τίμησε όσο 入ίγες θεές.

Στις θεότητες της γης, μαζί με τη Γη, τη Ρέα, τον τραγοπόδα- 
Πάνα και τον Πρίαπο, ανήκει και μία θεά με φρυγική 

αταγωγή, η Κυβέλη. Θεωρούνταν θεά της。入άστησης και 
της καρποφορίας και κυρία των άγριων ζώων. Οι πιστοί 
της τη λάτρευαν πάνω στα βουνά, με άγριες κραυγές, 
εκστατικούς χορούς και μουσική από 如入og τύμπανα, 
κΰμβα入ex και κρόταλα.

Μία άλλη κατηγορία θεών είναι αυτοί που εμφανίζονται 
συλλογικά, σε ομάδες, όπως οι Μούσες, οι Σειρήνες, οι 

Μοίρες, οι Ερινύες, οι Ώρες, οι Χάριτες, οι Εσπερίδες, οι Σιλη- 
νοί, οι Σάτυροι, οι Κουρήτες, οι Κορυβαντες, οι Γίγαντες, οι 

οργόνες, οι Άρπυιες, οι Άνεμοι και άλλοι. Στην κατηγορία αυτή

5S
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Μυθικοί τόποι και λαοί

▲,

Οι Μούσες, οι εννιάδν- 
μες θυγατέρες του Δία, 

έσερναν το χορό με 
τραγούδια και μουσική 

στον Όλυμπο, στην 
Πιερία, στον Παρνασ
σό και στον Ελικώνα, 

υμνολογώντας το μεγα
λείο του πατέρα τους. 
Στην εικόνα αυτή, μια 
Μούσα στον Ελικώνα 

παίζει την κιθάρα της.
Μπροστά της στέκει 

ένα αηδόνι, αγαπημένο 
πουλί των Μουσών.

(Λευκή λήκυθος, 
冗 440 tc.X.).

Η Κυβέλη ήταν αρχι
κά φρυγική θεότητα 
της γης, της βλάστη
σης και της καρπο
φορίας, κυρία των 

βουνών και των 
άγριων θηρίων. Εδώ 

εικονίζεται με τον 
αγαπημένο της, τον 

όμορφο Άττι, κρατώ
ντας στο ένα χέρι 

ραβδί και στο άλλο 
τύμπανο. Πλάι της το 
ιερό της ζώο, το λιο
ντάρι. (Αναθηματικό 

ανάγλυφο, 
π. 230 π.Χ.).

τιτρι入αμβάνονται και οι Νύμφες, θεότητες της βλάστησης που 
κατοικούσαν στα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια και τις πηγές. 
Έκαναν συντροφιά με άλλους θεούς, όπως τον Πάνα και τον 
Διόνυσο, ερωτεύονταν θεούς ή θνητούς και, συχνά, αναλάμ
βαναν την ανατροφή θεών και ηρώων. Ομαδικές θεές ήταν

u ο Ήλιος ταξιδεύουν, φωτοστεφανωμέ- 
ν01< ατα άρματά τους. Ένας φτερωτός νέος, που 
κρ(ιτάει τα ηνία, πρέπει να είναι ο Φώσφορος, το 
άοτρο ^ου λάμπει την αυγή στον ουρανό, 
ί/ΐτΐουλικός κρατήρας, ύστερος 4ος αι. π.Χ.).

επίσης οι Νηρηίδες, οι 
πενήντα χαριτωμένες 

κόρες του Νηρέα. Οι Νηρηίδες ζούσαν σε μια 
ασημένια σπηλιά, στα βάθη της θάλασσας. 
Από εκεί έτρεχαν, πάντα πρόθυμες να βοη
θήσουν θεούς, ήρωες και θνητούς, να κατευ
νάσουν τις τρικΰμίες και να βοηθήσουν τους 
ναυτικούς.
Από τους υπό入οιπους θεούς, επιγραμματικά 
μπορούν να αναφερθούν κάποιοι μικρότεροι, 
όπως η Τύχη, προσωποποίηση της αντίστοι
χης αφηρημένης έννοιας. Η Άτη που το 
όνομά της σημαίνει συμφορά και ήταν κόρη 
της Έριδας. Οι Λιτές, κόρες του Δία, που 
έτρεχαν να διορθώσουν τα κακά που προκα- 
λούσε η Ατη. Η Ύβρις, η προσωποποίηση 
της αλαζονικής συμπεριφοράς των ανθρώ
πων. Και τέλος δυο από τους γιους της 
Νύχτας: ο Ύπνος, ο νέος και όμορφος θεός 
του ύπνου, και ο Θάνατος, ττου παίρνει μαζί 
του για πάντα όποιον άνθρωπο συναντήσει.

Οι Έλληνες πίστευαν στην ύπαρξη διαφό
ρων μυδικών τόπων, όπως η χώρα των 
Υπερβορέων και τα Νησιά των Μα κάρων. 
Τα νησιά των Μακάρων φαίνεται πως ταυτί
ζονταν με τα Ηλύσια Πεδία, ένα παραδει- 
σένιο τόπο που φιλοξενούσε τους ήρωες, 
στους οποίους οι δεοί χάριζαν την αθανα
σία. Στους μυδικούς λαούς περιλαμβάνο
νται και οι γιγαντόκορμοι, μονόφθαλμοι 
Κύκλωπες, που χωρίζονται σε τρία γένη. 
Τους ανδρωποφάγους, που συνάντησε ο 
Οδυσσέας γυρίζοντας στην Ιδάκη. Τους 
κεραυνοποιούς, που έφτιαχναν τους κεραυ
νούς του Δία. Και τους γαστρόχειρες, άξι
ους χτίστες, που ονομάζονταν έτσι γιατί 
γέμιζαν την κοιλιά τους δουλεύοντας με τα 
χέρια. Έργο των γαστρόχειρων Κυκλώπων 
Θεωρούνταν τα πελώρια τείχη της Τίρυνδας, 
του Άργους και των Μυκηνών, γιΖ αυτό και 
λέγονταν Κυκλώπεια τείχη.

59



Με φίδι αντί ταινία στα 
μαλλιά και κρατώντας 
θύρσο στο αριστερό της 
χέρι και λεοπάρδαλη στο 
δεξί, μια Μαινάδα χορεύει 
εκστασιασμένη. 
(Εσωτερικό κύλικας 
λευκού βάθους» 
490-485 π.Χ.).

..)据
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αμφορέας, που υπογράφε
ται από τον αγγειοπλάστη 
Άμαση και αποδίδεται 
στον Ζωγράφο του Άμαση, 
540-530 π.Χ.).
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ

62

θων δεν ήταν μόνο οι θεοί. Ήταν και
ποιοι ξεχωριστοί θνητοί, προικισμένοι με
ομορφιά και νου, με ανδρεία και καρ
διά. Με G入入以入όγια, οι ήρωες. Αυτοί ξε
καθάριζαν τον κόσμο από τα θεριά.
εξόντωναν αιμοβόρους ληστές, εκδι-

Παρό入ο που σήμερα ήρωας σημαίνει,
κατά κύριο λόγο, τον γενναίο, το ττο(入-
入ηκάρι στον πόλεμο, στην αρχαιότη
τα η λέξη αποτελούσε ευρύτερη έκ
φραση τιμής και σεβασμού. Στα έπη 
του Ομήρου, την 〃Ι入ιάδα^ και την 
/Όδυσσεια/,, ήρωες χαρακτηρίζονται
πρώτα απΖ όλα οι βασι入και οι

στην τέχνη του αοιδού και ο Μούλιος στην

κούνταν κάθε αδικία.

άρχοντες. Έπειτα, όσοι παίρνουν
μέρος στον πόλεμο. Τέλος, όσοι ξε
χωρίζουν σε κάτι, όπως ο Δημόδοκος

Η Αμαζόνα 
Αντιόπη 

ερωτεύ
τηκε τον 
Θησέα 
όταν ο 
ήρωα<; 
πήρε 
μέρος 
στην 

εκστρα
τεία του 
Ηρακλή 
στη χώρα 

των
Αμαζόνων

τέχνη του κήρυκα. Επειδή, όμως, η κύρια αρετή των στον Πόντο.

ομηρικών προσώπων είναι η παλ入ηκαριόί, η 入έξη ήρωας Ειιιστρέφοντας, ο Θησέ
ας πήρε την Αμαζόνα

έφτασε να σημαίνει τον αντρειωμένο πολεμιστή.
Οι μυθικοί ήρωες είχαν συνήθως θεϊκή καταγωγή. Απο- 
入άμβαναν επίσης τη θεϊκή προστασία. Στις δύσκο入 
στιγμές της ζωής τους εμφανιζόταν συχνά κάποιος θε
ός για να τους βοηθήσει, να τους προστατεύσει και να 
τους συμβου入Εοει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ήρωες δεν

μαζί του στην Ελλάδα. 
£δώ, ο Θιισέας αιιάγει 
την Αντιόπη. (Σύμιιλεγμα 
Θησέα και Αντιόπης από 

την Αμαζονομαχία στο 
δυτικό αέτωμα του ναού 

του Δαφνηφόρου 
Απόλλωνος στην Ερ位ρια, 
π. 510 π.Χ.).



έπαιρναν τις δικές τους πρωτοβου
λίες. Ο Οδυσσέας, στο ταξίδι της 
επιστροφής στην Ιθάκη, είχε τη 
συμπαράσταση της Αθήνας, του
Ερμή και άλλων θεών. Στις πιο πολλές 
περιπτώσεις, όμως, ήταν η δική του εξυ 
πνάδα και σύνεση που τον έσωζαν. Και ο
Αχι入入όσο κι αν τον κηδεμόνευαν η
Αθηνά και η μητέρα του, η Θέτιδα, απο
φάσισε να εκδικηθεί το θάνατο του αγα
πημένου του φίλου, του Πάτροκ入ου, αν και 
ήξερε ότι η ττράξη του αυτή θα σήμαινε και το δικό του 
τέλος.
Σπουδαίο ρόλο στη ζωή των ηρώων έπαιζαν ακόμη τα 
μαντεία και οι μάντεις. Στα μαντεία, όπως του Απόλλω
να στους Δελφούς και του Δία στη Δωδώνη, κατέφευ- 
γον για να μάθουν τη 入ηση των θεών, να πάρουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούσαν ή 
να πληροφορηθούν τι τους επιφύ入ο(οοε η μοίρα. Στο 
μαντείο του Απόλλωνα η ιέρεια, που λεγόταν Πυθία, 
μασούσε φύλ入以 δάφνης και, στη συνέχεια, μιλούσε με 
το στόμα του θεού. Στο μαντείο του Δία τους χρησμούς 
έδιναν ιερείς ή ιέρειες, αφού πρώτα άκουγαν το θρόι
σμα του ιερού δρυ που φύτρωνε μέσα στον ιερό περί- 
[3ο入ο. Από τους μυθικούς μάντεις, οι πιο ονομαστοί 
ήταν ο Κάλχας, που συνοδέυσε τους Αχαιούς στην εκ
στρατεία της Τροίας, και ο Τειρεσίας, που αν και τυ

Ο Ηρακλής, φορώντας 
το κράνος του που είναι 
διαμορφωμένο μπροστά 
σε λεοντοκεφαλή, τοξεύει 
ένα Ίρώα πολεμιστή. 
(Από το ανατολικό αέτω
μα του ναού της Αφαίας 
στην Αίγινα, π. 490 π.Χ.).

φλός //έβλεπε,, την αλήθεια.
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Ο Ηρακλής

έφτασαν εκεί οι Τάφιοι, απόγονοι του αδελφού του, του Μήστωρα, που ως τότε 
κατοικούσαν στα νησιά Εχινάδες, με σκοπό να διεκδικήσουν τα πατρικά εδάφη. Ο 
Ηλεκτρύωνας, όμως, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα δικαιώματα τους. Στη συμπλο
κή που ακολούθησε, σκοτώθηκαν και οι εννιά γιοι του βασιλιά, ενώ όσοι από τους 
εισβολείς γλύτωσαν έφυγαν πάλι για την πατρίδα τους. Τότε ο Ηλεκτρύωνας απο
φάσισε να εμπιστευτεί την εξουσία και τη μοναχοκόρη του, την Αλκμήνη, στον 
αδελφό της γυναίκας του, τον Αμφιτρύωνα και να ξεκινήσει πόλεμο κατά των Τα- 
φίων. Για κακή του τύχη, ο Αμφιτρύωνας έγινε άθε入του αιτία να σκοτωθεί ο 
Ηλεκτρύωνας, λίγο προτού φύγει για την εκστρατεία. Αυτή ήταν η ευκαιρία που 
περίμενε ο Σθένελος, αδελφός κι αυτός του Ηλεκτρύωνα. Πήρε στα χέρια του την 
εξουσία και έδιωξε τον Αμφιτρύωνα και τους δικούς του από τις Μυκήνες. Η Αλκ
μήνη, που ακολούθησε τον Αμφιτρύωνα, του υποσχέθηκε να γίνει γυναίκα του, αν 
έπαιρνε εκδίκηση για το θάνατο των αδελφών της. Οι εξόριστοι βρήκαν τελικά 
άσυλο στη Θήβα. Με τη συμπαράσταση του βασιλιά της, του Κρέοντα, ο Αμφι
τρύωνας συγκέντρωσε στρατό και πήρε το δρόμο για τα νησιά των Ταφίων.
Στο μεταξύ η Α入κμήνη, όπως και πο入入况 «λλες θνητές, τράβηξε με την ομορφιά 
της την προσοχή του Δία. Αυτή τη φορά, όμως, ο βασιλιάς των θεών δεν ήθελε 
απλώς να ικανοποιήσει τις ερωτικές επιθυμίες του. Ήθελε να κάνει μαζί της τον 
πιο δυνατό και τον πιο γενναίο ανάμεσα στους θνητούς, αυτόν που θα 入ύτρωνε 
τους ανθρώπους από πολλά δεινά. Έτσι, μια νύχτα, της παρουσιάστηκε με τη 
μορφή του Αμφιτρύωνα, και την έκανε δική του. Λίγο αργότερα επέστρεψε και ο 
Αμφιτρύωνας, που είχε νικήσει στον πόλεμο, και πλάγιασε κι αυτός μαζί της. Τα 
αποτελέσματα της νύχτας αυτής θα φανερώνονταν 入ίγους μήνες αργότερα. Η

τ血 ον καιρό που στις Μυκήνες 
βασίλευε ένας από τους γιους 
του Περσέα, ο Ηλεκτρύωνας,Επιβλητική απεικόνιση 

τον Ηρακλή. Κρατάει τον 
τρίποδα που άρπαξε αττό 
το δελφικό ιερό, το κεφά

λι του προβάλλει από το 
ανοιχτό στόμα της λεο- 
ντής που φοράει στους 

ώμους, κρατάει το ρόπα
λο, καί το ξίφος του είναι 
κρεμασμένο στο αριστε

ρό πλευρό.
(Ερυθρόμορφο αγγείο 

των αρχών τον 
5ον αι. π.Χ.).
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Ο Αμφιτρύωνας, με βοηθό τον 
Αντήνορα, ανάβει την πυρά 

για να χάψ.ι την άπιστη 
γυναίκα του Αλκμήνη, που 
κατά την απουσία τοι)είχε 
σμίξει με τον Δία. Ο Δ (ας 

(Ζευς), εισακούοντας την ικε
σία της Αλκμήνης, στέλνει τα 
σύννεφα - με τη μορφή κορι- 

τσιών - να σβήσουν τις φλόγες.
Η Ηώς, επάνω δεξιά, παρα

κολουθεί τη σκηνή. Πίσω από 
την Αλκμήνη προβάλλει το 
ουράνιο τόξο και οι λευκές 

κουκίδες δηλώνουν πιθανόν 
τη νεροποντή ή τη χρυσή 

βροχή πον έπεσε από τον 
ουρανό κατά το σμίξιμο τοι) 

Θεού με τη θνητή.
(Ποσειδωνιακός κρατήρας, 

350-325 π.Χ.).

Η Αλκμήνη, μόλις γέννησε τον Ηρακλή, φοβούμενη τη ζήλια της Ήρας, 
απο(ράσισε να. εγκαταλείπει το βρέφος σε ένα άλσος. Έτι)χε όμα)ς να 
περάσουν από εκεί η Αθηνά με την Ήρα, που είδαν το μα)ρό και το 
θαύμασαν. Η Αθηνά έπεισε την Ήρα να το θηλάσει. Στην εικόνα, η 
παράσταση του θηλασμού. Η Αθηνά, αριστερά, προσφέρει κρίνο και 
δεξιά η φτερωτή Ίρις. (Ατΐουλική λήκυθος, 375-350 π.Χ.).

Αλκμήνη θα έφερνε στον κόσμο δίδυμα: τον 
Ηρακλή, από την ένωσή της με τον Δία, και 
τον Ιφικλή από τον Αμφιτρύωνα.
Όταν έφτασε η μέρα της γέννησης του Ηρα
κλή, ο Δίας, φώναξε τους άλλους θεούς και 
καυχήθηκε ότι το παιδί που θα έβλεπε τη 
μέρα εκείνη το φως θα εξούσιαζε τους &入- 

λους ανθρώπους, γιατί η γενιά του κρατού
σε από τον ίδιο. Η Ήρα όμως, που αποφά
σισε να του χαλάσει τα σχέδια, τον 中以入£ να 
ορκιστεί ότι τα λόγια του θα γίνονταν πραγ
ματικότητα. Μόχ^ο που για να πετύχει τους 

σκοπούς της έπρεπε,
εκείνη την ημέρα, να γεννηθεί κάποιο άλλο παιδί πριν από τον 
Ηρο(κ入巾 ΓΓ αυτό διέταξε την Ειλείθυια, τη θεά της γέννας, να 
καθυστερήσει τους πόνους της Αλκμήνης και να φέρει στον 
κόσμο, πολύ πριν την ώρα του, τον Ευρυσθέα, γιο του Σθένε- 
λου και της Νικίττπης. Σύμφωνα με τον όρκο που είχε δώσει ο 
Δίας, ο Ευρυσθέας θα γινόταν βασιλιάς, ενώ ο Ηρακλής, που 
γεννήθηκε ύστερα από αυτόν, θα αναγκαζόταν να τον υπη
ρετήσει.

To yd入ο πκ 'Hpac

Επειδή ήταν γραφτό κανείς από τους γιους 
του Δία να μην αξιωδεί δεϊκές τιμές αν δεν 
είχε πιει από το γάλα της Ήρας, όταν γεν
νήθηκε ο Ηρακλής τον πήρε ο Ερμής και 
τον τοποδέτησε στο στήδος της δεάς, χω
ρίς αυτή να το καταλάβει. Όταν πήρε είδη
ση την πονηριά του Ερμή, αργά βέβαια 
αφού ο Ηρακλής είχε προλάβει να δηλάσει, 
η Ήρα τραβήχτηκε απότομα και το περίσσιο 
γάλα της χύδηκε στον ουρανό. Έτσι, λένε, 
σχηματίστηκε ο Γαλαξίας.



ο Ηρακλής πνίγει τα δύο 
φίδια που έστειλε η Ήρα 

στο κρεβάτι του για να 
τον θανατώσουν. Η 

Αθηνά, αριστερά, κρατά- 
ει δόρυ με το δεξίχέρι, 

εν(ό ατιλώνει το clqioteqo 
προς τον μικρό Ηρακλή 

σε ένδειξη προστασίας. Ο 
αδελφός τον Ηρακλή, ο 
Ιφικλής, απλώνει έντρο

μος τα χέρια του προς 
17“ TQOCpO TOV 7TOV OJIEV~ 
όει να τον απομακρύνει 

αϊτό το κρεβάτι. 
(Ερυθρόμορφη στάμνος, 

冗 480 π.Χ.).

\\Η ζήλια της 

Ήρας απέναντι 
στον Ηρακλή, τον 
εξώγαμο γιο του 
άντρα της, δεν ικα
νοποιήθηκε με το 
να εξασφαλίσει ότι

Ο θα γινόταν υποτα- 
|| κτικός του Ευρυ- 

I σθέα. Σκέφτηκε 入οι- 
πόν ένα τρομερό 
τρόπο για να τον 
αφανίσει. Ένα βρά
δυ που ο Ηρακ入卞 

και ο Ιφικλής κοιμό- ,
1| ντουσαν ήσυχα στην κούνια τους, έστειλε δύο πελώρια φίδια για να κατασπαρά- 
i ξουν τα νήπια. Ο Ιφικλής, μόλις τα είδε, άρχισε να κλαίει κατατρομαγμένος. Αντί- 
i θετα ο Ηρακλής δεν φοβήθηκε καθόλου. Έπιασε τα φίδια από το λαιμό, τα έπνιξε 
i και τα πέταξε μπροστά στα πόδια του Αμφιτρύωνα, ττου είχε στο μεταξύ κατα- 
ί φτάσει, συνοδευόμενος από την Αλκμήνη και τους υπηρέτες του. Όλοι τότε κατά- 
! λαβαν ότι το παιδί ήταν προικισμένο με υπεράνθρωπη δύναμη και αξιοσύνη και 
'ότι ήταν πράγματι γιος του Δία.
i Μεγαλώνοντας, ο Ηρακλής μαθήτεψε κοντά στους πιο ξακουστούς δασκάλους 

της Ελλάδας. Γράμματα και κιθάρα του δίδασκε ο Λίνος, γιος του Απόλλωνα, ο 
οποίος πλήρωσε ακριβά τον οξύθυμο χαρακτήρα του μαθητή του. Μια μέρα, 
εκνευρισμένος ο Ηρακλής αττό τις παρατηρήσεις του Λίνου, τον χτύπησε με την

Ύα νεανικά
χρόνια του Ηρακλή

HUJcdH δ
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Ο Ηρακλής, ανάμεσα στους συμμαθητές του που διαμαρτύρονται ζωηρά, υψώνει ένα σπασμένο σκαμνί κατά του 
δασκάλου του Λίνου, επειδή τον επέπληξε την ώρα του μαθήματος. (Ερυθρόμορφη κύλικα, 470-460 π.Χ.).

κιθάρα στο κεφάλι και τον σκότωσε. Σύμφωνα όμως με ένα νόμο του Ραδάμανθυ, 
γιου του Δία και της Ευρώπης, όποιος σκότωνε αυτόν που άρχισε πρώτος τον 
τσακωμό δεν θεωρούνταν ένοχος. ΓΓ αυτό ο Ηρακλής δεν κατηγορήθηκε για το 
φόνο του Λίνου.

ρ Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο Αμφιτρύωνας έστει入£ το παιδί στην εξοχή να 
u φυλάει τα κοπάδια του. Δεν είχε κλείσει καλά καλά τα δεκαοχτώ του χρόνια ο 

Ηρακλής, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να πραγμ άτοπο ι ή σε ι το πρώτο του κατόρ-
I θωμά. Στην περιοχή του όρους Κιθαιρών είχε εμφανιστεί ένα τρομερό λιοντάρι, 

που αποδεκάτιζε τα βόδια του Αμφιτρύωνα 
και του γείτονα του Θέσπιου, βασιλιά των 
Θεσπιών. Ο Ηρακλής αποφάσισε να απαλ
λάξει τη χώρα 以订6 την πληγή. Τις πενήντα 
μέρες που κράτησε το κυνήγι του λιοντα
ριού, ο ήρωας έμενε ως φιλοξενούμενος στο 
τγο(入&τι του Θέσπιου. Ο βασιλιάς αυτός είχε 
πενήντα θυγατέρες και ήθελε να αποκτή
σουν όλες παιδί από τον Ηρακλή. Έτσι, κά
θε βράδυ έστε入ν£ στο κρεβάτι του και από 
μία κόρη. Αυτός, νομίζοντας ότι κάθε φορά 
ερχόταν η ίδια, κοιμήθηκε με όλες, εκτός από 
μία που του αντιστάθηκε. Παρ/ 6入α αυτά,

I αργότερα, γεννήθηκαν πενήντα παιδιά γιατί 
Ιι η μία από τις κοπέλες απέκτησε δίδυμα. Μό

λις ο ήρωας σκότωσε το λιοντάρι, εγκατέλει- 
ψε τον Θέσπιο και τις κόρες του και πήρε το 
δρόμο για τη Θήβα.

Η etuu。人ογία του oWgroc 
του Ηρακλ"

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο ήρωας, που αρ
χικά λεγόταν Αλκείδης, πήρε το όνομα 
Ηρακλής επειδή, με αφορμή την Ήρα, που 
ο φδόνος της τον έσπρωχνε σε όλο και νέα 
κατορθώματα, απέκτησε κλέος (=φήμη). Η 
ετυμολογία αυτή γίνεται σήμερα δεκτή, δε
δομένου ότι ο Ηρακλής ανήκει στον κύκλο 
των προσώπων που σχετίζονται με την 
Ήρα. Λέγεται επίσης ότι το όνομά αυτό του 
το έδωσε η Πυθία, η ιέρεια του μαντείου 
του Απόλλωνα, όταν κάποτε πήγε να της ζη
τήσει χρησμό. Ο λόγος που η Πυθία τον 
ονόμασε Ηρακλή ήταν ότι 8α αποκτούσε 
κλέος άφδιτον (=ατέλειωτη δόξα), με το να 
παρέχει ήρα (=ωφέλεια) στους ανθρώπους.
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Η Ήρα, με το ακοίμητο 
μίσος που έτρεφε για τον 

Ηρακλή, του έστειλε αυτή 
τη φορά τρέλα, που του 
θόλωσε τα μυαλά, μαζί 
με μια μανία για γόνο 
και καταστροφή. Στο 

πρόπυλο κάποιου μνη
μειακού κτηρίου ο 

Ηρακλής έχει αρπάξει 
έξαλλος ένα παιδί του για 

να το ρίξει στη φωτιά με 
τα αντικείμενα που 

σώριασε κάτω στην τρέλα 
τον. Η γυναίκα τοι)η 

Μεγάρα, τραβώντας τα 
μαλλιά της, τρέχει προς 

τα δεξιά να γλυτώσει. Στο 
υπερώο της στοάς ξεπρο
βάλλουν αναστατωμένοι 
ο ανιψιός του Ιόλαος και 

η Αλκμήνη. 
(Ποσειδίυνιακός κρατή

ρας, 350-325 π.Χ.).

Ε< πιστρεφοντας απο το κυ
νήγι του λιονταριού του Κιθαιρώ- 
να, ο Ηρακ入συνάντησε τους 
απεσταλμένους του Ορχομενού, 
που έρχονταν να εισπράξουν το 
φόρο υποτέ入ειο($ που πλήρωνε 
στην πόλη τους η Θήβα. Η αιτία 
ήταν ότι κάποτε ο ηνίοχος του Μενοι-
κέα, πατέρα του Κρέοντα, είχε τραυματί
σει θανάσιμα τον βασιλιά του Ορχομενού, 
τον Κλύμενο. Λίγο πριν πεθάνει, ο βασιλιάς άφη
σε ευχή και κατάρα στον γιο του Εργίνο, να πάρει 
εκδίκηση για το χαμό του. Έτσι ο Εργίνος πολέ
μησε με τους Θηβαίους, τους νίκησε και τους 
ανάγκασε να του στέλνουν εκατό βόδια κάθε 
χρόνο, για είκοσι χρόνια.
Μόλις έμαθε την ιστορία ο Ηρακλής εξαγριώ
θηκε. Έπιασε τους απεστα入"voug του Ορχο-
μενου, τους έκοψε τις μύτες και τα αυτιά, τους έδεσε ττισώπλατα τα χέρια και 
τους έστειλε πίσω στην πατρίδα τους, λέγοντας τους να πουν στον Εργινο ττως
αυτός είναι ο φόρος που πληρώνει η Θήβα στον Ορχομενό. Η ταπείνωση ήταν 
μεγάλη για τον Ορχομενό και τον βασιλιά του, ο οποίος αποφάσισε vex κηρύξει 
νέο πόλεμο κατά της Θήβας. Αυτή τη φορά, όμως, η Θήβα είχε πολέμαρχο τον 
Ηρακλή. Κρατώντας τα όπλα που του δώρισε η ίδια η Αθηνά, ο ήρωας κέρδισε 
τη μάχη, σκότωσε τον Εργίνο και υποχρέωσε τους Μινύες, τους κατοίκους του 
Ορχομενού, να πληρώνουν τριπλάσιο φόρο στους Θηβαίους. Για να τον cxvtg-
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Ζευς ―— Δανάη

ΓΙερσέας ―— Ανδρομέδα

Ιόλαος
50 Θε(πτιάδες— Αύγη — Αστυόχη— Ιφινόη — Μεγάρα-----

Γ j 

ρθργο(ρθνι1 Ελειος

Αυτομέδουσα Ιφικλής

50 γιοι Τήλεφος Παλαίμων

Τληπόλεμος Θηρίμαχος
Κρεοντιάδης 

Δηικόων

Μήστωρ Νικίππη —— ΣΘένελος

Ηλεκτρύων

 7n)c Ευρυσθέας

Ηρακλής ——一--Δηιάνειρα — Χαλκιόπη— Ομφάλη— Κελτίνη—Έχιδνα — 
(Γυναίκα 

-Φίδι)

Θετταλός Αγέλαος Κελτός

Αγάθυρσος 
Γελωνός 
ΣκύΘης

Ονείτης Ύλλος
/λην0ς Κλεοδαίος
Κτησιππος

Αριστόμαχος
I 

Τήμενος

Ήβη

Αλεξιάρης 
Ανίκητος

(Ηρακλείδες) (ΘεσσαλοΟ (ΛυδοΟ (Κελτοί) (Σκύθες)

μείψει ο Κρέοντας τον πάντρεψε με την πρώτη του κόρη, τη Μεγάρα, και του 
παρέδωσε το σκήπτρο της πόλης.
Για πολλά χρόνια ο Ηρακλής ζούσε ευτυχισμένος με τη Μεγάρα και τα παιδιά 
που απέκτησε από αυτή, κυβερνώντας τη Θήβα. Το μίσος της Ήρας, όμως, άλ- 
入αξε για ακόμη μια φορά την πορεία της 
ζωής του. Τον έκανε να κυριευτεί από μα
νία, που του θόλωσε το νου. Μέσα στην 
τρέλα του νόμισε πως η γυναίκα του και τα 
παιδιά του ήταν εχθροί και, με το τόξο του, 
τους σκότωσε όλους. Τότε χοο入άβησε η 
Αθηνά, που τον χτύπησε με μια πέτρα στο 
στήθος και τον έριξε σε ύπνο βαθύ, όμοιο 
με θάνατο.
Όταν ξύπνησε, ο Ηρακ入g είχε γιατρευτεί 
πια από τη μανία. Β入έποντας το κακό που 
είχε πρόκα入£οει, ζήτησε τη συμβουλή του 
μαντείου των Δελφών. Εκεί έμαθε ότι για να 
尚入εωθεί για την πράξη του έπρεπε να 
υπηρετήσει πιστά για δώδεκα χρόνια τον 
Ευρυσθέα, που βασίλευε τότε στις Μυκή
νες, την Τίρυνθα και το Άργος. Έμαθε ακό
μη ότι θα πραγματοποιούσε απίστευτους 
άθλους, ότι θα κέρδιζε την αθανασία και ότι 
θα ανέβαινε στον Όλυμπο, μαζί με τους άλ
λους αθάνατους.

Γο 6以α ”</ Ηρακλ。

Η πανοπλία του Ηρακλή ήταν έργο του 
Ήφαιστου. Στη θαυμαστή ασπίδα του, που 
ήταν ντυμένη με ασήμι, χρυσάφι και ελεφα
ντόδοντο, ο δεός είχε σκαλίσει τον Φόβο 
και τον ΦόνοΖ την Έριδα και τη Σφαγή, αγέ
λες από κάπρους και λιοντάρια, τη μάχη 
Λαπιδών και Κενταύρων, τον Άρη, την Αθη- 
νά και τον Περσέα με τις Γοργόνες. Γύρω 
γύρω, πάνω στο στεφάνι της ασπίδας, είχε 
απεικονίσει τον απέραντο Ωκεανό.

Γο 戒人OC του Αο<ριτρίΐ3να και πκ

Ο μύθος λέει ότι ο Αμφιτρύωνας σκοτώθη
κε στη μάχη εναντίον του Εργίνου. Την Αλκ
μήνη, μετά το Θάνατό της, την έστειλαν οι 
9εοί στα Νησιά των Μα κάρων, όπου πα
ντρεύτηκε τον Ραδάμανθυ, γιο του Δία και 
αδελφό του Μίνωα.

09



I Άθλοι του Ηρακλή
στην Πελοπόννησο

Παρατώντας το 
ρόπαλο, ο Ηρακλής 

προσπαθεί με την 
άρπη να αποκόβει 

τα δώδεκα κεφάλια 
της Λ ερναίας ' Υδρας 

(νεροφίδας), ενώ ο 
Ιόλαος, δεξιά, με 

αναμμένους δαυλούς 
κατακαίει τις ρίζες 

τους για να μην 
ξαναφντρώσονν. 

(Ερυθρόμορφη στά- 
μνος-ι/)υκτήρας,

Ο Ηρακλής παλεύει με το 
λιοντάρι της Νεμέας 

σώμα με σώμα, καθώς το 
Θηρίο ήταν άτρωτο από 

τα όπλα. (Μελανόμορφος 
αμφορέας, π. 510 π.Χ.).

Συμφωνα με 
τις υποδείξεις του 
μαντείου, ο Ηρα- 
κ入* έπρεπε να 
εκτελεί τις εντο入€$ 

του Ευρυσθέα για 
δώδεκα ολόκληρα 
χρόνια. Στο διά

480-470 π.Χ.).

στημα αυτό ο ήρωας έφερε εις πέρας δώδεκα δύσκολες αποστο入τους άθλους.
Ο πρώτος άθλος που ο Ευρυσθέας τον πρόσταζε να κάνει ήταν να σκοτώσει το λιο
ντάρι της Νεμέας. Το θηρίο αυτό, παιδί της Έχιδνας και του σκύλου ΌρθουΖ κατα
σπάραζε ανενόχλητο ανθρώπους και ζώα, αφού τίποτε, ούτε το σίδερο, δεν μπο
ρούσε να διαπεράσει το δέρμα του. Έτσι ο Ηρακλής ζώστηκε τα όπλα του και ξε
κίνησε για τα λημέρια του λιονταριού. Περνώντας από το G入σος της Νεμέας, έκο
ψε ένα χοντρό κλαδί (χγριλιάς και έφτιαξε ένα βαρύ ρόπαλο, όπλο που σπάνια θα 
αποχωριζόταν στο μέλ入ον. Τέλος, έφτασε στη σπηλιά του θηρίου. Άνθρωπος και 
ζώο πάλευαν ώρα πολλή, ώσπου ο Ηρακλής έσφιξε με μια θανάσιμη 入αβή το 入οπ- 
μό του και, σε 入ίγο, το 入ιοντάρι άφησε την τελευταία του πνοή. Σε ανάμνηση της 
νίκης του, ο Ηρακλής όρισε να γίνονται αγώνες στη Νεμέα. Οι αγώνες αυτοί, στους 
οποίους οι νικητές στεφανώνονταν με αγριοσέ入ινα, ονομάστηκαν Νέμεα ή Νέμεια 
και έγιναν αργότερα ξακουστοί. Το δέρμα του λιονταριού ο Ηρακλής το έγδαρε, 
χρησιμοποιώντας τα ίδια τα νύχια του θηρίου, και από τότε το (ρορούσε σαν πα
νοπλία, με το κεφάλι για περικεφαλαία και το υπό入οιττο ριγμένο στην πλάτη του. 
Η δεύτερη αποστολή του Ηρακ入，ήταν να εξοντώσει τη Λερναία Ύδρα, ένα τέρας 
με εννέα φιδίσια κεφάλια, γέννημα του Τυφώνα και της Έχιδνας, που η δηλητηρια
σμένη του ανάσα κατάκαιγε τα πάντα: φυτάΖ ζώα ακόμη και ανθρώπους. Στη λί-

HLUcdH δ

70



Καθώς ο Ηρακλής έτρωγε 
και έπινε με τον φίλο του 
Κένταυρο Φόλο, μυρίστη

καν από μακριά και οι 
άλλοι Κένταυροι το φαγο

πότι και ξετρελαμένοι 
επιτέθηκαν κατά του 

Ηρακλή, χτυπώντας τον 
με πέτρες και κλαδιά. 

(Ερυθρόμορφη κύλικα, 
π. 500 π.Χ.).

\ HQaicAfjc και ΚΕνταυροι
I ■&
I； Πηγαίνοντας να πιάσει τον Ερυμάνδιο Κά- | 
I προ, ο Ηρακλής συνάντησε τον Κένταυρο \ 
J Φόλο, ο οποίος τον κάλεσε στη σπηλιά του 

J και του πρόσφερε φαγητό. Ο Φόλος, όμως,' 
άνοιξε και ένα πίθο με κρασί που ανήκε σε 
όλους τους Κενταύρους. Η μυρωδιά του I 
κρασιού τράβηξε τους συντρόφους του, οι I 

h οποίοι κατέφδασαν με απειλητικές διαθέ- | 
I σεις. Ακολούθησε μάχη, κατά την οποία ο I 
'Ηρακλής σκότωσε με τα φαρμακερά βέλη Η 

του πολλούς Κενταύρους. Αργότερα ο Φό- I 
:λος έβγαλε ένα βέλος από την πληγή κά- I 
；ποιου νεκρού Κενταύρου, για να το περιερ- I 
I； γαστεί, αυτό όμως του έπεσε από τα χέρια 
I και τον πλήγωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα 
ί να χάσει τη ζωή του. Ο Ηρακλής, λυπημέ- I 
I νος για το χαμό του καλού Κενταύρου, τον I 
! έδαψε κάτω από ένα βουνό της Αρκαδίας, I 
I που από τότε ονομάστηκε Φολόη.

μνη Λέρνα, όπου ζούσε η Ύδρα, ο Ηρακλής δεν πήγε μόνος. 
Πήρε μαζί τον αγαπημένο του ανιψιό Ιόλαο, γιο του αδελ
φού του, του Ιφικλή. Όταν ξετρύπωσε το τέρας, ο ήρωας, 
οπλισμένος με ένα κοφτερό δρεπάνι, άρχισε να του κόβει 
ένα ένα τα κεφάλια. Μάταιος κόπος όμως. Γιατί στη θέση 
κάθε κομμένου κεφαλιού ξεφύτρωναν G入入α δύο. Στην κρίσι
μη εκείνη στιγμή φώναξε κοντά του τον Ιόλαο. Μόλις ο Ηρα
κλής έκοβε ένα κεφάλι, ο Ιόλαος έκαιγε την πληγή με ένα 
αναμμένο δαυλό, για να μη φυτρώσει G入入ο. Το μεσαίο κεφά
λι της Ύδρας, που ήταν αθάνατο, ο Ηρακλής το έθαψε στη 
γη και το πλάκωσε με ένα πελώριο βράχο. Ύστερα, βούτη- 
ξε τα του στη χολή του νεκρού πια τέρατος, που έγι
ναν έτσι θανατηφόρα.

Στην εικόνα αυτή, ο 
Ηρακλής, με τον κά- 

rqo στον ώμο, έχει 
φτάσει στο ανάκτορο 

Ευρυσθέα, που κα- 
το.τρομαγμένος έτρεξε 

vu κρυφτεί σ' ένα πι- 
Οάρι. Δεξιά, η Αθηνά 

(ραίνεται να αποστρέ- 
(Ρ^τ(ιι κι αχ)τή το Θηρίο, 
取小 ο Ερμής εμφανίζε

ται κι αυτός από τα 
况για να ηρεμήσει 
τα πνεύματα. (Μελα
νόμορφος αμφορέας, 

π. 510 π.Χ.).

Η τρίτη εντολή του Ευρυσθέα προς τον Ηρακλή ήταν να πιάσει ζωντανό τον Ερυ- 
μάνθιο Κάπρο, ένα φοβερό αγριογούρουνο που ζούσε στο βουνό Ερύμανθο, στην 
Αρκαδία. Ο ήρωας κυνήγησε επίμονα τον κάπρο, ώσπου το ζώο εξαντλήθηκε από 
την κούραση και κατάφερε να 
το αιχμαλωτίσει. Μετά το 
(ρόρτωσε στους ώμους και 
επέστρεψε στις Μυκήνες. Η 
θέα του τρόμαξε τον Ευρυ
σθέα τόσο πολύ, ώστε έτρεξε 
να κρυφτεί σε ένα μεγά入。 

χ&入κινο πιθάρι, χωμένο στη 
γη, που είχε φτιάξει ειδικά για 
τέτοιες περιπτώσεις.



J Άθλοι του Ηρακλή 
στην Πελοπόννιισο

Με σφεντόνα()Ηρακλής 
επιτίθεται κατά των 

Στυμφαλίόων, ποχ)άλλες 
πετούν και άλλες κολυ

μπούν στα νερά της 
λίμνης. (Μελανόμορφος 
αμφορέας, π. 530 π.Χ.).

Η δ.JL ▲ επόμενη δια
ταγή του Ευρυσθέα 
ήταν να του φέρει ο 
Ηροίκ入ζωντανή 
μια £入αφίνα με χρυ
σά κέρατα, που 
ζούσε στο βουνό 
της Κερύνειας στην
Αχαΐα και ήταν αφιερωμένη στη θεά Άρτεμη. Η ελαφίνα, όμως, εκτός από χρυσά 
κέρατα, είχε και πόδια γοργά σαν τον άνεμο. Ένα ο入άκληρο χρόνο την κυνηγούσε 
ο Ηρακ入πάνω στα βουνά, μέσα στα δάση και τα λιβάδια. Αλλά μόνο αφού την 
πλήγωσε ελαφρά με το τόξο του, κατόρθωσε να την αιχμαλωτίσει. Επιστρέφο- 
ντας στις Μυκήνες συνάντησε την Άρτεμη, η οποία θύμωσε όταν είδε ότι είχε πιά- 
σει το ιερό ζώο. Τότε ο ήρωας τής εξήγησε ότι επρόκειτο για διαταγή του Ευρυ
σθέα και η θεά, ήρεμη πια, του επέτρεψε να συνεχίσει το δρόμο του.
Στη βόρεια Αρκαδία υπήρχε κάποτε μια ττ6入ΐ] που την έλεγαν Στύμφαλο και δίπλα 
σΖ αυτή μια λίμνη, η Στυμφαλίδα. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο κάτι άγρια πουλιά, με 
σιδερένιες φτερούγες, που είχαν την ικανότητα να εκτοξεύουν, σαν βέλη, τα φτε
ρά τους. Η εξόντωση των επικίνδυνων αυτών πουλιών ήταν ο πέμπτος άθλος του 
Ηρακλή. Το πρώτο που έπρεπε να σκεφτεί ο ήρωας ήταν ένα τρόπο για να τα ξε
τρυπώσει από την πυκνή βλάστηση της λίμνης. Ευτυχώς, έσπευσε σε βοήθεια του 
η Αθηνά, η οποία του χάρισε δύο χάλκινα κρότα入α. Χτυπώντας τα ο Ηρακλής τρό
μαξε τόσο πολύ τα ττου入ι&, που άρχισαν να βγαίνουν από τα (ρυλλώματα κατά χι
λιάδες. Ύστερα, άρχισε να τα σημαδεύει με τα βέλη του, σκοτώνοντας τα περισ
σότερα. Όσα απέμειναν πέταξαν μακριά, απαλλάσσοντας τη χώρα από την κα
ταστρεπτική τους παρουσία.
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Ο Ηρακλής έχει κα
θηλωθεί στο έδαφος 
την ελαφίνα της Κε- 

ρννειας και προσπα
θεί να της αποκόβει 

το χρνσό κέρατο. 
(Ερυθρόμορφη κύλι

κα, π. 480 π.Χ.).

Ο έκτος άθλος του Ηρακλή πραγματοποιήθηκε στην 'Η入ιδα, όπου βασίλευε ο Αυ
γείας, γιος του Ήλιου. Ο βασιλιάς αυτός είχε τόσο ττο入入& κοπάδια από βόδια και 
πρόβατα, που η κοπριά τους είχε γεμίσει τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην μπο
ρούν πια οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν τα χωράφια. Διέταξε 入οιπόν ο Ευρυσθέ- 
ας τον Ηρακλή να καθαρίσει τη χώρα του Αυγεία μέσα σε μια μέρα, χρησιμοποιώ
ντας τα ίδια του τα χέρια. Έτσι ο Ηρακλής παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά 
και του είπε ότι θα καθαρίσει την κοπριά, χωρίς να αναφέρει ότι ήταν εντο入，του 
Ευρυσθέα. Ο Αυγείας, που δεν πίστευε ότι 
θα μπορούσε ένας άνθρωπος να πραγματο
ποιήσει ένα τέτοιο έργο, του υποσχέθηκε ως 
αμοιβή ένα μέρος από το βασίλειό του ή το 
ένα δέκατο από τα κοπάδια του. Δεν υπολό- ι
γισε όμως την ΐτονηριά του ήρωα. Γιατί ο 
Ηρακλής, αφού έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι 
που περνούσε μέσα αττό τα χωράφια και 
τους σταύλους του Αυγεία, διοχέτευσε σ, 
αυτό τα νερά του Αλφειού κσι του Πηνειού. 
Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, το ορμητικό ρεύμα 
των δύο ποταμών παρέσυρε 6入Γ)την κοπριά 
μέχρι τη θάλασσα. Παρ, όλα αυτά, ο Αυ
γείας, που είχε μάθει ότι ο ήρωσς ήταν υπο
χρεωμένος να κάνει τη δουλειά, δεν του έδω
σε τη σύμφωνημένη αμοιβή. Αλλά και ο Ευ- 
ρυσθέας, όταν πληροφορήθηκε το τέχνασμα 
του Ηρακλή, δεν ήθε入£ να του αναγνωρίσει 
τον άθλο.

Ο 入rov 却作南

Όταν ο Αυγείας αρνήδηκε να ανταμείψει 
τον Ηρακλή για τον άδλο του, ο γιος του, ο 
Φυλέας, είδε την αδικία και πήρε το μέρος 
του ήρωα. Ο Αυγείας, που οργίστηκε πολύ, 
έδιωξε από τη χώρα τον γιο του, μαζί με 
τον Ηρακλή. Ο ήρωας όμως δεν έμεινε 
άπρακτος. Μάζεψε στρατό και, ύστερα από 
πολλές περιπέτειες, κατατρόπωσε τους 
Ηλείους και σκότωσε τον Αυγεία. Μετά, 
κάλεσε πίσω τον Φυλέα από το νησί 
Δουλίχιο όπου είχε καταφύγει, και του 
παραχώρησε την εξουσία της Ηλείας. Για 
να Θυμούνται οι άνθρωποι τη νίκη του, ο 
Ηρακλής καδιέρωσε τους αγώνες που 
τελούνταν στην Ολυμπία κάθε τέσσερα 
χρόνια: τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
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ΆΟλοι too Ηρακλή
στα πέρατα του κόσμου

Ανάγλυφη 
παράσταση της 

πάλης του 
Ηρακλή με τον 

ταύρο της 
Κνα)σ()ύ. 

(Μετόπη από 
το ναό του 
Δ ιός στην 
Ολυμπία, 

470-456 π.Χ.).

Το μικρό αντό χάλκινο 
σύμπλεγμα παριστάνει 

τον Ηρακλή να έχει 
τιθασεύσει όνο από τα 

ανθρωποφάγα άλογα 
τον Διομήδη.

Q。. *一 
τεύτηκε την Ευρώπη, μετα
μορφώθηκε, λένε κάποιοι, σε
ταύρο και με την κόρη στη 
ράχη του έφτασε μέχρι την 
Κρήτη. Άλλοι όμως 入ένε
ότι ο θεός και η Ευρώπη τα
ξίδεψαν καθισμένοι σε ένα ο(入ηθινό ταύρο. Ο ταύρος αυτός τριγυρνοΰσε ελεύθερος 
στο νησί, ώσπου οι θεοί τού έστειλαν τρέλα και άρχισε να προξενεί μεγάλες κατα
στροφές. Στην Κρήτη λοιπόν αναγκάστηκε να πάει αυτή τη φορά ο Ηρακ入丫心 

να συλλάβει τον εξο(γριωμένο ταύρο. Αφού τον κυνήγησε από τόπο σε τόπο, τον 
έπιασε από τα κέρατα, τον έδεσε και τον παρέδωσε στον Ευρυσθέα. Αυτός μ6入ι. 
τον είδε, θαύμασε την ομορφιά του και ετοιμάστηκε να τον αφιερώσει στην Ήρα, 
όπως είχε υποσχεθεί. Η θεά όμως δεν ήθεΜ να δεχτεί ένα δώρο, ττου έγινε αιτία 
να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η φήμη του Ηρακ入Έτσι ο Ευρυσθέας απελευ
θέρωσε το ζώο, που ύστερα από πολλές περιπλανήσεις κατέληξε στο Μαραθώνα.
Εκεί συνέχισε να σπέρνει την KaTaoTpocpq, ώσπου έπεσε στα χέρια του Θησέα, 
του μεγάλου ήρωα της Αθήνας, ο οποίος το θυσίασε στον Δελφίνι ο Απόλλωνα.

Η όγδοη εντο入，του Ευρυσθέα στον Ηρακλή ήταν να φέρει ζωντανά τα 
άλογα του Διομήδη, γιου του Άρη, ο οποίος ήταν βασιλιάς του άγριου και 
πολεμικού 入αου των Βιστόνων στη Θράκη. Τα άλογά του πετούσαν φωτιές 

από τα ρουθούνια τους και ήταν τόσο άγρια που τρέφονταν με ανθρώπι
νες σάρκες. Όταν έφτασε στο ττο(入&τι του Διομήδη, ο Ηρ以κ入第 σκότωσε 
τους φρουρούς, άρπαξε τα &入ογ。, τα οδήγησε στην παραλία, κοντά στο 
καράβι του, και άφησε τον φίλο του, τον Άβδηρο, να τα φυλάει. Στο με

ταξύ ο Διομήδης πήρε είδηση τι είχε συμβεί και φώναξε τους Βίστονες

HUJcdH _
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Η ειρηνική παράόο- 
四 της ζώνης της Ιπ- 
πολύτης στον Ηρα
κλή από τις Αμαζό- 

είναι η παράστα- 
σ)] της εικόνας αυτής.

ο Ηρακλής νέος 
Ηαι καθισμένος σε 
Pqu%o κοιτάζει τη 

ζώνη που του προ
σφέρει η Αμαζόνα. 
(Λουκανική ι)δρία, 

π. 430 π.Χ.).

για να καταδιώξουν τους εισβολείς. ΓΙ' αυτό ο Ηρακλής και 
οι σύντροφοί του γύρισαν πίσω για να τους αντιμετωπί
σουν. Μόλις η σύγκρουση έληξε, με τον Διομήδη νεκρό και 
τους άντρες του διασκορπισμένους, ο ήρωας επέστρεψε 
στο καράβι. Με φρίκη όμως είδε ότι τα άλογα είχαν κατα
σπαράξει τον Άβδηρο. Λυπημένος, έθαψε τον φίλο του και 
ίδρυσε προς τιμήν του μια πόλη, που ονομάστηκε Άβδηρα. 
Ύστερα μετέφερε όλυσοδεμένα τα G入ογο( στις Μυκήνες.
Η επόμενη επιθυμία του Ευρυσθέα ήταν να αποκτήσει τη ζώ
νη της Ιππολύτης, βασίλισσας του μυθικού 入αου των Αμαζό
νων. Ο Ηρακλής, αφού μάζεψε ττο入入& παλληκάρια, έβαλε 
πλώρη για την πόλη Θεμίσκυρα, κοντά στον Εύξεινο Πόντο, 
όπου ζούσαν οι Αμαζόνες. Η Ιτγτγο入ύτη υποδέχτηκε φιλικά

τον ήρωα και του υποσχέθηκε να του δώσει τη ζώνη. Η Ήρα, όμως, μεταμορφωμέ
νη σε Αμαζόνα, άρχισε να τον διαβά入入ει,入έγοντας ότι είχε έρθει για να αρπάξει την 
εξουσία. Οι άλλες Αμαζόνες ττίοτΕψ以ν τα λόγια της, πήδηξαν πάνω στα άλογά τους
και με άγριες πολεμικές κραυγές 
όρμησαν προς το λιμάνι. Όταν ο 
Ηρακλής είδε τις οπλισμένες γυ
ναίκες, νόμισε ότι η Ιπττο入ύτη του 
είχε στήσει παγίδα. Στη μάχη που 
έγινε, ο ήρωας σκότωσε πολλές 
Αμαζόνες, ανάμεσα τους και την 
Ιππολύτη, πήρε τη ζώνη και επέ
στρεψε, για μια ακόμη φορά νικη
τής, στο παλάτι του Ευρυσθέα.

Ο Ηρακλής, ο πολέμιος τ(υν Αμαζ()ν(ον, 
έχει αρπάξει την Αμαζόνα από το κάλυμμα 

της κεφαλής και την ακινητοποιεί, πατώ
ντας της το πόδι. (Μετόπη τ(η)ναού Ε στον 

Σελινούντα, 470-460 π.Χ.).

:Οι

Οι Αμαζόνες ήταν ένας πολεμικός λαός, 
I που αποτελούνταν μόνο από γυναίκες. Αυ- 

ί τές κυβερνούσαν, γυμνάζονταν, κυνηγού
σαν και πολεμούσαν. Άντρες δεν υπήρχαν 
καθόλου ή, αν υπήρχαν, είχαν τη δέση που 
σε άλλους λαούς έχουν οι γυναίκες. Στα

I παιδιά τους, οι Αμαζόνες, αν ήταν κορί- 
r τσια, τους έκοβαν το δεξιό μαστό για να 
! μην τις εμποδίζει όταν μάχονταν. Αν ήταν 
■ αγόρια, τους στρέβλωναν τα χέρια και τα 
|| πόδια για να μη γίνουν πολεμιστές αλλά να 
I απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες. Οι 
I περισσότεροι πίστευαν ότι η χώρα των Αμα- 
ΐ ζόνων βρισκόταν στη Μικρά Ασία, υπήρχαν 
I όμως και άλλες, διαφορετικές γνώμες.



I Άθλοι του Ηρακλή
στα πέρατα του κόσμου

Στην εικόνα εόώ, ο Ηρακλής επιτίθεται με το ξίφος του κατά τον τρισώματου Γηρυόνη, 
ενώ ο βοσκός τα)ν κοπαδιών τον Ευρχ)τίο)ν, ττλη^(ομέν()ς από τον Ηρακλή, βρίσκεται ετοι
μοθάνατος στο χώμα. Η Αθηνά αριστερά ενθαρρύνει τον προστατευόμενό της και, δεξιά, 

ο Ιόλαος (;) φεύγει τρομαγμένος. (Μελανόμορφος αμφορέας, π. 540 π.Χ.).

()Άτλαντας φέρνει στον 
Ηρακλή τα μήλα των 

Εσπερίδων, ενώ εκείνος 
κρατάει τον ουρανό 

στους ώμους του. Η προ- 
στάτιόά τον, η Αθηνά, τον 

βοηθάει, στηρίζοντας κι 
εκείνη με το χέρι της το 

(7τερέ(υμα. (Μετόπη του 
ναού του Δ ιός στην Ολυ

μπία, 470-456 π.Χ.).

y
τη μακρινή Δύση, πέρα από τον Ωκεανό, βρισκόταν ένα νησί που το εγαν 

Ερυθεια. Εκεί ζοΰσε ο Γηρυόνης, γιος του Χρυσάορα και της Ωκεανίδας 
Καλλιρρόης, ένα τρομερό τέρας με τρία σώματα και τρία κεφάλια. Ο Γηρυόνης είχε 
στην κατοχή του ένα κοπάδι από θαυμαστά κοκκινοτρίχα βόδια, το οποίο φύλα
γε ένας γιος του Άρη, ο Ευρυτίωνας, μαζί με τον Όρθο, ένα σκύ入。με δύο κεφάλια 
και φιδίσια ουρά. Ξεκίνησε λοιπόν ο Ηρο(κ入ήςΖ με διαταγή του Ευρυσθέα, να πάρει 
τα βόδια του Γηρυόνη. Αφού αντιμετώπισε κακούργους και άγρια θηρία, έφτασε 
στον πορθμό που χώριζε την Ευρώπη από την Αφρική, όπου σε ανάμνηση του 
ταξιδιού του έστησε δύο μεγάλες κολόνες που ονομάστηκαν ^Ηράκλειες στήλες,/.

Ύστερα, χάρη στον Ήλιο που του δάνεισε το χρυσό 
του κύπελλο με το οποίο ταξίδευε τη νύχτα, πέρα
σε τον Ωκεανό και βρέθηκε στην Ερυθεια. Χωρίς να 
χάσει καιρό, σκότωσε με το ρόπαλό του τον Όρθο 
και τον Ευρυτίωνα και, με μια σαϊτιά, έριξε νεκρό 
τον Γηρυόνη που είχε τρέξει να υπερασπιστεί το 
κοπάδι του. Έτσι, ο ήρωας γύρισε στις Μυκήνες με 
τα βόδια του Γηρυόνη.
Η επόμενη αποστολή του Ηρ以κ入，ήταν να φέρει 
στον πάνω κόσμο το σκύλο-(ρύλακα του Άδη, τον 
Κέρβερο, ένα Θεριό με τρία σκυλίσια κεφάλια και 
ουρά που κατέληγε σε κεφάλι φιδιού. Μπήκε λοιπόν 
ο ήρωας σε μία από τις εισόδους του Κάτω Κόσμου, 
μια σπηλιά που βρισκόταν στο ακρωτήριο Ταίναρο, 
όπου βρήκε τον Χάρωνα και τον ανάγκασε να τον 
οδηγήσει με το πλοιάριό του στο βασίλειο των 
νεκρών. Εκεί, παρουσιάστηκε στον Πλούτωνα και

ΰβί
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()Ηρακλής παρουσιάζει στον Ενρνσθέα τον πελώριο 
^ρβερο με τα τρία κεφάλια σκύλου και τα φίδια m)v 

},(γεύονται απειλητικά στα κεφάλια και στα πόδια του.
Τρομαγμένος ο Ευρυσθέας τρυπώνει σε ένα πιθάρι.

(Καιρετανή νδρία, π. 520 π.Χ.).

Κατά την παραλλαγή 
αυτή του μύθου, ο 
Ηρακλής έγινε κύ

ριος των μήλων αφού 
θανάτωσε τον φρον-

την Περσεφόνη και τους ζήτησε την άδεια 
να πιάσει τον Κέρβερο. Ο Π入ούτωνας δέχτη
κε, με τον όρο να μην χρησιμοποιήσει κανένα 
όπλο. Πράγματι, ο Ηρο(κ入δάμασε το θεριό 
με τα ίδια του τα χέρια, το παρουσίασε στον 
Ευρυσθέα και μετά το πήγε ττίσω στον Άδη, 
όπως είχε υποσχεθεί στον Πλοΰτωνα.
Τέλος, ο Ηρακλής υποχρεώθηκε να κλέψει

Γο 口άλα rtuv EtjnELuiv

Στο γάμο του Δία και της Ήρας η μητέρα 
Γη πρόσφερε στη νύφη κάτι υπέροχα χρυσά 
μήλα, σύμβολα αιώνιας νεότητας και α8α- 
νασίας. Η Ήρα, ενδουσιασμένη από το δώ
ρο, έδωσε εντολή να φυτέψουν το σπόρο 
τους στον κήπο των Εσπερίδων. Έτσι φύ
τρωσαν τα δέντρα που έκαναν τα χρυσά μή
λα, αυτά που ο Ηρακλής κλήθηκε να φέρει 
στον Ευρυσθέα.

ρό δράκοντα, που 
παριστάνεται εόώ να 
ελίσσεται στον κορμό 

τον δέντρου ή αφού 
έπεισε τις Εσπερίδες 

να του τα παραχωρή
σουν. Ο ήρωας κάθε
ται πάνα) στη λεοντή 
του και κρατάει στο 
δεξί του χέρι το ρό

παλο. (Αγγείο τον 
5ου αι. π.Χ.).

τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Τα θαυμαστά αυτά μήλα βρίσκονταν στον κήπο 
των θεών, στη μακρινή Δύση, όπου έμεναν οι γλυκόλαλες κόρες της Νύχτας, οι 
Εσπερίδες, και τα φύλαγε ένα πελώριο φίδι με εκατό κεφάλια, ο Λάδωνας. Στο 
ταξίδι του ο Ηρο(κ入πέρασε από διάφορες χώρες, ώσπου έφτασε στον 
Καύκασο, σκότωσε τον αετό που έτρωγε το σηκώτι του Προμηθέα και ελευθέρω
σε τον Τιτάνα. Εκείνος, από ευγνωμοσύνη, τον συμβού入να ζητήσει βοήθεια 
από τον αδελφό του τον Ατλαντα, που κρατούσε στους ώμους του τον ουρανό, 
δίπλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Έτσι και έγινε. Ο Ατ入αντας είπε στον Ηρακλή 
να κρατήσει για λίγο τον ουρανό, πήγε στον κήπο και, με τη συμπαράσταση των 
Εσπερίδων που αποκοίμισαν με μαγικά βότανα τον δράκοντα, έκο^;ε τρία χρυσά

μήλα. Όταν όμως επέστρεψε, ήθεΜ να αφήσει τον 
Ηρακλή να σηκώνει αυτός για πάντα τον ουρανό. Ο 
ήρωας έκανε ότι δέχεται, τον παρακά入εοε όμως να τον 
βοηθήσει να βάλει στους ώμους του ένα μαξιλάρι γιατί δεν 
ήταν συνηθισμένος στο βάρος. Ο Άτλαντας ξεγελάστηκε 
και, μόλις ανασήκωσε τον ουρανό, ο Ηρακλής ξεγλίστρη
σε, πήρε τα περίφημα μήλα και έφυγε, έχοντας εκπληρώ
σει και τη δωδέκατη αποστολή του.
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Άλλα κατορίίο|ΐατα
του Ηρακλή

Πηγαίνοντας να φέρει τα 
μήλα των Εσπερίδων, ο 

Ηρακλής πέρασε από τη 
Λιβύη, όπου άκουσε για 
τον γίγαντα Ανταίο, τον 
βασιλιά της χώρας, που 

ήταν γιος του Ποσειόώνα 
και της Γης και είχε τε

ράστια μυϊκή δύναμη.
Θέλησε να αναμετρηθεί 

μαζί του και τον κάλεσε 
σε μονομαχία. Στην εικό

να, εδώ, ο Ηρακλής με 
επιδέξια λαβή τον έχει 

ακινητοποιήσει. (Αττικός 
ερυθρόμορφος κρατήρας, 
υπογεγραμμένος από τον 

αγγειογράφο Ει)φρόνιο, 
τι, 515 τι.Χ.).

Π▲ -Μ,ερα απο τους 
μεγάλους άθλους 
του, ο Ηρακλής έκα
νε πολλά ακόμη αν
δραγαθήματα, όχι 
γιατί ήταν αναγκα
σμένος ο入入& γιατί
πάντα έβαζε τη δύναμη και την ττο(入入ηκαριά του στην υπηρεσία των ανθρώπων. 
Έτσι, όταν ταξίδευε από χώρα σε χώρα για να βρει τα μήλα των Εσπερίδων, σκό
τωσε τον Κύκνο, γιο του Άρη, ο οποίος έστηνε καρτέρι στους προσκυνητές που 
πήγαιναν στο μαντείο των Δελφών, τους άρπαζε τα αναθήματα και τους αποκε
φάλιζε. Σκότωσε ακόμη τον Βούσιρη, βασιλιά της Αίγυπτου, που θυσίαζε στον Δία 
όλους τους ξένους που έφταναν στον τόπο του.
Ο ήρωας τα έβαλε και με τον γιγαντόσωμο Ανταίο, γιο του Ποσειδώνα και της Γης, 
που βασίλευε στη Λιβύη. Ο διιρασμένος για αίμα βασιλιάς πρόκα入οι5οέ σε πάλη 
όσους ξένους περνούσαν από τη χώρα του και, καθώς ήταν προικισμένος με υπε
ράνθρωπη δύναμη, τους σκότωνε και μάζευε τα κρανία τους για να χτίσει με αυ
τά ναό στον πατέρα του τον Ποσειδώνα. Όταν ο Ηρακλής άκουσε για τις αγριό
τητες του Ανταίου, πήγε και τον βρήκε και τον προκάλεσε σε μονομαχία. Για τον 
Ανταίο, που νόμισε ότι επρόκειτο για ένα αντίπαλο σαν όλους τους &入入ous, η ανα
μέτρηση αποδείχτηκε δυσκο入η. Αλλά και ο Ηρακλής δεν μπορούσε να νικήσει όσο 
ο Ανταίος πατούσε στη γη, γιατί από αυτή έπαιρνε καινούργιες δυνάμεις. Στο τέ
λος όμως ο ήρωας τον σήκωσε ψηλά στον αέρα, για να διακόψει κάθε επαφή του 
με τη γη, και τον έσφιξε τόσο δυνατά που του τσάκισε τα κόκκα入α. Ύστερα από 
λίγο, ο γίγαντας Ανταίος κείτονταν άψυχος πάνω στη γη.
Ένα από τα θρυλικά κατορθώματα του Ηρακλή ήταν και η κατάληψη της Τροίας.

HUJcdH δ
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Ο Ηρακλής πλησιάζει το 
πελώριο κήτος, που είχε 

στείλει ο Ποσειδώνας στην 
Τροία για να τιμωρήσει τον 

βασιλιά της Λαομέόοντα 
και προσπαθεί να το εξο

ντώσει, κόβοντάς του τη 
γλώσσα με την άρπη. 

(Μελανόμορφη κύλικα, 
π. 540 π.Χ.).

Στην παράσταση αυτή απεικονίζεται η έριδα τοχ)Απόλλωνα 
και τον Ηρακλή για τον δελφικό τρίποδα, θέμα ποι> πιθανόν 
συμβολίζει τη διαμάχη των Δελφών και των Κρισαίων κατά τον 
Α Ιερό Πόλεμο. (Ερυθρόμορφος αμφορέας, 530-520 π.Χ.).

Κάποτε ο Ηρακλής, σε ένα παροξυσμό τρέ
λας, διέπραξε φόνο. Πήγε λοιπόν στο μα
ντείο του Απόλλωνα, στους Δελφούς, για να 
ρωτήσει την Πυδία πώς δα λυτρωθεί από 
την αρρώστια που τον είχε πιάσει πάλι. Η ιέ
ρεια όμως αρνήδηκε να του δώσει χρησμό, 
γιατί τον δεώρησε μιασμένο από το φόνο, 
και αυτός, εξοργισμένος, άρπαξε το μαντικό 
τρίποδα με σκοπό να ιδρύσει δικό του μα
ντείο. Τότε ο Απόλλωνος τον κυνήγησε για 
να πάρει πίσω τον τρίποδα, τον πρόφτασε 
και, σύντομα, δεός και ήρωας πιάστηκαν 
στα χέρια. Τελικά, ο Δίας έβαλε τέρμα στη 
φιλονικία των γιων του, ρίχνοντας ένα κε
ραυνό ανάμεσά τους και ο τρίποδας επέ
στρεψε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Ο Ηρακλής έχει πιά- 
σει από τα πόδια ένα 
από τους Αιγύπτιους 
τον βασιλιά Βούσιρη 

και ετοιμάζεται να 
τον εκσφενδονίσει.

Οι υπόλοιποι, με τα 
φυλετικά χαρακτηρι
στικά τους τονισμένα 
γελοιογραφικά, τρέ
μουν μπροστά στις 
υπερφυσικές δυνά

μεις του Ηρακλή. 
(Ερυθρόμορφη πελί- 

κη, π. 470 π.Χ.).

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Ποσειδώνας, για 
να τιμωρήσει τον βασιλιά Λαομέδοντα που 
δεν τον είχε ανταμείψει για το χτίσιμο των 
τειχών της πόλης, έστειλε ένα τρομερό κή
τος που καταβρόχθιζε ανθρώπους και ζώα. 
Τότε ο Λαομέδοντας ζήτησε χρησμό από το 
μαντείο των △£入<ρ(όν και η απάντηση που 
πήρε ήταν ότι για να εξευμενίσει το θυμό του 
Ποσειδώνα έπρεπε να κληρωθεί ένα από τα 
παιδιά της ίτ6入r)s Υ。να γίνει βορά του κή
τους. Δυστυχώς γι' αυτόν, ο κλήρος έπεσε 
στην κόρη του Ησιόνη. Πάνω στην απε入τπ- 
σία του λοιπόν διακήρυξε ότι θα χάριζε τα 
περίφημα αθάνατα άλογα που είχε κάνει

δώρο στον πατέρα του ο 
Δίας, σε όποιον γλύτωνε 
την κόρη του και την πό
λη. Όταν όμως ο Ηρα
κλής κατόρθωσε να σκοτώσει το κήτος, ο Λαομέδοντας αρνήθη- 
κε να κρατήσει την υπόσχεσή του. Έτσι ο ήρωας συγκέντρωσε 
στρατό, κατέλαβε την Τροία και σκότωσε τον βασιλιά της. Επέ- 
τρειρε όμως στην Ησιόνη να εξαγοράσει ένα αιχμά入α)το, κι αυ
τή διάλεξε τον αδελφό της Ποδάρκη, που από τότε ονομάστη
κε Πρίαμος (πρίαμαι = αγοράζω) και δεν είναι άλλος από τον 
τραγικό βασιλιά του Τρωικού Πολέμου, ο οποίος είδε την πόλη 
του να ισοπεδώνεται από τον στρατό των Αχαιών.
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Η συμπλοκή τον Ηρακλή 
με τον Κένταυρο Νέσσο. 
(Αττικός μελανόμορ(ρος 

αμφορέας, 615-605 π.Χ.).

80

y
τη διάρκεια της ζωής του 

ο ήρωας έκανε δικές του αρκε
τές γυναίκες. Μία από αυτές 
ήταν και η Δηιάνειρα, που την 
παντρεύτηκε επειδή το είχε 
υποσχεθεί στον 茹£入(ρ6 της 
Μελέαγρο, όταν τον συνάντη
σε στον Άδη. Σε ένα ταξίδι του 
το ζευγάρι θέλησε να διασχί
σει τον ποταμό Εύηνο με τη 
βοήθεια του Κένταυρου Νέσ- 
σου. Ο Ηρακλής άφησε τον 
Νέσσο να ανεβάσει στη ράχη 
του τη Δηιάνειρα και να την
περάσει πρώτη στην απέναντι όχθη. Στη μέση του ποταμού, όμως, ο Κένταυρος 
προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα, γι' αυτό ο Ηρακ入τον χτύπησε θανάσιμα μ£ 
το τόξο του. Εκείνος, όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει, είπε στη Δηιάνειρα να μαζέ
ψει το αίμα του, γιατί θα της χρησίμευε ως ερωτικό, μαγικό φίλτρο, που θα κρα
τούσε μακριά από την καρδιά του άντρα της κάθε αντίζη入ο.
Λίγο καιρό αργότερα, ο Ηρακλής έμαθε ότι ο Ευρυτος, ένας βασιλιάς που ζούσε 
στην Οιχαλία, κοντά στην Ερέτρια, θα πάντρευε την κόρη του Ιόλη με όποιον τον 
νικούσε στην τοξοβολία και αποφάσισε να πάρει μέρος στον αγώνα. Ο ήρωας νί
κησε τον Εύρυτο, αυτός όμως αρνήθηκε να του δώσει την Ιόλη, με τη δίκαιο入ογίο 
ότι φοβόταν μήπως τον ξαναπιάσει καμιά κρίση τρέλας, όπως παλαιότερα που εί
χε σκοτώσει τη Μεγάρα και τα παιδιά του. Ο Ηρακ入αρχικά, συγκρότησε το θυ-
μθ του και έφυγε. Ύστερα, όμως, από διάφορες περιπέτειες, επέστρειρε για να πά-

Ίο τέλοε του Ηρακλή
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（）/-[ρακλής ξεπετάχτηκε και πάλι από την πυρά, 
ψηΧά στην Οίτη, όπου κάηκε το φθαρτό τ（η）σώ- 

ρ（ι χαι（）τι（η）σιγοκαίγεται ακόμη ο θώρακας του.
II Αθηνά τον οδηγεί με άρμα κοντά στους αθα

νάτους, για τα καλά έργα που επιτέλεσε. 
（Ερυθρόμορφη πελίκη, π. 450 π.Χ.）.

ρει την εκδίκησή του. Kupi£ip£ την Οιχαλία, σκότωσε τον 
Εύρυτο και τους γιους του και έστειλε την 16入η με συνο
δεία στο ττοί入άτι, όπου έμενε με τη Δηιάνειρα.
Η Δηιάνειρα, όταν έμαθε ποια ήταν η 16入η, ζήλεψε πολύ. 
Έστειλε λοιπόν στον Ηρακλή, που βρισκόταν στην Εύ
βοια, ένα χιτώνα αλειμμένο με το αίμα του Νέσσου. Μόλις 
ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα, αυτός κόλλησε επάνω του, 
προκαλώντας του φριχτούς πόνους. Ουρλιάζοντας, προ
σπαθούσε να τον βγάλει, τραβούσε όμως μαζί και ολόκλη
ρα κομμάτια από τη σάρκα του. Στο μεταξύ η Δηιάνειρα, 
που πληροφορήθηκε το κακό που προκάλεσε, αυτοκτό- 
νησε. Όταν ο ήρωας κατάλαβε ότι το τέλος του πλησιά
ζει, παρακάλεσε τον πρωτότοκο γιο του από τη Δηιάνει- 
ρα, τον 'Υλλο, να τον μεταφέρει στην κορυφή της Οίτης. 
Εκεί πρόσταζε τους ανθρώπους του να μαζέιρουν ένα 
σωρό από 入以 και να τον βάλουν επάνω και ζήτησε "ττ6 
το παιδί του να ανάψει φωτιά. Ο 'Υλλος όμως δεν άντεχε 
να τον υπακούσει. Τότε, εμφανίστηκε ο Φιλοκτήτης, ο 
οποίος δέχτηκε να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Για να

τον ανταμειϊρει, ο Ηρακλής του χάρισε το τόξο και τα βέλη του και αμέσως ο Φιλο
κτήτης έβαλε φωτιά στα ξύλα. Δεν ήταν όμως γραφτό του να καεί.三αφνικά άρχι
σε να αστράφτει και να βροντάει, ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο σύννεφο σκέπασε 
την πυρά. Όταν το σύννεφο &cx入ύθηκε, είδαν όλοι έκπληκτοι ότι δεν υπήρχε κανέ
να ίχνος του ήρωα. Με το σύννεφο αυτό είχε ανέβει στον Όλυμπο, όπου συμφι- 
入ιώθηκε με την Ήρα και παντρεύτηκε τη θεά της νιότης, την Ήβη. Έτσι, ο Ηρακλής 
έγινε αθάνατος και σύντομα όλοι οι Έλληνες άρχισαν να τον τιμούν σαν θεό.

6 ΗρακΜίδ”

\ Οι απόγονοι του Ηρακλή, οι Ηρακλείδες, 
διώχδηκαν από τον Ευρυσθέα και βρήκαν 
καταφύγιο στο Μαραθώνα της Αττικής. Αρ
γότερα, προσπάδησαν να ξαναμπούν στην 

ι Πελοπόννησο και να εγκατασταδούν στην 
πατρική γη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ζήτη
σαν λοιπόν χρησμό από το μαντείο των 
Δελφών, που τους απάντησε ότι έπρεπε να 

I περιμένουν τον "τρίτο καρπόΖ/. Αρχικά, οι
Ηρα κλείδες εξήγησαν τον τρίτο καρπό ως 

,τρίτη χρονιά. Ύστερα όμως από ορισμένες 
αποτυχημένες απόπειρες να εισβάλουν 

七 στην Πελοπόννησο, το μαντείο τους αποκά
λυψε ότι εννοούσε την τρίτη γενιά. Πράγβα- 

I τι, πολλά χρόνια αργότερα, όταν βασίλευε 
ο Τισαμενός, γιος του Ορέστη και εγγονός 

i του Αγαμέμνονα, οι απόγονοι του Ηρακλή 
πλημμύρισαν την Πελοπόννησο και κυρίε- 
ψαν όλες τις πόλεις της.
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I Η θεά Αθηνά επισκέπτεται 
τον ανακεκλιμένο σε πολυ
τελή κλίνη Ηρακλή. 
(Αττικός “8ίγΧωοοο$” 
αμφορέας, που αποδίδεται 
στον Ζωγράφο του 
Ανδοκίδη, π. 515 π.Χ.).
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ζουν πεσσούς.
(Αττικός μελανόμορφος 
αμφορέας, που υπογράφε
ται από τον αγγειοπλάστη 
και αγγειογράφο Εξιικία, 
π. 530 π.Χ.)
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Θησέας

Ο Θησέας σέρνει ετοιμο
θάνατο τον Μινώταυρο 

έξο)από τον Λαβύρινθο.
(Εσωτερικό 

ερυθρόμορφης κύλικας,
440-430 兀X.).

Αιγέας, βασιλιάς 
της Αθήνας, αν και είχε 
παντρευτεί δύο φορές, 
δεν είχε αξιωθεί να απο- 1 
κτήσει διάδοχο. Αποφάσι
σε λοιπόν να ζητήσει τη 
συμβουλή του μαντείου 
Δελφών, η απάντηση, όμως, 
που πήρε ήταν σκοτεινή: ^πρόσε
ξε μην ανοίξεις τον ασκό του κρασιού 
σου, πριν φτάσεις στην Αθήνα,/. Φεύγοντας 
από τους Δελφούς, ο Αιγέας πέρασε από την Τροιζήνα, όπου βασίλευε ο φι^λος 
του Πιτθέας, για να του ζητήσει τη γνώμη του για το χρησμό. Ο Πιτθέας, αττ' ό,η 
φαίνεται, κατάλαβε το νόημά του. Αφού μέθυσε τον Αιγέα τον έβαλε να κοιμηθεί 
με την κόρη του, την Αίθρα, η οποία την ίδια νύχτα είχε ενωθεί και με τον Ποσει-

των

δώνα.
Όταν ο Αιγέας έμαθε ότι η Αίθρα περίμενε παιδί χάρηκε πολύ, παρΖ όλα αυτά 
έπρεπε να επιστρέιρει αμέσως στην Αθήνα γιατί φοβόταν τον αδελφό του, τον 
Πάλλαντα, και τους πενήντα γιους του, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν το θρόνο και 
έκαναν προσπάθειες να τον ανατρέιρουν. Πριν φύγει, όμως, έκρυψε κάτω από 
ένα βράχο τα σανδάλια του και το σπαθί του. Μετά είπε στην Αίθρα πως, αν γεν
νήσει αγόρι, να μην του φανερώσει την καταγωγή του ώσπου να φτάσει στην 
εφηβεία. Μόνο τότε να του δείξει το βράχο και, αφού τον σηκώσει, να του απο- 
kc(入ύψει ποιος είναι ο πατέρας του και να το συμβουλέψει να πάει να τον βρει 
στην Αθήνα.
Τελικά η Αίθρα απέκτησε γιο, που τον ονόμασε Θησέα, γιατί ο Αιγέας είχε 〃0€ο白〃

HulcdH δ
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Η 作”& του Gn亦a

I Η γενιά του Θησέα κρατούσε από τον Ερι- 
I χδόνιο, τον Αδηναίο βασιλιά, ο οποίος γεν- 
I νήδηκε από το σπέρμα του Ήφαιστου, που 
I χύδηκε στη γη όταν πήγε να βιάσει την Α8η- 
I νά. Ίον Εριχδόνιο διαδέχτηκε ο γιος του 
I Πανδίονας. Μετά έγινε βασιλιάς ο γιος του 
I Πανδίονα, ο Ερεχδέας, που παντρεύτηκε 
I την Πραξιδέα, εγγονή του Κηφισού, και 
I απέκτησε μαζί της επτά παιδιά. Μία από τις 
I κόρες του Ερεχδέα, την Ωρείδυια, την άρ- 
I παξε ο Βορέας, προσωποποίηση του βίαιου 
I ανέμου, και την παντρεύτηκε. Μία άλλη, η 
I Χδονία, πέδανε για χάρη της πατρίδας τηςΖ 
I； όταν ο Ερεχδέας πήρε χρησμό ότι για να 

γλυτώσει η πόλη από επικείμενη επίθεση 
I των Ελευσίνιων έπρεπε να θυσιάσει κάποια 

από τις κόρες του. Εγγονός ενός από τους 
i γιους του Ερεχδέα, του Κέκροπα, ήταν ο Αι- 
I γέας, πατέρας του Θησέα.

Ο Θησέας χαιρετά
ει τον θνητό πατέ
ρα τον Αιγέα, ενώ 
η μητέρα τον, η 
Αίθρα, τον αγγί
ζει τρυφερά. Πί

σω από τον Θη
σέα, ο θεϊκός του 

πατέρας, ο Ποσει- 
δώνας, παρακολου

θεί τη σκηνή. (Ερυ
θρόμορφος αμφορέας, 

π. 470-460 π.Χ.).

τα σημάδια της αναγνώρισής του κάτω από το βράχο. Ο 
Θησέας, γιος του Αιγέα ή, ίσως, του Ποσειδώνα, μεγάλωσε 
στην Τροιζήνα, κοντά στην Αίθρα και τον Πιτθέα. Το παιδί, 
από μικρό φάνηκε πως θα γίνει αντρειωμένο. Μια φορά 
που ο Ηρακλής επισκέφτηκε το παλάτι του Πιτθέα, πριν 
καθήσει στο τραπέζι, έβγαλε τη λεοντή του και την ακού- 
μπησε κάτω. Τότε, όλα τα παιδιά των Τροιζηνίων το έβαλαν 
στα πόδια τρομαγμένα. Μόνο ο Θησέας, που ήταν μόλις 
επτά χρονών, νομίζοντας ότι επρόκειτο για αληθινό λιοντά
ρι, άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε να το σκοτώσει.
Μόλις έφτασε στην κατάλληλη ηλικία και καθώς, μάλιστα, 
έμοιαζε μυαλωμένος και δυνα-

ΟΑιγέας, πατέρας 
τον Θησέα, και βασι

λιάς της Αθήνας, 
(ηην απελπισία του, 
που είχε αργήσει να 

αποκτήσει γιο, κατέ- 
φνγε για συμβουλές 

(jto μαντείο τα)ν Δελ
φών. Στην εικόνα 

ακούει προσεκτικά 
τη Θέμι, παλιά θεό
τητα του μαντείου. 

(Εσωτερικό ερυθρό
μορφης κύλικας, 

440-430 π.Χ.).

τός, η Αίθρα τον οδήγησε στο μέρος όπου 
ήταν κρυμμένα τα δώρα του Αιγέα. Ο Θη
σέας σήκωσε με ευκολία το βράχο και 
άκουσε τη διήγηση της μητέρας του 
σχετικά με τη γενιά του. Ύστερα, 
πήρε τα σανδάλια και το σπαθί 
του πατέρα του και ξεκίνησε για 
την Αθήνα. Άδικα η Αίθρα και ο 
Πιτθέας τον συμβούλευαν να τα
ξιδέψει από τη θάλασσα. Εκείνος, 
ανυπόμονος να δοξαστεί για τους 
άθλους του όπως ο μεγάλος ήρωας
Ηρ以κ入ής, προτίμησε το δρόμο της 
στεριάς, που ήταν γεμάτος κινδύνους.

85



I Ο Θησέας
βαδίζει προς την Αθήνα

()Θησέας, με τις υποδεί
ξεις της μητέρας του Αί- 
θρας, ανασήκωσε με ευ

κολία το βράχο, βρήκε τα 
πατρικά δώρα, το οπαθί 
δηλαδή και τα σανδάλια 

που του είχε αφήσει ο 
Αιγέας, ως σημάδια ανα

γνώρισης, και ξεκίνησε 
για την Αθήνα να βρει τον 

πατέρα του. (Ρωμαϊκό 
πήλινο ανάγλυφο, 

1ος αι. μ.Χ.).

Σ δτο ορομο για την 
Αθήνα ο Θησέας αντιμε
τώπισε μια σειρά από κα
κοποιούς. Στην Επίδαυρο 
έπεσε πάνω στον Περι- 
φήτη, γιο του Ήφαιστου, 
ο οποίος σκότωνε με ένα 
σιδερένιο ρόπαλο τους 
διαβάτες. Ο Θησέας πά-
入εψε μαζί του, τον εξόντωσε και κράτησε για τον εαυτό του το ρόπα入ο.
Στις Κεγχρεές, κοντά στον Ισθμό, ζούσε ο Σίνις, γιος του Ποσειδώνα, ο οποίος λε
γόταν και Πιτυοκάμτττης γιατί είχε επινοήσει ένα φρικτό τρόπο δολοφονίας. Λύγι
ζε τις κορυφές δύο πεύκων και έδενε πάνω ο' αυτές όποιον ταξιδιώτη έπιανε. 
Έπειτα άφηνε τα δέντρα ελεύθερα και, καθώς αυτά ξαναγΰρίζαν στη θέση τους, 
το θύμα ξεσχιζόταν στα δύο. Η συνάντησή του, όμως, με τον Θησέα ήταν μοιραία. 
Ο ήρωας έδεσε τον ίδιο πάνω στα 入ι)γισμένα πεύκα και έτσι ο κακούργος βρήκε
το 入ο. που του άξιζε.

■ Προχωρώντας, ο Θησέας έφτασε στον Κρομμυώνα, τους σημερινούς Αγίους Θεο
ί δώρους, όπου σκότωσε την αγριογούρουνα Φαιά, κόρη του Τυφώνα και της Έχιδ- 

νας, που πρόκα入οίθ£ μεγάλες καταστροφές στην περιοχή.
Ο επόμενος σταθμός του ήταν οι Σκιρωνίδες Πέτρες που σήμερα λέγεται Κακιά 
Σκάλα. Εκεί ο Σκίρωνας, γιος του Κορίνθου και εγγονός του Πέλοπα, ανάγκαζε 
τους περαστικούς να σκύψουν για να του πλύνουν τα πόδια. Μόλις όμως εκείνοι 
έσκυβαν, ο Σκίρωνας τους έδινε μια κλωτσιά και τους έριχνε από το γκρεμό στη 
θάλασσα, όπου τους καταβρόχθιζε μια τεράστια χελώνα. Για να τον τιμωρήσει, ° 
Θησέας, τον γκρέμισε με τον ίδιο τρόπο από τους βράχους.
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Στην εικόνα αυτή ο Θησέας 
κραδαίνει τον πέλεκυ κατά του 

Προκρούστη, του τελευταίου 
κακοποιού που συνάντησε στην 
πορεία του προς την Αθήνα και 
που ήταν εγκατεστημένος στην

Ιερά Οδό, κάπου κοντά στο 
Δαφνί. (Εσωτερικό ερυθρόμορ

φης κύλικας, π. 440-430 π.Χ.).

Ο McrQcr8c0v，oc
Ο άγριος ταύρος που είχε φέρει ο Ηρα
κλής από την Κρήτη είχε καταλήξει στο Μα
ραθώνα της Αττικήςζ όπου προξενούσε με
γάλες ζημιές. Όταν ο Θησέας είχε πια 
εγκατασταδεί στην Α8ήνα, αποφάσισε να 
γλυτώσει τη χώρα από το φοβερό ζώο. Κα- 
9ώς, όμως, πήγαινε στο Μαραδώνα τον 
έπιασε ξαφνική μπόρα και βρήκε καταφύγιο 
στο σπίτι μιας γριούλας που την έλεγαν 
Εκάλη. Την επομένη συνέχισε το δρόμο του 
και κατάφερε να πιάσει τον ταύρο ζωντανό. 
Στο γυρισμό πέρασε από το σπίτι της Εκά- 
ληςΖ αλλά η φιλόξενη γριοΰλα είχε πεδά- 
νει. Ο Θησέας, αφού περιέφερε τον ταύρο 
θριαμβευτικά στους δρόμους της Αδήνας, 
τον Θυσίασε στον Δελφίνιο Απόλλωνα. 
Έπειτα, δέσπισε τιμές στη μνήμη της Εκά- 
λης και έδωσε το όνομά της σε μια κώμη 
της Αττικής.

Στην Ελευσίνα ο Θησέας πραγματοποίησε ένα ακόμη κα
τόρθωμα. Επιτέθηκε στον Κερκύονα, γιο του Ποσειδώνα, 
που πρόκα入οι5οέ τους διαβάτες σε πάλη μέχρι θανάτου. 

Ο ήρωας, αφού σήκωσε ψηλά τον Κερκυονα, τον σκότω
σε χτυπώντας τον με δύναμη στη γη.

Τέλος, ο Θησέας συνά
ντησε τον Προκρούστη,

που κατοικούσε στην Ιερά

Στο δρόμο του ττρος 
την Αθήνα, ο Θησέας 
απάντησε μια σειρά 

από κακοποιούς. 
Στις Κεγχρεές, κοντά 
στον Ισθμό, σκότα)σε 

τον Σίνι τον Πιτνο- 
χάμπτη, λυγίζοντας 

την κορυφή του πεύ- 
χον πάνω στο οποίο 

τον εδεσε, εφαρμόζο
ντας δηλαδή τον ίδιο 

με τον οποίο ο 
κακοποιός σκότ(υνε 

τους περαστικούς. 
(Εσ(οτερικό αττικής 
^υθρόμορφης κύλι

κας, π. 490 π.Χ.).

Οδό, κοντά στο σημερινό Δαφνί.
Ο Προκρούστης, γιος του Ποσειδώνα κι αυ- 

I τός, ττροσκαλούσε όποιον περνούσε από τα 
!| μέρη του, τάχα ^ια να τον φιλοξενήσει. Είχε 

όμως στρωμένα δύο κρεβάτια, ένα κοντό κι 
ένα μακρύ. Τους κοντούς 入οιπόν τους ανά
γκαζε να ξαπλώσουν στο μακρύ κρεβάτι και 
τους χτυπούσε με ένα σφυρί για να μακρύ
νουν. Τους ψηλούς τους ξάπλωνε στο κοντό 
κρεβάτι και, στη συνέχεια, έκοβε τα μέλη 

ίι τους που περίσσευαν. Δεν μπόρεσε όμως να 
jj κάνει τα ίδια και με τον Θησέα. Αντίθετα, 
ΐ| βρήκε αυτός το θάνατο από τον ήρωα, πά

νω στο φονικό του κρεβάτι.
Ύστερα απ7 όλες αυτές τις περιπέτειες, ο 

I Θησέας πέρασε επιτέλους τις πύλες της 
ji Αθήνας και τράβηξε για το ττο(入άτι του πα

τέρα του.
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I Ο Θησέας
στο παλάτι του Αιγέα

Στην παράσταση αυτή ο 
Αιγέας, με την υπόδειξη 
της Μήδειας που στέκει 
απαθής πίσω του, προ
σφέρει την κούπα με το 
δηλητήριο στον Θησέα, 

χωρίς να του περνάει 
από το νου πως μπορού

σε να είναι γιος του.
(Πήλινο ανάγλυφο, 

1ος!2ος αι. μ.Χ.).

Ό ο
ταν ο Θησέας έφτα

σε στο ττο(入άτι του πατέρα 
του, ο Αιγέας, που είχε ήδη 
ακούσει για τα κατορθώμα- 
τά του, τον υποδέχτηκε 
χωρίς να υποψιάζεται ότι 
είναι γιος του. Η γυναίκα του 
η Μήδεια, όμως, που ήταν 
μάγισσα, το κατάλαβε και 
能入να τον βγάλει αττό τη 
μέση, επειδή φοβήθηκε ότι 
θα έπαιρνε το θρόνο από τον γιο της, τον ΜήδοΖ που είχε αποκτήσει με τον Αιγέα. 
ΙΥ αυτό έπεισε τον βασιλιά να καλέσει τον νέο σε τραπέζι και να τον δηλητηριάσει.
Ως τη στιγμή εκείνη ο Θησέας δεν είχε φανερώσει την πραγματική του ταυτότη
τα. Στο τραπέζι όμως έβγα入£ το πατρικό σπαθί, τάχα για να κόψει το κρέας. Ο 
Αιγέας, μόλις το είδε, πέταξε την κούπα με το φαρμάκι που ετοιμαζόταν να του 
προσφέρει και, αφού του έκανε διάφορες ερωτήσεις, βεβαιώθηκε ότι ήταν ο γιος 
του. Αμέσως, φώναξε όλους τους πολίτες, τους τον παρουσίασε κοα εκείνοι τον 
δέχτηκαν με χαρά, γιατί είχαν μάθει για τον ηρωισμό του. Μετά την αναγνώριση 
του Θησέα από τον Αιγέα, η Μήδεια αναγκάστηκε να πάρει τον Μήδο και να φύγει 
για την Ασία.
Ο ερχομός του ήρωα στην Αθήνα αναστάτωσε τον Πάλλαντα και τους πενήντα 
του γιους, οι οποίοι πίστευαν ότι ο θείος τους ήταν άκληρος και θα τον διαδέχο
νταν στο θρόνο. Αποφάσισαν 入οιπόν να πάρουν την εξουσία με τη βία. Αφού 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, οι μισοί προχώρησαν φανερά προς το κέντρο της 
Αθήνας, ενώ οι υπόλοιποι κρύφτηκαν και έστησαν ενέδρα. Ο Θησέας, όμως, που



Στο γάμο του βασιλιά τα)ν Λαπιβών 
Πειρίθου, οι προσκαλεσμένοι 

Κένταυροι μέθυσαν και ρίχτηκαν 
στις Λαπιθίδες. Στην εικόνα ο 
Θησέας, φίλος και πολύτιμος 

συμπαραστάτης του Πειρίθου, 
γρονθοκοπεί τον Κένταυρο που 

του επιτίθεται με ένα αγγείο, πο
δοπατώντας μια πεσμένη ατο χώ

μα Λαπιθίόα. Αριστερά ένας Λατΐί- 
θης, ίσως ο Πειρίθονς, προσπαθεί 

να καταβάλει άλλον Κένταυρο που 
του έχει επιτεθεί, σηκώνοντας ενα

ντίον του ένα τραπέζι. (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, 475-450 π.Χ.).

Ο Αιγέας, ο βασιλιάς 
της Αθήνας, καλωσο
ρίζει τον γιο του τον 

(少ga στην πατρίδα.
Μια κόρη, δεξιά, 

κρατώντας στεφάνι, 
έρχεται να τιμήσει το 

γενναίο παλληκάρι. 
(Ερυθρόμορφος σκύ- 

φος, 475-470 π.Χ.).

οι δύο άντρες ήρθαν 
έμειναν ακίνητοι, θαυμάζοντας ο ένας 
την ομορφιά και την τόλμη του άλλου. 
Πρώτος ο Πειρίθους άπλωσε το χέρι 
στον Θησέα και προσφέρθηκε να τον 
αποζημιώσει για την αρπαγή των 
βοδιών. Εκείνος πάλι του πρότεινε να 
γίνουν φίλοι και σύμμαχοι. Έτσι ο 
Θησέας και ο Πειρίθους έσφιξαν τα 
χέρια, σφραγίζοντας μια <ριλία που 
έμελλε να γίνει μυθική.

πληροφορήθηκε τις κινήσεις τους, αιφνιδίασε αυτούς 
που είχαν κρυφτεί και τους σκότωσε. Οι άλλοι πρόλα
βαν και έφυγαν. Στη δίκη που έγινε για το φόνο των 
Πο(入入αντιδών η απόφαση ήταν αθωωτική για τον ήρωα, 
επειδή είχε το δίκιο με το μέρος του. Λένε ότι αυτή ήταν 
η πρώτη φορά που κάποιος δικάστηκε για φόνο συγγε
νών του και αθωώθηκε.
Λίγο καιρό αργότερα, ο Πειρίθους, ο μεγάλος ήρωας των 
Λαπιθών της Θεσσαλίας, άκουσε τις ιστορίες για τη γεν
ναιότητα του Θησέα και αποφάσισε να τον δοκιμάσει. ΓιΖ 
αυτό ταξίδεψε μέχρι το Μαραθώνα και άρπαξε τα βόδια 
του ήρωα που έβοσκαν εκεί. Ο Θησέας, όταν πληροφο
ρήθηκε το γεγονός, έτρεξε να βρει τον Πειρίθου για να 
τον σκοτώσει.
Μόλις όμως
αντιμέτωποι,

Mdxn 人οιπ&όν κα, KEvratiQcuv

Στους γάρους του με την Ιπποδάμεια, ο 
Πειρίδους κάλεσε και τους Κενταύρους που 
ήταν ετεροθαλείς αδελφοί του, από τον ίδιο 
πατέρα, τον βασιλιά Ιξίονα, και άλλη μητέ
ρα. Στο γλέντι, όμως, οι Κένταυροι ήπιαν 
πολύ κρασί και μέδυσαν. Ένας από αυτούς, 
ο Ευρυτίωνας, πάνω στο μεδύσι του ρίχτη
κε στη νύφη για να τη βιάσει. Ακολου- 
δώντας το παράδειγμά του οι άλλοι Κέν
ταυροι, όρμησαν κι αυτοί στις γυναίκες των 
Λαπιδών. Ακολούθησε μεγάλη συμπλοκή, 
στην οποία πήρε μέρος και ο Θησέας που 
ήταν καλεσμένος στο γάμο. Τελικά, νικητές 
αναδείχτηκαν οι Λαπίδες, οι οποίοι σκότω
σαν πολλούς Κενταύρους και έδιωξανπους 
υπόλοιπους μακριά από τα μέρη τους.



Ο πιο δημοφιλής άθλος 
του Θησέα απεικονίζεται 
στην παράσταση αυτή: ο 
ή^ωας σέρνει ετοιμοθά

νατο τον Μινώταυρο έξω 
από τον Λαβύρινθο, που 

δηλώνεται με το μνημεια
κό πρόπυλο και τις μαι
ανδρικές διακοσμήσεις 
που συμβολίζουν τους 

ελικοειόείς διαδρόμους 
του. Αριστερά η θεά Αθη- 

νά συμπαραστέκεται 
στον ήρωα. (Εσωτερικό 
αττικής ερυθρόμορφους 
κύλικας, η. 420 π.Χ.).
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γιος του βασιλιά της Κρή
της Μίνωα, προσπάθησε κά
ποτε με παρότρυνση του Αιγέα 
να αντιμετωπίσει το Μαραθώνιο
ταύρο -αυτόν που αργότερα θανατώθη-
κε από τον Θησέα- αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι
ο Μίνωας, που θεώρησε τους Αθηναίους υπεύθυνους για το χαμό του γιου του, 
τους κήρυξε τον πόλεμο, τους νίκησε και αξίωσε να του στέλνουν κάθε χρόνο -ή κά
θε εννιά χρόνια- επτά νέους και επτά νέες για τροφή στον Μινώταυρο. Το φοβερό 
αυτό τέρας, με το σώμα ανθρώπου και το κεφάλι ταύρου, είχε γεννηθεί από το ζευ
γάρωμα της Πασιφάης, γυναίκας του Μίνωα, με ένα ταύρο. Ντροπιασμένος ο Mf- 
νωας, έκλεισε τον Μινώταυρο στο Λαβύρινθο, έργο του Δαίδαλου, ένα παράξενο 
οικοδόμημα με πολύπλοκους διαδρόμους, οπτ' όπου ήταν αδύνατον να βγει κανείς. 
Όταν ήρθε η ώρα να τγ入ηρώσει για μία ακόμη φορά η Αθήνα τον ανθρώπινο φόρο 
στην Κρήτη, ο Θησέας προσφέρθηκε να είναι ένα από τα επτά παλληκάρια που θα 
ρίχνονταν βορά στον Μινώταυρο. Ο ΑιγέαςΖ ύστερα από πολλούς δισταγμούς, ανα
γκάστηκε να συμφωνήσει με την επιθυμία του γιου του. Έδωσε όμως εντολή στον 
καπετάνιο του καραβιού που θα πήγαινε τα παιδιά στην Κρήτη, αν γλύτωναν, 
να αντικαταστήσει τα μαύρα πανιά με άσπρα. Αυτό θα ήταν το 
σημάδι ότι ο Θησέας γυρίζει ζωντανός και θριαμβευτής. 
Μόλις το καράβι άραξε στο νησί, η θεά Αφροδίτη έκανε 
το θαύμα της. Η κόρη του Μίνωο(/ η Αριάδνη, ερωτεύ
τηκε τον ήρωα και αποφάσισε να τον βοηθήσει, με 
την προϋπόθεση ότι θα την έπαιρνε μαζί του για 
να την κάνει γυναίκα του. Ο Θησέας το υποσχέ-

」Θησέας
και Μινώταυρος

ΰαί
 δ



Ο Θησέας εξοντώνει με 
το σπαθί του τον Μινώ

ταυρο, βάζοντας έτσι 
τέλος στην υποχρέα)ση 
ττου είχαν αττό χρόνια 

οι Αθηναίοι να πληρώ
νουν ως φόρο στον βα

σιλιά της Κρήτης, Μί- 
νωα, επτά αγόρια και 
επτά κορίτσια, τροφή 

στο τέρας. Τέσσερις νέ
οι παρακολουθούν τον 
Θησέα στο κατόρθίομά 

τον. (Μελανόμορφος 
ψυκτήρας - αμφορέας, 

560-540 π.Χ.).

Σύμφο^να με υπόδει
ξη της Αθηνάς, ο Θη

σέας εγκαταλείπει 
την αγαπημένη του 

Αριάδνη, υποχωρώ
ντας στη θέληση του 
θεού Διόνυσου που 

είχε μαγευτεί από 
την ομορφιά της 

Αριάδνης. Στην εικό
να, ο Θησέας σκύβει 
να πάρει τα σανδά
λια τοι)δίπλα, στην 

κοιμισμένη Αριάδνη, 
για να ακολουθήσει 

τον Ερμή που τον 
δείχνει το δρόμο. 

(Ι,^υβρόμορφη κύλι
κα, 490-480 π.Χ.).

θηκε και τότε η Αριάδνη του έδωσε ένα κου
βάρι νήμα και τον συμβούλειρε, αφού στερε
ώσει τη μία άκρη του στην είσοδο του Λαβύ
ρινθου, να το ξετυ入ίγιι σιγά σιγά, καθώς θα 
προχωρούσε μέσα στους διαδρόμους. Έτσι, 
θα έβρισκε εύκολα το δρόμο για την έξοδο. 
Πραγματικά, ο ήρωας μπήκε στο Λαβύρινθο, 
σκότωσε τον Μινώταυρο και, ακολουθώντας 
το νήμα, ξαναβγήκε στο φως. Αμέσως, έτρε- 
ξε, άνοιξε τρύπες στα καράβια των Κρητι
κών για να μην μπορούν να τον ο(κο入ou。，- 

σουν και έφυγε μέσα στη νύχτα, μαζί με τα 
παιδιά της Αθήνας και την Αριάδνη.
Γυρίζοντας στην Αθήνα, ο Θησέας σταμάτη
σε για λίγο στη Νάξο, όττου ο Διόνυσος, μα
γεμένος από την ομορφιά της Αριάδνης, ζή
τησε από τον ήρωα να του την αφήσει για να 
την παντρευτεί. Άλλοι όμως λένε ότι ο Θησέ
ας, είτε γιατί αγαπούσε κάποια &入入中 είτε γιατί ήταν προσταγή της Αθηνάς, σάλ- 
παρε, α(ρήνοντας τη νέα κοιμισμένη σε κάποιο ακρογιάλι του νησιού, όπου την εί
δε ο θεός και την κράτησε κοντά του. Πάντως, το καράβι συνέχισε το ταξίδι του 
χωρίς την Αριάδνη. Μόνο που κανείς δεν Θυμήθηκε να αλλάξει τα πανιά. Στο μετα
ξύ ο Αιγέας ανέβαινε κάθε μέρα στην Ακρόπο入η και περίμενε το γυρισμό του γιου 
του. Μόλις όμως διέκρινε από μακριά τα μαύρα πανιά, νόμισε ότι ο Θησέας είναι 
νεκρός και, κυριευμένος από απελπισία, έπεσε στη θάλασσα και αυτοκτόνησε. Από 
τότε, το ττέλοίγος όπου πνίγηκε ο βασιλιάς ονομάστηκε Αιγαίο.

91

Ο AaiSaAoc

Ο Δαίδαλος, εγγονός του Ερεχ9έαΖ ήταν 
δαυμαστός αρχιτέκτονας, γλύπτης, τεχνίτης 
και εφευρέτης. Ιδιαίτερα φημιζόταν για τα 
αγάλματά του, που ήταν τόσο ζωντανά 
ώστε νόμιζε κανείς ότι δα κινηδούν. Κάπο
τε, από ζήλια για τον ανιψιό του τον Ίαλο 
που ήταν εξίσου άξιος, τον σκότωσε. Έτσι 
αναγκάστηκε να φύγει από την Α9ήνα και 
να καταφύγει στην Κρήτη. Όταν, όμως, κα
τασκεύασε μια ξύλινη αγελάδα, μέσα στην 
οποία μπήκε η Πασιφάη για να ενωθεί με 
τον ταύρο, προκάλεσε το δυμό του Μίνωα. 
Ίότε ο Δαίδαλος έφτιαξε κάτι μεγάλες φτε- 
ρούγες, σαν των πουλιών, πήρε τον Ίκαρο, 
τον γιο που είχε αποκτήσει από μια σκλάβα 
του βασιλιά, και έφυγαν πετώντας. Ο Ίκα
ρος όμως πλησίασε πολύ κοντά στον ήλιο, 
το κερί με το οποίο ο πατέρας του είχε κολ
λήσει τις φτερούγες έλιωσε και ο νέος έπε
σε και πνίγηκε στο πέλαγος, που από τότε 
λέγεται Ικάριο.



Ο Θησέας |Βασι1ιά<;
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()θησέας παριστάνεται 
εόώ ως ο σεβαστός άρ

χοντας που "συνώκησε " 
(ένωσε) τους δήμους 
της Αττικής και προ

βάλλεται ο)ς ο Αθηναίος 
ήρωας που υπήρξε πρό

τυπο σωφροσύνης και 
αρετής. (Θραύσμα με
λανόμορφου αμφορέα, 

540-530 π.Χ.).

ΜX F Χ,ετά το θάνατο του Αιγέα, στο θρονο 
της Αθήνας ανέβηκε ο Θησέας. Ως τότε, την 
Αττική αποτελούσαν πολλές μικρές πολι
τείες, η καθεμιά με δικό της διοικητικό κέ
ντρο και άρχοντες. Ο Θησέας, όμως, 
αποφάσισε να καταργήσει τις τοπικές 
αρχές και να ορίσει την πόλη της Αθή
νας ως κοινό πολιτικό κέντρο ο入6- 
κληρης της Αττικής. Ακόμη, τα Αθη
ναία, τη γιορτή προς τιμήν της θεάς
Αθηνάς, τα είπε Παναθήναια, όνομα που συμ
βόλιζε τη νέα πολιτική ενότητα. Ως βασιλιάς, ο Θη
σέας υπήρξε υποδειγματικός. Αρνήθηκε να κυβερνήσει 
απολυταρχικά, φρόντισε πολύ τον λαό και ξεχώρισε για τη φι
λανθρωπία του.
Όταν ήταν νέος ακόμη, ο Θησέας συνοδέυσε τον Ηρακλή στην εκστρα
τεία που έκανε για να πάρει τη ζώνη της Ιππολύτης. Εκεί ερωτεύτηκε την Αμαζό
να Αντιόπη, την πήρε μαζί του στην Ε入入&6α και απέκτησε από αυτή ένα γιο, τον 
Ιππόλυτο. Οι Αμαζόνες, όμως, για να εκδικηθούν την απαγωγή της Αντιόπης 
έφτασαν μέχρι την Αθήνα με άγριες διαθέσεις. Στη μάχη που έγινε, οι Αμαζόνες νι
κήθηκαν αλλά η Αντιόπη έχασε τη ζωή της, πολεμώντας στο πλευρό του Θησέα. 
Ύστερα από το χαμό της Αμαζόνας ο ήρωας παντρεύτηκε τη Φαίδρα, μία από τις 
κόρες του Μίνωα. Όταν, όμως, η Φαίδρα είδε τον όμορφο,以。入ητικό γιο του Θη
σέα, τον Ιππόλυτο, τον αγάπησε με πάθος. Αφού άδικα προσπάθησε να πνίξει τ。 

παράνομα αισθήματά της, του έγραψε ένα εξομολογητικό γράμμα. Αγανακτισμε- 
νος ο νέος αρνήθηκε να ανταποκριθεί στον έρωτά της και τότε η Φαίδρα, από φθ-
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Στην αγγειογραφία εδώ, ο 
Ηρακλής προσπαθεί να σηκώ

σει τον Θησέα από το θρόνο 
όπου τον είχε καθηλώσει ο 

Άδης, δέσμιο μαζί με τον Πει- 
ρίθον, επειδή είχαν τολμήσει 

να του κλέβουν την Περσεφό- 
νη. (Ερυθρόμορφη λήκυθος, 

475-450 兀X.).

βο μήπως ο προγονός της αποκαλύψει το γεγονός στον 
άντρα της, αυτοκτόνησε, αφήνοντας πρώτα ένα γράμμα 
στον Θησέα, όπου κατηγορούσε τον Ιππόλυτο για ανή
θικες προτάσεις. Μόλις αυτός διάβασε το γράμμα, κατα- 
ράστηκε τον γιο του και τον έδιωξε από την Αθήνα. Αμέ
σως ο Ποσειδώνας, που είχε υποσχεθεί στον ήρωα να 
εκττ入ηρώσει τρεις επιθυμίες του, έστει入£ ένα άγριο ταύ
ρο, ο οποίος τρόμαξε τα άλογα που έσερναν το άρμα 
του Ιππόλυτου. Τα αφηνιασμένα ζώα έσπασαν το άρμα, 
ο άτυχος νέος μπλέχτηκε στα 入。υρι& τους και, καθώς 

τον έσερναν πάνω στις πέτρες, βρήκε το θάνατο.
Την εποχή που η Φαίδρα αυτοκτόνησε, ο Θησέας είχε πια φτάσει πενήντα χρο- 
νών. Παρ' όλα αυτά συμφώνησε με τον Πειρίθου, που είχε χάσει κι αυτός τη γυ
ναίκα του, να παντρευτούν κόρες θεών. Πήγαν 入οιπόν στη Σπάρτη, όπου συνά
ντησαν την πεντάμορφη κόρη του Δία και της Λήδας, την Ελένη, που ήταν τότε 
μόλις δώδεκα χρονών και την άρπαξαν. Ύστερα, αφού έριξαν κλήρο και η Ελένη 
έπεσε στον Θησέα, κατέβηκαν στον Κάτω Κόσμο για να πάρουν την Περσε(ρόνη 
για λογαριασμό του ΠειρίΘου. Ο Π入oGt(jovo(s, όμως, τους ξεγέλασε και τους έβαλε 
να καθήσουν στο θρόνο της Λήθης, από όπου ήταν αδύνατον πια να σηκωθούν. 
Για καλή τύχη του ήρωα, όταν κατέβηκε στον Άδη ο Ηρακλής κατάφερε να τον 
ελευθερώσει, δεν μπόρεσε να κάνει όμως το ίδιο και για τον ΠειρίΘου.
Μετά την τελευταία αυτή περιπέτεια, ο Θησέας παρέδωσε την εξουσία στον Με- 
νεσθέα, απόγονο του Ερεχθέα, και έφυγε για τη Σκύρο. Εκεί βασίλευε ο Λυκομή- 
δης, που ο Θησέας θεωρούσε φίλο του,以入入& αυτός τον έσπρωξε μια μέρα από 
ένα γκρεμό και τον σκότωσε. Έτσι, άδοξα, τελείωσε τη ζωή του ένας από τους πιο 
μεγάλους 'Ε入入〕许.ήρωες.

Ο。〃展ac kch ο, Αθηναίοι

Ο ηρωισμός του Θησέα και η αγάπη του 
για την Α8ήνα και την ελευθερία ήταν μια 
πίστη τόσο βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των 
Α9ηναίωνΖ ώστε το 490 π.Χ., όταν πολε
μούσαν εναντίον των Περσών στο Μαρα
θώνα, είδαν το φάντασμα του Θησέα να 
αγωνίζεται στο πλευρό τους.
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Ο Ιάσονα^

Ο ήρα)ας Ιάσονας και 
δίπλα τον η θεά Ήρα 
π()ι)τοι)παραστέκει. 

Λεπτομέρεια από σαρκο
φάγο εποχής Αντο)νίνο)ν.
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LJ
JL· 4 Τυρώ, κόρη του βασιλιά Σα入μω- 
νέα, βρέθηκε μετά το θάνατο του πατέ
ρα της φιλοξενούμενη στο ττο(入άτι του 
θείου της του Κρηθέα, στην Ιωλκό. Με
γαλώνοντας, η κοπέλα αγάπησε τον πο
τάμιο θεό Ενιπέα, εκείνος όμως δεν της 
έδινε σημασία, ΓΓ αυτό, κάθε μέρα πή
γαινε στις όχθες του κι έκλαιγε. Σε μία 
αττό αυτές τις επισκέψεις της στον πο
ταμό, ο Ποσειδώνας, που ήταν ερωτευ
μένος μαζί της, πήρε την όψη του Ενιπέα 
και την έκανε δική του. Έπειτα της φανε
ρώθηκε, της προφήτεψε πως θα γεννή
σει δύο αγόρια και της έδωσε εντο入ιή να 
κρατήσει μυστική τη σχέση τους.
Όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, η Τυρώ έφυγε από το παλάτι, με τη δικαιολογία ότι 
πάει στον ποταμό να πλύνει ρούχα. Εκεί, μέσα στην ερημιά, έφερε στον κόσμο δί
δυμα, τα ξάπλωσε στη σκάφη και τα παράτησε στην τύχη τους. Τα αγόρια, όμως, 
που ως γιοι θεού δεν ήταν γραφτό να χαθούν, περιμάζεψε ένας άλογο βοσκός και 
τα ονόμασε Πελία και Νηλέα. Αργότερα τα παιδιά αναγνωρίστηκαν από τη μητέ
ρα τους, όταν έτυχε να ακούσει από τον βοσκό ότι τα είχε βρει μέσα σε μια σκά
φη για ρούχα. Στο μεταξύ, η Τυρώ, που είχε παντρευτεί τον Κρηθέα, είχε αποκτή
σει άλλους τρεις γιους, τον Αίσονα, τον Αμυθάονα και τον Φέρη.
Όταν πέθανε ο Κρηθέας, στο θρόνο θα ανέβαινε ο Αίσονας, ο νόμιμος κληρονόμος 
του, ο Πελίας όμως κατάφερε να πάρει την εξουσία με τη βία. Τότε ο Αίσονας, ανή
συχος για την ασφάλεια του μοναχογιοΰ του, του Ιάσονα, προφασίστηκε πως το
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Ο Πελίας, καθώς παρου
σιάζεται με τις όνο θυγα
τέρες του στα σκαλοπά
τια του ναού, για να θυ
σιάσει στον Ποσειδώνα 
τον ταύρο, πον οδηγεί ο 
νέος στα αριστερά, αντι
κρίζει ξαφνικά τον περή
φανο ξένο που φοράει 
ένα σανδάλι μονάχα. Στο 
τραπέζι της θυσίας, δίπλα 
στον Ιάσονα, στέκεται η 
τρίτη κόρη τον Πελία. 
(Τοιχογραφία Πομπηίας, 
π. 10 μ.Χ.).

Ο Σ'。人口3 履

Ο Αίολος, γιος του Έλληνα, που βασί
λευε στην Αιολίδα, όπως ονομαζόταν άλλο
τε η Θεσσαλία, είχε πέντε γιους: τον Κρη- 
9έαΖ τον Αδάμαντα, τον Σίσυφο, τον Σαλ- 
μωνέα και τον Περιήρη. Ο ένας από αυ
τούς, ο Σαλμωνέας, μετανάστευσε κάποτε 
στην Ήλιδα μαζί με πολλούς Αιολείς, έχτι
σε μια πόλη που την ονόμασε Σαλμώνη και 
έγινε βασιλιάς της. Μεθυσμένος όμως από 
το αξίωμά του, άρχισε να φαντάζεται πως 
ήταν ο ίδιος ο Δίας. Για να τον τιμωρήσει, 
ο βασιλιάς των 9εών έριξε τους τρομερούς 
κεραυνούς του και εξόντωσε τον ίδιο και 
ολόκληρο το λαό του. Η μόνη που γλύτωσε 
από την καταστροφή ήταν η κόρη του Σαλ- 
μωνέα, η Τυρώ, την οποία οδήγησε ο ίδιος 
ο Δίας στη δεσσαλική Ιωλκό, όπου βασί
λευε ο Κρηδέας, αδελφός του πατέρα της.

παιδί πέθανε και, κρυφά μέσα στη νύχτα, το 
φυγάδευσε στη οττη入ι& του σοφού Κένταυ
ρου Χείρωνα, στο Πήλιο. Εκεί ο Ιάσονας 
ασκήθηκε στο σώμα και το πνεύμα, και, μό
λις έγινε είκοσι χρόνων, ξεκίνησε για την Ιωλ- 
κό, για να διεκδικήσει την εξουσία και την 
πατρική περιουσία.
Στο δρόμο, ο νέος συνάντησε την Ήρα, η 
οποία του παρουσιάστηκε μεταμορφωμένη 
σε ανήμπορη γριού入以 και, για να τον δοκιμά
σει, του ζήτησε να τη βοηθήσει να διασχίσει 
τον ποταμό Άναψρο. Πρόθυμα εκείνος τη σή
κωσε στους ώμους και τη μετέφερε στην απέ
ναντι όχθη. Περνώντας το φουσκωμένο πο
τάμι, όμως, ο Ιάσονας έχασε το ένα του σαν
δάλι. Έτσι, μπήκε στην Ιωλκό μονοσάνδαλος.
Οι πολίτες της Ιωλκού, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι για να προσφέρουν θυσία 
στον Ποσειδώνα, έμειναν άφωνοι από θαυμασμό ρ6入ι. αντίκρισαν τον όμορφο 
νέο, με τα μακριά ξανθά μαλλιά που τον έκαναν να μοιάζει με τον Αττ6入入covo(. Αντί
θετα, ο Πελίας, ο οποίος έφτασε εκείνη τη στιγμή με το άρμα του, πάγωσε από 
φόβο, γιατί θυμήθηκε ένα παλιό χρησμό που του έλεγε να προσέχει τον μονοσάν
δαλο. Μόλις 入οιπόν ο Ιάσονας του ζήτησε να του παραδώσει τη βασι入ο Πε- 
λίας προσποιήθηκε ότι δέχεται. Του έθεσε όμως τον όρο να φέρει το χρυσόμαλλο 
δέρας από τη μακρινή Κολχίδα, ελπίζοντας ότι θα χανόταν στο επικίνδυνο ταξίδι. 
Και ο Ιάσονας, με την ορμή της νιότης, δέχτηκε την πρόταση του πονηρού βασι
λιά και άρχισε τις ετοιμασίες.
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Αθάμας, γιος του Αιόλοιι και 
βασιλιάς του Ορχομενού της Βοιω
τίας, είχε παντρευτεί μια θεά, τη Νε
φέλη, από την οποία είχε αποκτήσει 
δύο παιδιά, τον Φρίξο και την Έλλη. 
Αργότερα, ο Αθάμας έδιωξε τη Νε
φέλη και πήρε γυναίκα του την Ινώ, 
μία από τις κόρες του Κάδμου, η 
οττοία του χάρισε δύο γιους, τον Λέ- 
αρχο και τον Μελικέρτη. Η Ινώ όμως 

()Φρίξος, κρατώντας το 
όεξί κέρατο του θαυμα
στού ζώου, πετάει πάνα) 

από το πέλαγος. 
(Ερυθρόμορφη πελίκη, 

π. 460-450 π.Χ.).

δεν χώνευε τα παιδιά της Νεφέ入qs, έτσι κατέστρωσε ένα ύπου入。σχέδιο για να τα 
βγάλει από τη μέση. Έπεισε τις γυναίκες της χώρας να ψήσουν τον καρπό που 
φύλαγαν οι άνδρες τους για τη σπορά, χωρίς να το πάρουν είδηση εκείνοι. Όπως 
ήταν φυσικό, την επόμενη χρονιά δεν φύτρωσε ούτε ένα στάχυ στους κάμπους 
και τότε ο Αθάμας έστειλε απεσταλμένους στους Δελφούς για να ρωτήσουν τον 
θεό τι έπρεπε να κάνει για να γλυτώσει το λαό του από την πείνα. Αυτή ήταν η 
ευκαιρία που περίμενε η Ινώ. Έπιασε τους απεσταλμένους, τους εξαγόρασε και 
τους έβαλε να πουν στον βασιλιά, ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει το κακό 
ήταν να θυσιαστεί ο Φρίξος στο βωμό του Δία. Κάτω από την πίεση των απελπι
σμένων αγροτών, ο Αθάμας αναγκάστηκε να οδηγήσει το παιδί του στη σφαγή. 
Την τελευταία στιγμή, όμως, η Νεφέλη έστειλε ένα χρυσόμα入入。κριάρι που της εί
χε χαρίσει ο Ερμής. Αμέσως ο Φρίξος ανέβηκε στη ράχη του ζώου, μαζί με την 
αδελφή του την 'Ε入入η, και εκείνο πέταξε μακριά.
Τα δύο αδέλφια ταξίδεψαν έτσι πάνω από θάλασσες και στεριές. Αλλά, καθώς 
περνούσαν από τα στενά που χωρίζουν το Σίγειο από τη Θρακική Χερσόνησο, η 
Έλλη γλίστρησε, έπεσε και πνίγηκε στα νερά των στενών που από τότε ονομάστη- 
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Η Ινώ, σύζυγος του Αθάμαντα, ση
κώνει το πελέκι εναντίον του Φρί

ξον, ο οποίος έχει ήδη πιαστεί 
από το κέρατο του χρυσόμαλλοι) 

κριαριού που θα τον οδηγήσει 
στην μακρινή Κολχίόα. (Ερυθρό
μορφος αμφορέας, π. 430 π.Χ.).

Ο Φρίξος οδηγεί το 
κριάρι στο βωμό, για 

να το θυσιάσει στον 
Φύξιο Δία, ενώ ο 
βασιλιάς Αιήτης 

προπορεύεται. (Λον- 
κανική νεστορίδα, 

π. 330 π.Χ.).

καν Ελλήσποντος. Ο Φρίξος, ωστόσο, συνέ
χισε το ταξίδι του, ώσπου έφτασε στα ανα
τολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου, στην 
Κολχίδα, όπου βασίλευε ο Αιήτης, γιος του 
Ήλιου και της Ωκεανίδας Περσηίδας και 
αδελφός της μάγισσας Κίρκης και της Πασι
φάης, της συζύγου του Μίνωα. Ο Αιήτης δέ-

και Πα入aiuwv

Η Ήρα, για να εκδικηδεί την Ινώ και τον 
Αδάμαντα που είχαν αναλάβει να αναθρέ
ψουν το εξώγαμο παιδί του Δία, τον Διόνυ
σο, τους έκανε να χάσουν τα λογικά τους. 
Έτσι ο Αδάμας σκότωσε χωρίς να το 8έλει 
τον ένα τους γιο, τον Λέαρχο, παίρνοντάς 
τον για ελάφι, ενώ η Ινώ με τον δεύτερο, 
τον Μελικέρτη, ρίχτηκε στη δάλασσα. Ο 
Ποσειδώνας και οι Νηρηίδες όμως λυπήθη
καν τη γυναίκα και το παιδί και όχι μόνο 
δεν τους άφησαν να πνιγούν αλλά τους έκα
ναν δεούς της θάλασσας. Από τότε η Ινώ, 
που ονομάστηκε Λευκοδέα, και ο Μελικέρ- 
της, που πήρε το όνομα Παλαίμων, εκπρο
σωπούσαν καλοπροαίρετα δαλασσινά πνεύ
ματα, που συμπαραστέκονταν στους ναυτι
κούς και, συχνά, τους γλύτωναν από θανά
σιμους κινδύνους.

χτηκε τον ξένο ττο入(5 φιλικά και τον πάντρεψε με τη μία από τις κόρες που είχε 
αποκτήσει από την Ωκεανίδα Ιδυία, την Χαλκιόπη. Ο Φρίξος, πάλι, Θυσίασε το 
κριάρι στον Φυξιο Δία και χάρισε το χρυσόμαλ入ο δέρμα του στον Αιήτη, ο οποίος 
το κρέμασε σε μια βαλανιδιά, στο άλσος που ήταν αφιερωμένο στον Θεό Άρη, και 
έβαλε να το cpu入&£ΐ ένα φίδι, μακρύ όσο ένα καράβι με πενήντα κουπιά, που έμε
νε ξάγρυπνο μέρα, νύχτα.
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Η Αργοναυτικη 
Εκστρατεία

Τρεις από τους Αργοναύ
τες, μέσα και γύρω από 
την Αργώ, παρακολου
θούν τους συντρόφους 
τους που εικονίζονται 

στη συνέχεια της παρά
στασης -δεν περιλαμβά

νεται εδώ- σε ένα από τα 
πολλά κατορθώματά 

τους. (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, 400-390 π.Χ.).

Τ
JL ο πρώτο μέλημα του Ιάσονα ήταν 

ίί να παραγγείλει στον αρχιτέκτονα Αργό 
:ένα καράβι με πενήντα κουπιά. Με τη 
! βοήθεια της θεάς Αθηνάς, το καράβι έγι- 
! νε γερό αλλά και τόσο £入αφρύ, ώστε το

πλήρωμά του μπορούσε να το σηκώσει στους ώμους. Ήταν ακόμη εξαιρετικά γρή- 
γορο, αυτό ονομάστηκε Αργώ (αργός = γρήγορος), ενώ η Αθηνά του ττρόσθεσε 
;στην πλώρη ένα κομμάτι 辑入ου από την ιερή βαλανιδιά της Δωδώνης, που είχε την 

ιδιότητα να μιλάει με ανθρώπινη 入以入ι& και να προφητεύει.
Ύστερα, κάλεσε τους ττιο φημισμένους ήρωες της Ε入入άδας, για να τον συνοδεύ
σουν στην τολμηρή επιχείρηση που ανέλαβε, η οποία ονομάστηκε Αργοναυτική Εκ- 
'στρατέ ία. Οι Αργοναύτες, μόλις ο μάντης Μόψος τους βεβαίωσε ότι οι οιωνοί ήταν 

ευνοϊκοί, ξεκίνησαν για την Κολχίδα. Πρώτος σταθμός τους ήταν η Λήμνος, που τη 
βρήκαν έρημη από άντρες. Το κακό είχε ξεκινήσει όταν η Αφροδίτη, θυμωμένη με 
τις Λήμνιες που δεν την τιμούσαν, τις καταράστηκε να μυρίζουν ανυπόφορα, με 
αποτέλεσμα οι άντρες τους να κοιμούνται με τις δούλες. Τότε, οι ττεριφρονημένες 

I γυναίκες, έσφαξαν όλους τους αρσενικούς κατοίκους του νησιού και έδωσαν την 
εξουσία στην Υψιττυλη, κόρη του βασιλιά Θόαντα. Με τη μεσολάβηση του Ήφαι
στου, όμως, η Αφροδίτη έκανε τις Λήμνιες να ποθήσουν τους Αργοναύτες και να 
ενωθούν μαζί τους, για να φέρουν στον κόσμο μια νέα γενιά.
Στη συνέχεια, ύστερα από διάφορες περιπέτειες, άραξαν στη νότια ακτή της Προ
ποντίδας, όπου φιλοξενήθηκαν από τον Κυζικο, βασιλιά των Δολιόνων. Όταν 

、όμως πήγαν να φύγουν, τους έπιασε μεγάλη τρικυμία που τους ανάγκασε να γυ
ρίσουν πίσω και, καθώς ήταν νύχτα, οι Δολίονες τους πέρασαν για εχθρούς και 
τους επιτέθηκαν. Μόλις έληξε η άγρια μάχη, κατά την οποία ο Ιάσονας σκότωσε 
τον Κύζικο, οι δύο παρατάξεις κατάλαβαν το τρομερό λάθος και, αφού έκλαψαν
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Στο μέσο της παράστασης, ο 
τυφλός μάντης Φινέας, με 

ασιατική θεατρική φορεσιά 
και σκήπτρο στο χέρι, κάθε
ται μπροστά στο τραπέζι με 
τα υπολείμματα της τροφής 

jcov του άφησαν οι Άρπυιες. 
Χαμηλότερα, ο Ερμής στρέ

φει και τις κοιτάζει καθώς 
απομακρύνονται, ενώ από 

πάνω του ένας από τους γιους 
τον Βορέα, κρατώντας σπαθί, 

ετοιμάζεται να τις καταδιώ

/\εξιά ο Άργος μαστορεύει με σφυρί και καλέμι, ενώ αριστε
ρά η Αθηνά, η ττροστάτιόα του Ιάσονα, βοηθάει τον Τίφυ (;) 
xov τιμονιέρη, να στερεώσει το πανί στο κατάρτι του θαυμα- 
(jrov καραβιού, της Αργώς. (Πήλινη ρωμαϊκή ανάγλυφη 
ττλάκα, α' μισό του 1ου αι. μ.Χ.).

ξει. (Λουκανικός κρατήρας, 
ύστερος 5ος αι. π.Χ.).

τους νεκρούς, τους τίμησαν με λαμπρούς ταφικούς αγώνες.
Ο επόμενος σταθμός της Αργώς ήταν οι ακτές της Μυσίας. Εκεί 
μια Νύμφη άρπαξε τον 'Υλα και ο Ηρακλής, που άκουσε τις φω
νές του, έτρεξε να τον βρει. Στο μεταξύ, οι Αργοναύτες μπήκαν 

Ένας από τους δύο 
φτερωτούς γιους του 
Βορέα απειλεί με το 

δόρυ τις τρομερές 
Άρπυιες, οι οποίες 
πετούν από πάνω 

του, κρατώντας την 
τροφή και το αγγείο
με το κρασί του Φι- 

νέα. (Λουκανικός 
κρατήρας, ύστερος 

5ος αι. π.Χ.).

στο καραρι και ανοίχτηκαν στο πέλαγος, χωρίς να πάρουν είδηση την απουσία των 
συντρόφων τους. Όταν κατ&入ο(0ο(ν τι είχε συμβεί, ήταν αργά για να επιστρέφουν. 
Το ταξίδι συνεχίστηκε ώσπου οι ήρωες έφτασαν στη χώρα του τυφλού μάντη Φι- 
νέα, που είχε τιμωρηθεί από τον Δία γιατί £δινε ευκολοεξήγητους χρησμούς. Τη 
στιγμή που ετοιμαζόταν να φάει, ορμούσαν οι Άρπυιες Αελλώ και Ωκυπέτη, κα
ταστροφικές θεές του ανέμου, και άρπαζαν το φαγητό του, ενώ το λίγο που του 
άφηναν για να επιζήσει το έκαναν να μυρί
ζει φριχτά. Για κ^χλή του τύχη οι γιοι του Βο- 
ρέα, ο Ζήτης και Ό Κάλαϊς, έδιωξαν τα φτε
ρωτά αυτά τέρατα και ο Φινέας, από ευ
γνωμοσύνη, είπε στους Αργοναύτες πώς να 
σωθούν από τις Συμπληγάδες, δύο πέτρες 
που ανοιγόκλειναν συνεχώς, συντρίβονται 
τα περαστικά καράβια. Η συμβουλή του 
ήταν να αφήσουν πρώτα ένα περιστέρι να 
πετάξει ανάμεσα τους. Αν το πουλί δεν πά- 
θαινε κακό, θα γλύτωναν κι οι ίδιοι. Πράγμα
τι, όπως το περιστέρι πέρασε τις Συμπ入η- 
γόδες Πέτρες χάνοντας λίγα μόνο φτερά 
της ουράς του, έτσι και η Αργώ πέρασε με 
ελάχιστες απώλειες και τράβηξε για τη γη 
του Αιήτη.

Στην Αργοναυτική εκστρατεία πήραν μέρος 
ο Πηλέας, πατέρας του Αχιλλέα, ο Ίελαμώ- 
νας, πατέρας του Αίαντα, ο Λαέρτης και ο 
Αυτόλυκος, ο πατέρας και ο παππούς του 
Οδυσσέα, ο Μελέαγρος μαζί με τους συ
ντρόφους του στο κυνήγι του Καλυδωνίου 
Κάπρου, ο Ορφέας, ο ξακουστός τραγουδι
στής, ο Άδμητος, γιος του Φέρητα, ο Κά
στορας και ο Πολυδεύκης, αδέλφια της 
Ελένης και της Κλυταιμήστρας, ο Κάλαϊς 
και ο Ζήτης, οι φτερωτοί γιοι του Βορέα και 
της Ωρείθυιας, ο Ηρακλής μαζί με τον σύ
ντροφό του ΎλαΖ οι μάντεις Μόψος και Ίδ- 
μονας και άλλοι πολλοί.

99



J Ο Ιάσονας 
στην Κο)^(ιοα

Ο Ιάσονας, με υψωμένο 
το ξίφος, κλέβει το χρυ

σόμαλλο δέρας, την ώρα 
που ο δράκοντας, κου- 

λουριασμένος γύρω από 
το δέντρο, πίνει ανύπο

πτος το μαγικό ποτό τιου 
του προσφέρει η Μήδεια.

(Ποσειόωνιακός - 
πιθανότατα - κρατήρας, 

αρχές 4ου αι. π.Χ.).

ις η Αργώ 
έριξε άγκυρα στο λιμά- 

ί| νι της Κολχίδας, ο Ιά- 
|| σονας παρουσιάστηκε 
ί； στον Αιητη και του μι- 

λησε για την καταγωγή 
Ιτου και το σκοπό του

ταξιδιού του. Ο βασι- 
；:入i&S/ που είχε πάρει

χρησμό ότι η εξουσία του θα διαρκούσε μόνο όσο το χρυσόμαλλο δέρας έμενε 
κρεμασμένο στη βαλανιδιά, στο δάσος του Άρη, αποφάσισε να τον εξοντώσει.

! Του είπε λοιπόν ότι θα έπαιρνε αυτό που ζητούσε, αν κατάφερνε να ζέψει δύο 
' ταύρους με χάλκινες οπλές, που έβγαζαν φλόγες από το στόμα, και με αυτούς να 

οργώσει ένα χωράφι, να σπείρει τα δόντια ενός δράκοντα kcxi να σκοτώσει τους 
πάνοπ入oug γίγαντες που θα ξεφύτρωναν από τη γη.
Τους δύσκολους αυτούς άθλους ο Ιάσονας πραγματοποίησε με τη βοήθεια της 

I μάγισσας Μήδειας, της δεύτερης κόρης του Αιήτη, η οποία τον ερωτεύτηκε χάρη 
στη μεσολάβηση της Ήρας. Η κοπέλα τού έδωσε πρώτα απΖόλα μια μαγική αλοι
φή που είχε τη δύναμη να τον προφυλάξει από την πύρινη ανάσα των ζώων. 
Έτσι ο ήρωας έζεψε εύκολα τους χαλκοπόδαρους βασιλικούς ταύρους, όργωσε 

；ί το χωράφι και έσπειρε τα δόντια. Ύστερα, μόλις τον περικύκλωσαν οι γίγαντες, 
ν πέταξε ανάμεσά τους μια πέτρα, όπως τον είχε συμβουλέψει η μάγισσα. Αμέσως 
I，εκείνοι άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους, ώσπου σκοτώθηκαν όλοι.

Βλέποντας τα κατορθώματα του Ιάσονα, ο Αιήτης, που είχε αρχίσει να ανησυχεί 
για το θρόνο του, θέλησε να τον υποβάλει σε μια ακόμη δοκιμασία. Η Μήδειοί, 

■' όμως, οδήγησε κρυφά τους Αργοναύτες στο άλσος του Άρη, αποκοίμισε τον άγρυ-
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Ο Αιήτης, καθισμένος σε 
βράχο μαζί με τον Ά,ψυρ- 
το (;), παρακολουθεί τον 
Ιάαονα, ο οποίος πασχί

ζει να τιθασεύει τον ταύ
ρο. (Σαρκοφάγος εποχής 

Αντα)νίνο)ν).

Το επεισόδιο ττου εικονίζεται εδώ δεν σώζεται σε καμία φιλολογική 
παράδοση. () Ιάσονας ξεπροβάλλει μισοπεθαμένος ατΐό το στόμα 
τον τρομερού κολχικού δράκοντα. Η Αθηνά, πάνοπλη, τον κοιτάζει 
συμπονετικά. Φαίνεται πως ο ήρο)ας, ακολουθώντας συμβουλή της 
θεάς, είχε εισχωρήσει στην κοιλιά τον τέρατος για να το πλήξει από 

μέσα, αφού απέξω το προστάτευε το άτρωτο δέρμα του. 
(Ερυθρόμορφη κύλικα, 480-470 π.Χ.).

Ο μουσικός Ορφέας, 
ένας από τους επιφα
νέστερους Αργοναύ

τες, που έσωσε πολλές 
φορές τους συντρό

φους του με τις σοφές 
συμβουλές και το θε- 
απέσιο τραγούδι του, 

ανεβαίνει στο βήμα 
για να παίξει την 

εφτάχορδη κιθάρα 
του. (Μελανόμορφη 

οινοχόη, π. 530 π.Χ.).

πνο δράκο στάζοντας στα μάτια του ένα μαγικό (ρίλτρο και, 
έτσι, ο Ιάσονας κατόρθωσε να αρπάξει το χρυσόμαλλο δέρας.

Όλοι μαζί, τότε, οι Αργο
ναύτες και η Μήδεια, επιβιβά-

0 στηκαν στην Αργώ και κατευθΰνθηκαν 
!： προς τις βορειοδυτικές ακτές του Εύξεινου 

Πόντου, όπου αποφάσισαν να ακολουθή- 
σουν το ρεύμα του ποταμού Ίστρου για να

I
 φτάσουν μέχρι την Αδριατική. Λένε πως ο 
Αιήτης έστειλε τον Άψυρτο, τον γιο του από

「τη δεύτερη γυναίκα του την Ευρυλύτη, να 
Ρ συλλάβει τους φυγάδες, αλλά αυτός έπεσε

σε παγίδα που του έστησε ο Ιάσονας και 
βρήκε τραγικό θάνατο. Άλλοι πάλι ισχυρίζο
νται ότι η Μήδεια πήρε μαζί της τον ετερο

θαλή αδελφό της, που ήταν 
μικρός ακόμη. Όταν είδε ότι 
ο πατέρας της τους ακολου
θούσε, σκότωσε τον Aipup- 
το, τον διαμέλισε και τον πέ- 
ταξε στη θάλασσα. Όπως 
ήταν φυσικό, ο Αιήτης στα
μάτησε την καταδίωξη για 
να μαζέψει και να ενταφιά
σει το σώμα του αδικοχαμέ
νου μοναχογιού του.

Ο
Σύμφωνα με μια παραλλαγή του μΰδου, αυ
τός που αποκοίμισε τον δράκο, με τη μουσι
κή του, ήταν ο Ορφέας από τη Θράκη, γιος 
του Οίαγρου, πνεύματος ενός δρακικού πο
ταμού, και της Μούσας Καλλιόπης. Λέγεται 
ότι όταν ο Ορφέας τραγουδούσε, μάγευε 
ολόκληρη τη φύση: τα άγρια ζώα, τα ψάρια, 
ακόμη και τα άψυχα, όπως τις πέτρες και τα 
δέντρα. Στην Αργοναυτική εκστρατεία βοή
θησε πολλές φορές τους συντρόφους του, 
χάρη στη δύναμη της μουσικής του. Κάπο
τε, ο Ορφέας κατέβηκε στον Άδη για να 
επαναφέρει στη ζωή τη νεαρή γυναίκα του 
Ευρυδίκη, που είχε πεδάνει από δάγκωμα 
φιδιού. Ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη, 
συγκινημένοι από τις μελωδίες του, ε π έτρε
ψαν στην Ευρυδίκη να τον ακολουδήσει, με 
την προϋπόδεση να μην στρέψει το κεφάλι 
του για να τη δει ώσπου να φτάσουν στη 
γη. Ο Ορφέας όμως δεν μπόρεσε να συγ
κροτηθεί, έτσι η κοπέλα έμεινε για πάντα 
στον κόσμο των σκιών.



Η επιστροφή
一义____ ■ApY&s

A
Η μάγισσα Mtjdeia, φο

ρώντας περίλαμπρη ανα
τολίτικη φορεσιά και 

κρατώντας την πυξίδα με 
τα μαγικά της. (Λεπτομέ

ρεια). (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, 400-390 π.Χ.).

φου ξέφυγαν από τους 
Κόλχους, οι Αργοναύτες βγήκαν 
στην Αδριατική και 中以入αν πλώ
ρη για το νότο. Πλησίαζαν στην 
Κέρκυρα, όταν ένας δυνατός άνε
μος, σταλμένος από την Ήρα, 
τους πέταξε πάλι στο βορρά. Τό
τε η Αργώ, με την ανθρώπινη 入α- 
λιά της, τους συμβούλεψε να κα
ταφύγουν στην Κίρκη, αδελφή 
του Αιήτη, η οποία κατοικούσε 
στο νησί Αιαίη, κάπου στις δυτι
κές ακτές της σημερινής Ιταλίας, για να τους εξαγνίσει αττό το φόνο του Άψυρτου, 
ττου είχε εξοργίσει τον Δία. Υπακούοντας στο θέλημα του θεού, οι Αργοναύτες 
μπήκαν στον ποταμό Ηριδανό, πέρασαν στο Ροδανό και από εκεί κατέληξαν στην 
Τυρρηνική θάλασσα. Σύντομα, η Αργώ άραξε στο νησί της Κίρκης, η οποία έκανε 
τις απαραίτητες τελετές και οι ήρωες συνέχισαν το δρόμο τους εξαγνισμένοι.
Στη συνέχεια, αφού γλύτωσαν από το νησί των Σειρήνων, έπρεπε να περάσουν 
από τις Πλαγκτές (πλάζομαι = περιπλανιέμαι), κάτι βράχους που, τυλιγμένοι οε 
φλόγες και καπνούς, ταξίδευαν στη θάλασσα ακολουθώντας τη φορά του ανέμου. 
Οι αφροί των κυμάτων που τους σκέπαζαν παραπλανούσαν τους ναυτικούς, με 
αποτέλεσμα τα πλοία να συντρίβονται επάνω τους. Με τη βοήθεια της Θέτιδαζ 
και των άλλων Νηρηίδων, η Αργώ κατάφερε να προσπεράσει τις Πλαγκτές Πέτρες 
και να φτάσει στο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Εκεί κατέπλευσαν και κάποιοι 
Κόλχοι, οι οποίοι ζήτησαν από τον βασιλιά του νησιού, τον Αλκίνοο, να τους παρα
δώσει τη Μήδεια. Χάρη στη μεσολάβηση της βασίλισσας Αρήτης, όμως, ο Ιάσοναζ 
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Καθώς το αίμα κοντεύει να 
αδειάσει από τη φλέβα του, ο 
χάλκινος γίγαντας Τύλος πέ

φτει ετοιμοθάνατος στα χέρια 
των Διόσκουρων, του Κάστο

ρα και του Πολυδεύκη. 
Το τραγικό τέλος τον ακοίμη
του φρουρού της Κρήτης πα
ρακολουθούν ο Ποσειδώνας 

και η Αμφιτρίτη, δεξιά, και η 
Μήδεια, αριστερά.

(Ερυθρόμορφος κρατήρας, 
400-390 π.Χ.).

και η Μήδεια παντρεύτηκαν, έτσι οι Κόλχοι παραιτήθηκαν από κάθε απαίτηση.
Οι ήρωες είχαν πια απομακρυνθεί από την Κέρκυρα, όταν μια άγρια θαλασσοτα
ραχή τους έριξε στις ακτές της Βορείου Αφρικής. Απελπισμένοι, γιατί το καράβι 
τους είχε κολλήσει στην άμμο, βγήκαν στην ξηρά και, τότε, οι θεοί τους μήνυσαν 

I πως για να αντικρίσουν την πατρίδα τους έπρεπε να σηκώσουν την Αργώ στους 
ι ώμους και να διασχίσουν τη Λιβυκή έρημο. Ύστερα από δώδεκα μερόνυχτα πεζο
ί πορίας και αρκετές περιπέτειες, έφτασαν στην Τριτωνίδα λίμνη, απΖ όπου κατά- 
I φεραν να ανοιχτούν ξανά στο πέλαγος.

Ο, E&pijvg

Οι Σειρήνες, που ζούσαν στο νησί Ανδεμό- I 
εσσα στην Τυρρηνική Θάλασσα, ήταν όντα | 
με κεφάλι ανδρώπινο και σώμα πουλιού. U 
Πατέρας τους έλεγαν ότι ήταν ο θαλάσσιος | 
9εός Φόρκυς ή ο ποταμός Αχελώος, ενώ Η 
ως μητέρα τους αναφέρεται η Χδων (γη) ή I 
η Μούσα Τερψιχόρη. Οι Σειρήνες τράγου- 0 
δούσαν τόσο γλυκά, ώστε οι ναυτικοί άφη- | 
ναν το καράβι τους για να πάνε να τις ακού- I 
σουν. Συνεπαρμένοι, ξεχνούσαν να φάνε U 
και να πιουν καιΖ έτσι, πέθαιναν σιγά σιγά. Β 
Όταν η Αργώ πλησίασε στην Αν8εμόεσσαζ

I ο Ορφέας άρχισε να παίζει τη λύρα του και 
να τραγουδάει. Η μελωδία του μάγεψε τό
σο πολύ τους Αργοναύτες, που δεν έδωσαν 
καμία σημασία στις Σειρήνες και συνέχισαν 
το ταξίδι τους σώοι και αβλαβείς.

Ο επόμενος σταθμός της Αργώς ήταν η Κρήτη, όπου ο Ιάσο- 
νας και οι σύντροφοί του είχαν να αντίμετωττίσουν τον Τά- 
λο, δώρο του Ήφαιστου στον Μίνωα, ένα χ&入κινο γίγαντα ο 
οποίος έκανε τρεις φορές την ημέρα το γύρο του νησιού και 
εμπόδιζε τα ττ入οίο( να πλησιάσουν στην ακτή. Η ζωή του 
κρεμόταν από μία φλέβα γεμάτη αίμα, που κατέληγε στον 
αστράγαλό του και έκλεινε με ένα χάλκινο καρφί. Η Μήδεια, 
όμως, του είπε ότι αν έβγαζε το καρφί θα γινόταν αθάνα
τος. Ο Τάλος την πίστεψε και, μόλις το αίμα του χύθηκε, 
έπεσε κάτω νεκρός.
Ενώ οι Αργοναύτες είχαν αφήσει πίσω τους την Κρήτη, τους 
τ。入ι&£ ξαφνικά βαθύ σκοτάδι που συνοδευόταν από μεγάλη 
κακοκαιρία. Προσευχήθηκαν λοιπόν στον Απόλ入α)νο( και ο 
θεός, σηκώνοντας ιρη入& το χρυσό του τόξο, φώτισε τη θά
λασσα. Αμέσως, είδαν κοντά τους ένα μικρό νησί που το εί
παν Ανάφη (αναφαίνομαι = παρουσιάζομαι). Αφού πέρα
σαν εκεί τη νύχτα άνοιξαν και ίτ&入ι πανιά και χωρίς &入入£$ 

μεγάλες δυσκο入代 πλησίασαν στην Ιωλκό.
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Ιάσονα^ 
και Μήδεια

Στο μέσο της παράστασης 
η Άλκηστη, η μόνη από τις 

κόρες του Πελία που όεν 
πίστευε τα δολερά λόγια 
της Μήδειας, κοιτάζει με 

αποστροφή] το μαχαίρι 
που κρατάει η μία από 

τις αδελφές της και φέρ
νει απελπισμένη το χέρι 

της στο στόμα. Μια άλλη 
κόρη τρέχει προς τα δε

ξιά, απλώνοντας τα χέρια 
με φρίκη. (Ερυθρόμορφη 

υδρία, π. 465 π.Χ.).

ZIJ

4 JLtcxv ακόμη νύχτα, όταν ο Ιάσονας και οι σύντροφοί του άραξαν σε ένα όρ
μο κοντά στην Ιωλκό. Αμέσως πληροφορήθηκαν, ότι ο Πελίας όχι μόνο δεν είχε 
σκοπό να κρατήσει την υπόσχεσή του αλλά είχε κι6入o(s εξοντώσει τον Αίσονα και 
όλους τους συγγενείς του Ιάσονα. Μόλις τα έμαθε αυτά ο ήρωας, ορκίστηκε πως 
θα έπαιρνε εκδίκηση για τον άδικο θάνατό τους. Την τιμωρία του Πελία ανέλαβε η 
Μήδεια, η οποία ήξερε από φάρμακα και μαγικά βότανα, Κάλυψε με μια αλοιφή 
το δέρμα της για να φαίνεται ρυτιδωμένο, έβαψε τα μαλλιά της άσπρα και, ντυμέ
νη όπως οι ιέρειες της Άρτεμης, μπήκε στο παλάτι. Αφού παρουσιάστηκε στον βα
σιλιά, του αποκάλυψε ότι η Άρτεμη ήταν ττο入9 ικανοποιημένη από την ευσέβεια 
του, γΓ αυτό ήθελε να τον ανταμείψει ξαναδίνοντας του τα νιάτα του. Έπειτα, εί
πε στις θυγατέρες του ότι για να ξανανιώσει ο πατέρας τους έπρεπε να τον σκο
τώσουν τη νύχτα στον ύπνο του, να τον διαμελίσουν και να τον βράσουν σε μια 
χύτρα με μαγικά φάρμακα που θα τους έδινε εκείνη. Για να τις πείσει, μάλιστα,

έκανε ακριβώς τα ίδια σε ένα γέρικο κριάρι αλλά, 
ενώ το ζώο βρισκόταν κομματιασμένο μέσα στη 
χύτρα, τις έκανε να βλέπουν το είδωλο ενός αρ
νιού. Έτσι, οι κοπέλες παρασύρθηκαν και έκο- 
ιραν με τα ίδια τους τα χέρια το νήμα της ζωής 
του βασιλιά. Ύστερα οπτ' όλα αυτά, ο Ιάσονας 
παραιτήθηκε από το θρόνο της Ια)入κού, τον 
οποίο παραχώρησε στον μοναχογιό του Πελία, 
τον Άκαστο, πήρε τη Μήδεια και τα δύο παιδιά 
τους και εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο, στο πα
λάτι του βασιλιά Κρέοντα.
Δεν ήταν όμως γραφτό για το ζευγάρι να ζήσει 
ευτυχισμένο. Ο Ιάσονας ερωτεύτηκε τη Γλαύκη,
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()Πελίας, καθισμένος στο θρόνο του, 
ι)ίΐ.οόέχεται τον Ιάσονα π(η)επιστρέφει 
)Γφ) πατρίδα του θριαμβευτής. Μια 
Νίχη τΐετάει προς τον ήρο)α για να τον 
οχε(ρανώσει. (Απουλικός κρατήρας, 
350-340 π.Χ.).

Στην παράσταση αυτή εικονίζε- 
ται η Μήδεια που, πάνω στην 
απελπισία της γιατί έχασε την 

αγάπη του Ιάσονα, μαχαιρώνει 
ανελέητα το ένα από τα παιδιά 
της, ενώ αυτό της απλώνει ικε
τευτικά το χέρι και προσπαθεί 

να τρέξει για να βρει άσυλο στο 
βωμό και το άγαλμα τον Απόλ- 
λα)να. (Καμπανικός αμφορέας, 

π. 330-320 π.Χ.).

την κόρη του Κρέοντα, και αποφάσισε να την 
παντρευτεί. Μάταια η Μήδεια του θύμιζε ότι εί
χε ορκιστεί να της είναι αιώνια πιστός. Τότε ο 
βασιλιάς, που φοβήθηκε ότι η Μήδεια θα έστε

κε εμπόδιο στην ευτυχία της κόρης του, τη διέ
ταξε να φύγει από την πόλη μαζί με τα παιδιά 

της. Οργισμένη εκείνη έστειλε στη Γλαύκη ένα φό
ρεμα και ένα 

ολόχρυσο στε
φάνι, γαμήλια 

δώρα τάχα, αλειμ
μένα με μια μαγική

ίΊαραλλαγ£ί： του

Σύμφωνα με μια εκδοχή, η ηρωίδα δεν σκό
τωσε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον Ιά
σονα αλλά για να μην πέσουν στα χέρια

Η Μήδεια, αριστερά, 
προφέρει τις τελευ
ταίες μαγικές λέξεις 
και το κριάρι προ

βάλλει από το λέβητα 
ξ(ινανια)μένο. Δεξιά, 

μία από τις κόρες 
του Πελία χειρονομεί 

αν(ιστ(ιτα)μένη. 
(Ερυθρόμορφη οτύ

μνος, π. 470 π.Χ.).

αλοιφή. Μόλις η ανύποπτη νέα τα φόρεσε, 
τυ入ίχτηκε ο入όκληρη στις φλόγες και βρήκε 
τραγικό θάνατο, μαζί με τον πατέρα της, 
που έτρεξε να τη σώσει.
Τα επόμενα θύματα της εκδικητικής μανίας 
της Μήδειας ήταν τα ίδια τα παιδιά της. Χω
ρίς να συγκινηθεί από τα κλάματα και τα 
παρακάλια τους, τράβηξε το σπαθί της και 
τα σκότωσε. Ύστερα, ανέβηκε σε ένα πύρι
νο άρμα με φτερωτούς δράκοντες που της 
έστειλε ο παππούς της, ο Ήλιος, και έφτα
σε πετώντας μέχρι την Αθήνα, όπου πα
ντρεύτηκε τον βασιλιά Αιγέα.

του Κρέοντα. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι τα είχε 
εμπιστευτεί στο ιερό της Ακραίας Ήρας και 
ότι τα έσφαξαν οι ίδιοι οι Κορίνδιοι και 
ύστερα την κατηγόρησαν για το φόνο. Όσο 
για τον Ιάσονα, κάποιοι ισχυρίζονταν ότι 
κάηκε μαζί με τη Γλαύκη και τον Κρέοντα ή 
ότι κρεμάστηκε. Κατά άλλη άποψη, η Μή
δεια τον έβαλε να κοιμηδεί κάτω από την 
πρύμνη της Αργώς που, επειδή είχε σαπί
σει, έπεσε στο κεφάλι του και τον σκότωσε. 
Μεταγενέστερη είναι η παράδοση που ανα
φέρει ότι ο Ιάσονας και η Μήδεια συμφι- 
λιώδηκαν και επέστρεψαν αγαπημένοι στην 
Κολχίδα.



Ο Περσέας επιτίθεται στο 
θαλάσσιο κήτος που απει
λούσε την Ανδρομέδα. 
(Καιρετανή μελανόμορφη 
υδρία, που αποδίδεται στον 
Ζωγράφο του Αετού, 
530-520 π.Χ.).
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ίδιος ο ήρωας με τον φίλο 
του Πειρίθου.
(Ατιική ερυθρόμορφη κύλι
κα -εσωτερικό- που αποδί- 

! δεται στον Ζωγράφο της
Πενθεσίλειας, π. 450 π.Χ.).

107



Ο Περσέας

Ο Δίας μεταμορφωμένος 
σε χρνσή βροχή, χύθηκε 
μέσα στο υπόγειο, όπου 

είχε κλείσει την κόρη του 
Δανάη ο βασιλιάς του 
Άργους Ακρίσιος, και 

ενώθηκε μαζί της. Από 
την ένωση του Δία και 
της Δανάης γεννήθηκε 
ένας μεγάλος ήρωας, ο 

Περσέας.
(Ερυθρόμορφος κρατή

ρας, 490-480 π.Χ.).

Ακρίσιος, βα- 
σιλιάς του Άργους και 
πατέρας μιας πεντά
μορφης κόρης, της 
Δανάης, θέλησε κά
ποτε να μάθει αν θα 
αξιωνόταν να απο
κτήσει αρσενικό παι
διά. Ζήτησε λοιπόν 
χρησμό από το μα
ντείο, που του απά
ντησε ότι ο ίδιος δεν 
θα έκανε γιο, θα γεν
νούσε όμως η κόρη 
του ένα γιο, ο οποίος 
έμελλε να τον σκοτώ
σει. Τότε ο Ακρίσιος, που φοβήθηκε μήπως βγει αληθινός ο χρησμός, έκλεισε τη 
Δανάη σε ένα υπόγειο και φρόντισε να μην την πλησιάζει κανένας άντρας. Παρ' 
όλα αυτά, δεν μπόρεσε να αλλάξει το πεπρωμένο. Ο Δίας, γοητευμένος από τα 
χαρίσματα της κοπέλας, πήρε την απόφαση να την κάνει δική του κοπ, μεταμορ
φωμένος σε χρυσή βροχή, τρύπωσε στη φυλακή της. Έτσι η Δανάη έφερε στον 
κόσμο ένα αγόρι, που πήρε το όνομα Περσέας.
Αν και η Δανάη προσπάθησε να κρύψει την ύπαρξη του μωρού από τον πατέρα 
της, τα κλάματά του τους πρόδωσαν. Όταν ο Ακρίσιος ζήτησε να μάθει τί ακρι
βώς είχε συμβεί, η κόρη του τού αποκάλυιρε 6入rj την α入ήθεια, εκείνος όμως δεν 
την πίστεψε. Θυμωμένος,永入εισε τη μητέρα και το παιδί σε ένα μεγάλο ξύλινο κι- 
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Στην εικόνα εδώ, ο 
Ακρίσιος, βασιλιάς 

τοχ)Άργ(η)ς, δίνει οδη
γίες στον ξυλουργό, 

πον κατασκευάζει την 
κιβωτό, μέσα στην 

οποία ο βασιλιάς θα 
κλείσει την κόρη του 
Δανάη και τον μικρό 

εγγονό του Περσέα, 
που κρατάει στην 

αγκαλιά της μία τρο
φός. (Ερυθρόμορφη 
υδρία, π. 490 π.Χ.).

βώτιο και τους πέταξε στη θάλασσα. Παρασυρμένο 
από τα κύματα, το κιβώτιο έφτασε σε ένα από τα νη
σιά των Κυκλάδων, τη Σέριφο, όπου το βρήκε στα 6。 

χτυα του ο Δίκτυς, που άλλοι έλεγαν ότι ήταν ένας 
απλός ψαράς του νησιού και άλλοι ότι ήταν αδελφός 
του Πολυδέκτη, βασιλιά της Σερίφου.
Στο σπιτικό του Δίκτυ, η Δανάη και ο Περσέας βρήκαν 
άσυλο και φροντίδα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ο βασιλιάς 
Πολυδέκτης, που ήθελε να πάρει γυναίκα του τη Δανάη, 
παρά τη θέλησή της. Μια μέρα, όταν πια ο Περσέας εί
χε γίνει ολόκληρο ττο(入入ηκάρι, ο Πο入υδέκτης τον κάλεσε 
στο παλάτι του, σε ένα συμπόσιο που είχε οργανώσει 
για τους (ρίλους του. Μόλις ο νέος έφτασε στο παλάτι, 
ρώτησε τον βασιλιά για ποιο λόγο γινόταν το συμπόσιο 
και εκείνος του απάντησε "γι以 άλογα,ζ, που σημαίνει ότι 
6入οι οι καλεσμένοι έπρεπε να κάνουν δώρο στον οικοδε
σπότη από ένα άλογο, όπως συνηθιζόταν εκείνα τα 
χρόνια. Ο Περσέας τότε του απάντησε ότι δεν θα είχε 
αντίρρηση να του προσφέρει κι αυτός ένα δώρο, ακόμη 
κι αν επρόκειτο για το κεφά入ι της Μέδουσας, της μίας 
από τις τρεις Γοργόνες. Την επομένη, ο βασιλιάς δέχτη
κε με ευχαρίστηση τα άλογα των φίλων του, τον Περ

ί σέα όμως τον πρόσταξε να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας, όπως είχε καυ- 
χηθεί. Και για να τον απειλήσει, του είπε ότι θα παντρευόταν τη μητέρα του με 
τη βία, αν δεν υπάκουε στο θέλημά του.

Οι「

Στη μακρινή ΔύσηΖ κοντά στη χώρα των 
Εσπερίδων, ζούσαν οι Γοργόνες, κόρες του 
Φόρκυ και της Κητώς: η δνητή Μέδουσα ή 
Γοργώ και οι αδάνατες αδελφές της, η Σ8ε- 
νώ και η Ευρυάλη. Οι Γοργόνες ήταν τέρα
τα με φιδίσια μαλλιά, δόντια αγριόχοιρου, 
χάλκινα χέρια και χρυσές φτερούγες και 
όλοι, δνητοί και αθάνατοι, τις φοβούνταν 
και τις απεχδάνονταν. Στη νεοελληνική πα
ράδοση η Γοργόνα ήταν αδελφή του Μέγα 
Αλέξανδρου, ο οποίος την καταράστηκέ να 
γίνει από τη μέση και κάτω ψάρι, γιατί έχυ
σε άδελά της το αδάνατο νερό που είχε πά
ρει ο αδελφός της, σκοτώνοντας τον δράκο 
που το φύλαγε. Από τότε η Γοργόνα τριγύ
ριζε στις Θάλασσες ρωτώντας τους ναυτι
κούς αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Όταν 
η απάντηση που έπαιρνε ήταν δετική γαλή
νευε τα κύματα, όταν όμως ήταν αρνητική 
αγρίευε και βύδιζε τα πλοία.
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A

Περσέα^ 
και Μέδουσα

Η Γοργόνα Γοργώ ή Μέ
δουσα, από το μέσο του 
δυτικού αετώματος του 

ναού της Αρτέμιόος στην 
Κέρκυρα, π. 580 τι.Χ.

πελπισμένος ο Περσέας για 
το κακό που τον είχε βρει, καθό
ταν σε ένα βράχο, όταν ξαφνικά 
παρουσιάστηκε μπροστά του ο Ερμής και τον παρηγόρησε, λέγοντας του ότι ο 
ίδιος και η Αθηνά θα τον βοηθούσαν να πάρει το κεφάλι της Μέδουσας. Ακόμη, τον

Ο Περσέας, με την άρπη

πληροφόρησε ότι για να προ(γματοποιήσει τον σπουδαίο αυτό άθλο έπρεπε να 
έχει στην κατοχή του μια σκουφιά που θα τον έκανε αόρατο (την “κυν，ν〃)，φτερω
τά πέδιλα και ένα μαγικό σακκί (την ^κίβισινΌ, σύνεργα που φύλαγαν οι Νύμφες. 
Και οι μόνες που μπορούσαν να τον οδηγήσουν στις Νύμφες ήταν οι Γραίες, οι

ακόμη στο χέρι, το μαγι
κό σκούφο, τα φτερωτά 

πέδιλα και το κεφάλι της 
Μέδουσας στο σακκί του 
σπεύδει προς τη Σέριφο, 

ενώ η αποκεφαλισμένη 
Γοργόνα γέρνει ετοιμοθά

νατη στο χώμα. Δεξιά, η 
προστάτιόα του Περσέα 

Αθηνά τον ακολουθεί πά
νοπλη. (Ερυθρόμορφη 

υδρία, π. 460 ji.X.).

αδελφές των Γοργόνων.
Οι Γραίες, γριές από τη γέννησή τους, είχαν μόνο ένα μάτι και ένα δόντι, ττου τα 
χρησιμοποιούσαν πότε η μία πότε η G入入η. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Αθηνάς, 
ο Περσέας τους άρπαξε το μάτι και το δόντι τους και δεν τους τα επέστρεψε πα
ρά μόνο αφού του έδειξαν το δρόμο για τις Νύμφες. Εκείνες του παραχώρησαν 
πρόθυμα τα πολύτιμα σύνεργα και, έτσι, ο ήρωας, ο Ερμής και η Αθηνά, πέρασαν 
τον Ωκεανό και έφτασαν στην άκρη του κόσμου, όπου έμεναν οι Γοργόνες. Μόλις 
η Αθηνά του έδειξε τη Μέδουσα, που εκείνη την ώρα κοιμόταν δίπλα στις αδελφές 
της, ο Περσέας φόρεσε τα φτερωτά πέδιλα, τη σκούφια και, οπλισμένος με ένα 
διαμαντένιο δρεπάνι που του είχε δώσει ο Ερμής, όρμησε καταπάνω της. Μόνο

που αν την αντίκριζε καταπρόσωπο, κινδύνευε να pappcx- 
ρώσει. IT αυτό η Αθηνά τον συμβούλεψε να χρησιμοποιή
σει τη γυαλιστερή ασπίδα του σαν καθρέφτη. Πράγματι,。 

Περσέας κοιτώντας μέσα στην ασπίδα του, έκοψε το κε
φάλι της Μέδουσας και το έριξε στο μαγικό σακκί. Αμέσως 
από τον κομμένο λαιμό της ξεπήδησαν ο Χρυσάωρ, πατέ
ρας του τρισώματου Γηρυόνη, και ο Πήγασος, το φτερω-
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Στην εικόνα εδώ, ο Περσέας, φορώντας το μαγικό 
σχούφο και τα φτερωτά πέδιλα ατενίζει τη βασιλο
πούλα της Αιθιοπίας Ανδρομέδα, που είναι δεμένη 
αε τιαοσάλους, βορά στο κήτος. (Κρατήρας λευκού 

βάθους, 440-435 π.Χ.).

Γο 部oq του Ακρίτου

Μόλις ο Περσέας εξουδετέρωσε τον κακό
βουλο Πολυδέκτη, πήγε στο Άργος για να 
γνωρίσει τον παππού του. Στο μεταξύ ο 
Ακρίσιος, που φοβόταν το χρησμό, είχε κα- 
ταφύγει στη Λάρισα. Όταν τον βρήκε ο 
ήρωας, τον διαβεβαίωσε ότι δεν σκόπευε 
να τον βλάψει και τον έπεισε να γυρίσουν 
μαζί στον τόπο τους. Πριν φύγουν, όμως, ο 
Περσέας έλαβε μέρος σε κάποιους αγώνες 
και, κα8ώς έριχνε το δίσκο, χτύπησε κατά 
λά8ος τον παππού του στο πόδι και τον 
σκότωσε. Επειδή λοιπόν δεν πήγαινε η καρ
διά του να καθίσει- στο θρόνο του Ακρί
σιου, συμφώνησε με τον Μεγαπένδη, γιο 
του Προίτου του δίδυμου αδελφού του 
Ακρίσιου, που εξούσιαζε την Τίρυνδα, να 
ανταλλάξουν τα βασίλειά τους. Αργότερα, 
ο Περσέας μεγάλωσε το κράτος του κτίζο
ντας τις περίφημες Μυκήνες.

Οι 
αδελφές 

των Γοργό
νων, οι Γραίες, ήταν 
οι μόνες που μπορού
σαν να βοηθήσουν τον 
Περσέα να αποκτήσει 

τα σύνεργα που του 
χρειάζονταν για να 

πάρει το κεφάλι της 
Μέδουσας. Για να τις 
εκβιάσει, τους αρπά
ζει το μοναδικό τους 

μάτι και δόντι, κι 
εκείνες του υπόσχο
νται τη βοήθεια τους 

αν τους τα δώσει 
πίσω. Στην εικόνα, ο 

Περσέας, κάτω, πηδά
ει να αρπάξει το μάτι 

που δίνει η Γραία 
(>εξιά στις δυο αδελ

φές της αριστερά. Στη 
σκηνή παρίστανται, 

εκτός από την Αθηνά 
^(ιι τον Ερμή, ο Φόρ-

Ηνς ο πατέρας των 
Γραιών και των Γορ

γόνων και ο Ποσειδώ- 
ν°·ζ, ο αγαπημένος της 
Μέδουσας. (Κάλυμμα 
πυξίδας, ττ. 425 π.Χ.).

τό άλογο, καρποί της ένωσής με τον Ποσειδώνα. Λένε ότι κα
θώς ο Περσέας έφευγε πετώντας, μερικές σταγόνες από το αίμα 

της Μέδουσας έπεσαν στην Αφρική, που από τότε γέμισε άγρια θηρία.
Στην επιστροφή ο ήρωας πέρασε από την Αιθιοπία. Εκεί, βρέθηκε μπροστά σε μια 
κοπέλα, δεμένη σε ένα βράχο. Ήταν η Ανδρομέδα, κόρη του βασιλιά Κηφέα και της 
Κασσιόπης ή Κασσιέπειας. Για να τιμωρήσει 
τη μητέρα της, που είχε καυχηθεί ότι η Αν
δρομέδα ήταν πιο όμορφη αττό τις Νηρηίδες, 
ο Ποσειδώνας έστειλε στη χώρα πλημμύρα 
και ένα φοβερό, αδηφάγο τέρας. Φοβισμένοι 
οι κάτοικοι ρώτησαν το μαντείο πώς θα 
μπορούσαν να γλυτώσουν από την κατα
στροφή και πήραν την απάντηση ότι η μόνη 
λύση ήταν να αφήσουν το τέρας να κατα
βροχθίσει τη βασιλοπούλα. Όταν άκουσε 
την ιστορία ο Περσέας, παραφύλαξε το θε
ριό, το σκότωσε και, στη συνέχεια, παντρεύ
τηκε την Ανδρομέδα.
Ύστερα από τις περιπέτειες αυτές, ο Περσέ
ας επέστρεψε στη Σέριφο μαζί με τη γυναί
κα του, όπου έμαθε ότι ο Πολυδέκτης πίεζε 
τη Δανάη να τον παντρευτεί. Χωρίς να χάσει 
καιρό παρουσιάστηκε στο ίτο(入&τι, έβγαλε το 
κεφάλι της Μέδουσας από το μαγικό σακκί 
και το έδειξε στον βασιλιά και τους φίλους 
του, οι οποίοι στη θέα του απολιθώθηκαν.



Κάδμος
Ο ιδρυτής της Θήβας

Ο Κάδμος παντρεύτηκε 
την Αρμονία, κόρη τον 

θεού Άρη. Στην εικόνα ο 
Κάδμος και η Αρμονία 

παριστάνονται πάνα) σε 
άρμα, που το σέρνουν 

ένα λιοντάρι και ένας κά
προς, επικεφαλής της γα
μήλιας πομπής, με κιθα

ρωδό τον Απόλλωνα. 
(Μελανόμορφος αμφορέ

ας, αρχές 5ου αι. π.Χ.).

Ό Αταν ο Αγηνο- 
ρας, βασιλιάς της Φοι
νίκης, ανακάλυψε ότι ο 
Δίας είχε αρπάξει την 
πεντάμορφη κόρη του 
Ευρώπη, έστειλε τους 
τρεις γιους του, τον
Φοίνικα, τον Κίλικα και τον Κάδμο να τη βρουν. Ο πρώτος πήρε το δρόμο για την 
Αφρική και έφτασε μέχρι την Καρχηδόνα, χωρίς αποτέλεσμα. Ο δεύτερος τράβη
ξε για τη Μικρά Ασία και, καθώς δεν έβρισκε ούτε αυτός την αδελφή του, σταμά
τησε σε μια χώρα που από τότε ονομάστηκε Κιλικία. Ο τρίτος γιος, ο Κάδμος, άρ
χισε να τριγυρίζει στην Ελλάδα. Αφού ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές, ζήτησε τη 
συμβουλή του μαντείου των Δελφών, που του απάντησε ότι έπρεπε να σταματή
σει πια να αναζητάει την Ευρώπη και να ο(κο入ομια αγελάδα, με χαρακτηρι
στικό γνώρισμα ένα άσπρο κύκλο, σαν το γεμάτο φεγγάρι, σε κάθε ττ入ευρά της. Σε 
κάποιο τόπο η αγελάδα θα κουραζόταν και θα καθόταν κάτω. Εκεί, το μαντείο τον
συμβούλεψε να χτίσει μια πόλη και να εγκατασταθεί.
Πραγματικά ο Κάδμος και οι άνθρωποί του βρήκαν την αγελάδα σε κάποιο μαντρί, 
την αγόρασαν και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι, κατευθύνθηκαν προς τη Βοιωτι^ 
και, μόλις έφτασαν στη θέση, όπου η σημερινή Θήβα, το ζώο γονάτισε από την 
κούραση. Τότε ο Κάδμος κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο τόπος για τον οποίο μιλούσε 
ο χρησμός και αποφάσισε να θυσιάσει την αγελάδα στην Αθηνά. Έστειλε λοιττθν 
τους ανθρώπους του σε μια γειτονική πηγή να φέρουν νερό. Την πηγή όμως 叩* 

λο(γε ένα φίδι, γέννημα του Άρη, το οποίο εξόντωσε τους περισσότερους από touS 
ανθρώπους του. Θυμωμένος ο Κάδμος αντιμετώπισε ολομόναχος το φίδι, θρυμμόί- 
τισε το κεφάλι του με μια πέτρα, πήρε νερό και έκανε τη θυσία.

HulcdH 6

112



()Κάδμος, ο ιδριιτής της 
Θήβας, κρατώντας μια 
πέτρα, ετοιμάζεται να 

σκοτώσει τον δράκοντα, 
γιο του θεού Άρη, που τον 

εμπόδιζε να γεμίσει την 
υόρία τον από την Αρε ία 
πηγή. Μια γυναίκα, ίσ(υς 

η Αρμονία, κάθεται δίπλα 
στον καλαμιώνα της πη

γής. Η Αθηνά, προστά- 
τιόα τον Κάδμου, και ο 
Άρης πατέρας του δρά
κοντα, πλαισιώνουν τη 

σκηνή. (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, π. 450 π.Χ.).

I
 Ύστερα, ακολουθώντας τις συμβουλές της Αθηνάς, έβγαλε τα δόντια του θεριού 
και τ。έσπειρε, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώσουν από τη γη άντρες αρματωμένοι, 
οι Σπαρτοί (σπαρμένοι). Τρομαγμένος ο Κάδμος πέταξε μια πέτρα ανάμεσα τους 

；και οι άντρες, νομίζοντας πως την πέταξε κάποιος από τους ίδιους, άρχισαν να 
! ττο入εμούν μεταξύ τους ώσπου σκοτώθηκαν 6入οι, εκτός από πέντε. Οι Σπαρτοί 
Ιττου επέζησαν αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της νέας ττ6入ης, η οποία χτί

στηκε πάνω ο' ένα λόφο και πήρε το όνομα Καδμεία. Αργότερα, ο Αμφίονας και ο 
Ζήθος, απόγονοι των Σπαρτών, τείχισαν 
την Καδμεία και έχτισαν την κάτω ττ6入r), 
που 入ένε ότι την είπαν Θήβα από το όνομα 
της γυναίκας του Ζήθου, τη Θήβη.

Ο Άρης, όμως, εξαγριωμένος για το φόνο 
του φιδιού, ανάγκασε τον Κάδμο να τον 
υπηρετήσει για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Μό- 
入IS έληξε η τιμωρία, ο ήρωας έγινε βασιλιάς

I της πόλης και παντρεύτηκε την Αρμονία, 
κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Στο γάμο, 

；που έμεινε ονομαστός για τη λαμπρότητά 
του, τραγούδησαν οι Μούσες και παρευρέ- 
θηκαν όλοι οι θεοί, οι οποίοι πρόσφεραν στο

I ζευγάρι πλούσια δώρα. Αττ' όλα τα δώρα, 
ϊ πάντως, ξεχώρισαν αυτά που χάρισε ο 

ίδιος ο γαμπρός στη νύφη: ένα θαυμαστό
|ι περιδέραιο, έργο του Ήφαιστου, και ένας 

πέπλος που είχαν υφάνει οι καλοσυνάτες 
Χάριτες.

Ο Ιλλυρία

Αφού βασίλεψε για πολλά χρόνια στη Θή
βα, ο Κάδμος πήρε την Αρμονία και πήγε 
στην Ιλλυρία. Εκεί κατοικούσαν οι Εγχελείς, 
οι οποίοι βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Ιλ- 
λυριούς και είχαν πάρει χρησμό ότι 9α νι
κούσαν μόνο αν όριζαν για αρχηγό τους τον 
Κάδμο. Έτσι κι έγινε. Οι Εγχελείς υπέταξαν 
τους Ιλλυριούς και ο Κάδμος, στον οποίο 
χρωστούσαν τη νίκη, έγινε βασιλιάς της Ιλ
λυρίας. Ο ήρωας όμως είχε αρχίσει να γερ
νάει και, αναλογιζόμενος ότι το φίδι που εί
χε σκοτώσει στα νιάτα του ήταν δεού γέννη
μα, ζήτησε από τους δεούς να μεταμορφώ
σουν και τον ίδιο σε φίδι. Η παράκλησή του 
εισακούστηκε, η Αρμονία έγινε κι αυτή φίδι 
και έζησαν έτσι, ώσπου ο Δίας τους έστειλε 
να κατοικήσουν στα Ηλύσια Πεδία.
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Ία παιδιά του Κάδμου

Η Άρτε μη τιμώρησε 
σκληρά τον Ακταίωνα, 
γιο της κόρης τον Κάδ

μου Αντονόης, επειδή την 
είχε δει γυμνή να λούζε

ται σε ρεματιά του Κιθαι- 
ρώνα: τον μεταμόρφωσε 

σε ελάφι και έβαλε τα 
σκυλιά του να τον κατα

σπαράξουν. Δεξιά και 
αριστερά της σκηνής, δύο 

Πάνες χειρονομούν έκ
πληκτοι. (Ποσειόωνιακός 

σκύφος, 400-375 π.Χ.).

η
σο ζούσαν στη Θή

βα, ο Κάδμος και η Αρμονία 
απέκτησαν τέσσερις κό
ρες, τη Σεμέλη, την Ινώ, 
την Αγαύη και την Αυτονόη 
και ένα μοναχογιό, τον Πο
λύδωρο.
Την πρώτη τους θυγατέρα,
τη Σεμέλη, την ερωτεύτηκε παράφορα ο Δίας και κοιμήθηκε μαζί της. Έτσι η κο
πέλα έμεινε έγκυος στον Διόνυσο αλλά, πριν προλάβει να γεννήσει, βρήκε τραγι
κό τέλος εξαιτίας της ζήλιας της Ήρας.
Η δεύτερη, η Ινώ, παντρεύτηκε τον Αθάμαντα, βασιλιά του Ορχομενού, και τιμω
ρήθηκε κι αυτή από την Ήρα, γιατί φρόντισε το μωρό τής πρόωρα χαμένης αδελ
φής της.
Η Αγαύη, πάλι, πήρε για άντρα της τον Εχίονα, ένα από τους Σπαρτούς, και έκα
νε ένα γιο, τον Πενθέα, ο οποίος αξιώθηκε να ανέβει στο θρόνο της Θήβας. Επειδή 
όμως είχε κακολογήσει την αδελφή της τη Σεμέλη για τη σχέση της με τον Δια, ο 
Διόνυσος την εκδικήθηκε πολύ σκληρά. Αφού έκανε την ίδια και τις συμπολιτισσές 
της όργανα της οργιαστικής λατρείας του, πήγε στη Θήβα για να επιβάλει τη λα
τρεία αυτή. Τότε ο Πενθέας που, όπως κι άλλοι βασιλιάδες σε άλλους τόπους, δεν 
συμπαθούσε τη νέα λατρεία, διέταξε να συλλάβουν τον θεό και να τον φυλακίσουν. 
Εκείνος όμως όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει αλλά και να παρασύρει τον βασιλιά 
εξω από την πόλη, τάχα για να τον βοηθήσει να κατασκοπεύσει τις τελετουργίες 
των γυναικών. Έτσι ο Πενθέας έπεσε στα χέρια της μητέρας του και των άλλων 
Μαινάδων, που μέσα στην έκστασή τους νόμισαν ότι επρόκειτο για αγρίμι και τον 
διαμέλισαν. Η ίδια η Αγαύη, μάλιστα, μπήκε στη Θήβα κρατώντας θριαμβευτικά τ。
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Ο Διόνυσος τιμώρησε 
σκληρά τις αδελφές 
της μάνας του Σεμέλης, 
επειδή τη ζήλε,ψαν και 
την κακολόγησαν: τις 
έκανε να τρελαθούν,. 
να πάρουν τα βουνά 
και έτσι να εγκαινιά
σουν την οργιαστική 
λατρεία του στον ελεύ
θερο φυσικό χώρο. 
Στην εικόνα η Αγανη 
και οι άλλες αδελφές 
της Σεμέλΐ]ζ κρατούν 
τα μέλη τον Πενθέα, 
γιου της Αγανης και 
βασιλιά της Θήβας, 
που τον είχαν συναντή
σει στον Κιθαιρώνα 
και, ξέφρενες καθώς 
ήταν, τον είχαν διαμε
λίσει. (Ερυθρόμορφη 
κάλπη, π. 500 τι.Χ.).

κεφάλι του γιου της, πιστεύοντας ότι πρόκειται για κυνηγετικό τρόπαιο.
Η τέταρτη από τις αδελφές, η Αυτονόη, ήταν σύζυγος του Αρισταίου, γιου του 
Απόλλωνα, και μητέρα του Ακταίωνα. Μεγα-
Χώνοντας, ο Ακταίωνας έγινε ξακουστός κυ
νηγός και σύντροφος της Άρτεμης στις περι
πλανήσεις της στα δάση. Ένα 5ει入ιν6, όμως, 
η θεά κουρασμένη από το περπάτημα βού- 
τηξε σε μια πηγή του Κιθαιρώνα για να δρο- 
σιστεί. Για κακή του τύχη ο νέος διάλεξε την 
ίδια πηγή για να ποτίσει τα πενήντα περί
φημα λαγωνικά του και, χωρίς να το θέλει, 
αντίκρισε την Άρτε μ η την ώρα που λουζό
ταν. Οργισμένη ekeivq τον μεταμόρφωσε σε 
ελάφι και, μετά, εξαγρίωσε τα αγαπημένα 
του σκυλιά τα οποία χύμηξαν επάνω του 
και τον κομμάτιασαν. Μη μπορώντας να 
αντέξει τον άδικο χαμό του παιδιού της, η 
Αυτονόη κατέφυγε στη Μεγαρίδα, όπου και 
πέθανε.
Τέλος, ο Πολύδωρος, ο μοναχογιός του Κάδ
μου και της Αρμονίας, διαδέχτηκε τον πατέ
ρα του στο θρόνο της Θήβας. Γυναίκα του 
ήταν η Νυκτηίς, κόρη του Νυκτέα, από τη 
γενιά των Σπαρτών, η οποία του χάρισε ένα 
γιο, τον Λάβδακο, τον αρχηγό της μεγάλης 
θηβαϊκής δυναστείας των Λαβδακιδών.

Agiovac kb Zfjdoc
Η Αντιόπη, κόρη κι αυτή του Νυκτέα, έμει
νε κάποτε έγκυος από τον Δία. Κατατρεγμέ
νη για το παραστράτημά της από τον πατέ
ρα της και, αργότερα, όταν ο Νυκτέας πέ- 
δανε, από τον αδελφό του τον Λύκο, γέννη
σε πάνω στον Κιδαιρώνα δύο αγόρια, τον 
Αμφίονα και τον Ζήδο, τα οποία αναγκά
στηκε να εγκαταλείψει. Ύστερα ο δείος της 
την παρέδωσε στη γυναίκα του τη Δίρκη, η 
οποία την κακομεταχειριζόταν. Ία δύο αδέλ
φια, που μεγάλωσαν κοντά σε ένα βοσκό, 
όταν έμαθαν ποια ήταν η μητέρα τους και τι 
είχε τραβήξει, σκότωσαν τη Δίρκη και ανά
γκασαν τον Λύκο να τους παραχωρήσει την 
εξουσία της Θήβας. Αν και δίδυμοι, ο Ζή- 
9ος και ο Αμφίονας είχαν πολύ διαφορετι
κά ενδιαφέροντα. Ο πρώτος ήταν πολεμι
στής και κυνηγός, ενώ ο δεύτερος εξαίσιος 
μουσικός. Λένε, μάλιστα, ότι όταν έκτιζαν 
τα τείχη της Καδμείας, οι πέτρες πήγαιναν 
μόνες τους στη Θέση τους, σαγηνεμένες 
από τη μουσική του.
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Ο Οιδιπο^α^

Ο Οιδίποόας συναντάει τον Λάιο στο δρόμο z(w προς 
τονς Δελφούς, τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον 

γκρεμίζει από το άρμα του. (Λεπτομέρεια). 
(Κάλυμμα σαρκοφάγου, 3ος αι. μ.Χ.).

Εδώ απεικονίζεται η συ
νάντηση του Οιδίποόα με 
τη Σφίγγα. Η Σφίγγα κά

θεται σε φηλό κίονα και ο 
Οιόίττοόας, φορώντας πέ

τασο και καθισμένος σε 
πέτρα, την ακούει προσε

κτικά. (Εσωτερικό ερυ
θρόμορφης κύλικας, 

5ος αι. π.Χ.).

Οιδίποδας, ο τραγικότερος όλων των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, 
καταγόταν από τη γενιά του Κάδμου. Πατέρας του ήταν ο Λάιος, γιος του Λάβδα- 
κου και εγγονός του Πολύδωρου. Όταν ο Λάιος ανέβηκε στο θρόνο της Θήβας, 
παντρεύτηκε την Ιοκάστη, κόρη του Μενοικέα και αδελφή του Κρέοντα. Τα χρόνια 
όμως περνούσαν και το ζευγάρι δεν κατόρθωνε να αποκτήσει παιδιά. ίΤ αυτό ο 
βασι入ι&ς ζήτησε χρησμό από το μαντείο των Δελφών, που τον συμβού入叫£ να μεί
νει άκληρος, γιατί το παιδί του θα σκότωνε τον ίδιο, θα παντρευόταν τη μητέρα 
του και θα έφερνε στην πόλη ανείπωτες συμφορές. Ταραγμένος ο Λάιος απέφευ
γε να πλησιάσει την Ιοκάστη, εκείνη, όμως, κατάφερε να τον μεθύσει σε ένα γλέ- 
ντι και να τον παρασύρει στο κρεβάτι της. Έτσι, γεννήθηκε ένα αγόρι. Αμέσως, ο 
Λάιος τρύπησε τους αστραγάλους του, τού πέρασε χρυσούς χαλκάδες και έδεσε 
τα πόδια του. Ύστερα έδωσε εντολή σε ένα έμπιστό του βοσκό να το παρατήσει 
στον Κιθαιρώνα. Εκείνος, όμως, το λυπήθηκε και το παρέδωσε σε κάποιους αλο- 

γοβοσκοϋς ττου δούλευαν για τον Πόλυβο, τον βασιλιά της Κορίνθου, χωρίς να
αναφέρει ποιου ήταν. Ο Πόλυβος και η γυναίκα του η Μερόπη δεν Είχ以ν 

παιδιά. Δέχτηκαν λοιπόν με χαρά το νήπιο που τους έφεραν οι αλο- 
γοβοσκοί και το ονόμασαν Οιδίποδα, που σημαίνει /Ζαυτός με τα 

φουσκωμένα πόδια,,, επειδή τα πόδια του είχαν πρηστεί στα ση
μεία όπου ο Λάιος είχε περάσει τους χ。入κάδες.
Η ζωή στο παλάτι του Πόλυβου κυλούσε ευτυχισμένα για τον 
Οι δίποδα, ώσπου σε κάποιο καυγά λογομάχησε με ένα μεθυσμέ
νο και εκείνος του αποκάλυψε ότι ήταν νόθος. Ο ήρωας, αφού 
προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα, να αποσπάσει το μυστικό 

από το βασιλικό ζευγάρι, αποφάσισε να απευθυνθεί στο μαντείο. 
Το μόνο που έμαθε, όμως, ήταν ότι θα σκότωνε τον πατέρα του 

και θα παντρευόταν τη μητέρα του, έτσι εξακο入oiBrjoE να θεωρεί 奶
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Ο Λάιος προσφέρει θυσία μτιροατά στο 
άγαλμα του Απόλλωνα στονς Δελφούς, 

όπου έχει πάει για να ζητήσει τη(η)μ- 
βουλή του θεού για το πώς να αποκτήσει 
παιδί. Πίοω του ο όοι^λος ττου τον συνο
δεύει. (Λεπτομέρεια). (Κάλυμμα σαρκο

φάγον, 3ος αι. μ.Χ.).

()βοσκός αφού άφησε το βρέφος Οιόί- 
ττοόα σύμφωνα με τη διαταγή του Λάιου 
έκθετο στον Κιθαιρώνα, μετανιώνει.
(Λεπτομέρεια). (Κάλυμμα σαρκοφάγου, 
3ος αι. μ.Χ.).

πραγματικούς γονείς του 
τον Πόλυβο και τη Μερόπη. 

Για να μην επαληθευτεί πά
ντως η προφητεία, ο Οιδίπο- 
δας άρχισε να περιπλανιέται 

από τόπο σε τόπο. Μια μέρα, 
ενώ τριγύριζε στη Φωκίδα, δια

σταυρώθηκε σε ένα τρίστρατο με 
τον Λάιο και τη συνοδεία του. Όταν 

ένας υπηρέτης τον πρόσταζε να πα
ραμερίσει για να περάσουν, εκείνος 
αρνήθηκε |<αι, τότε, ο Λάιος διέταξε 

τον αμαξηλάτη να ξεκινήσει. Τα άλογα

Γο αίνιγμα πκ JDpiyyac

Το ερώτημα που απηύδηνε η Σφίγγα στους 
περαστικούς ήταν: "τί είναι αυτό που ζει πά
νω στη γη και είναι και δίποδο και τετράπο
δο και τρίποδο. Και όταν φτάσει να προχω- 
ράει με τα τρία, τότε μειώνεται πάρα πολύ η 
γρηγοράδα του". Η απάντηση του Οιδίπο- 
δα ήταν "ο άνδρωπος, γιατί όταν είναι μω
ρό περπατάει με τα τέσσερα, όταν μεγαλώ
σει με τα δύο και όταν γεράσει χρησιμο
ποιεί, ως τρίτο πόδι, ένα μπαστούνι77.

Ο βοσκός 
πορεύεται προς τον 
Κιθαιρώνα, κρατώ
ντας στην αγκαλιά 

του τον μικρό Οιδί- 
ποό(ι, πον ακουμπά- 

ε/ το κεφάλι του με 
εμπιστοσύνη στον 

伽。του, αγγίζοντας 
w με το χέρι τρυφε

ρά στο στήθος.
(Ερνθρόμορφος 

αμφορέας, μετά το 
450 π.Χ.).

I όμως πάτησαν τα πόδια του Οιδίποδα, που θύμωσε, σκότωσε τον υπηρέτη και 
! πήγε να συνεχίσει το δρόμο του. Αλλά, καθώς περνούσε δίπλα από το αμάξι, ο βα

σιλιάς τον χτύπησε με το ραβδί του. Ακόμη πιο οργισμένος ο Οιδίποδας σκότωσε 
τον Λάιο και όλους τους ανθρώπους του, εκτός από ένα, ο οποίος έτρεξε στη Θή- 

'；βα και διέδωσε ότι τον βασιλιά τον είχαν φονεύσει ληστές.
Την ίδια εποχή, στην περιοχή της Θήβας εμφανίστηκε η Σφίγγα, ένα φτερωτό τέ- 
pcxg με κεφάλι γυναίκας και σώμα λιονταριού, που σταματούσε τους περαστικούς, 
τους έλεγε ένα αίνιγμα και, επειδή κανείς δεν κατόρθωνε να το λύσει, τους κατα- 

；σπάραζε. Για να σώσει την πόλη, ο Κρέοντας, που είχε γίνει βασιλιάς μετά το χα
μό του Λάιου, ανήγγειλε πως θα έδινε την εξουσία και τη βασίλισσα για γυναίκα, 

j σε όποιον £入υνε το αίνιγμα. Ο ήρωας, που έτυχε να περνάει από εκεί, βρήκε τη 
λύση και η Σφίγγα έπεσε από ένα βράχο και σκοτώθηκε. Έτσι, ο Οιδίποδας ανέ
βηκε στο θρόνο της Θήβας και παντρεύτηκε την Ιοκάστη.
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I Ο Οιδίποδα<^
βασιλιάς της Θήβας

Μπροστά στο παλάτι της 
Θήβας, ένας μαντατοφό
ρος φέρνει στον Οιόίπο- 

όα και την οικογένειά του 
την είδηση τον θανάτου 

τού βασιλιά της Κόρινθόν 
Πόλυβου, γνωρίζοντάς 
του συγχρόνως ότι δεν 

ήταν πραγματικός γιος 
του. Στην παράσταση 
εδώ αποτυπώνεται η 

ένταση της κατάστασης, 
ji(n)φτάνει στο αποκορύ

φωμά της όταν σε λίγο 
αποκαλύπτεται όλη η 

αλήθεια, που θα συντρί
βει τον Οιόίποόα και τη 
μητέρα και σύζυγό τον 

Ιοκάοτη. (Σικελικός κρα- 
τήρας, γ' τέταρτο 

4ου αι. π.Χ.).

ΛJL JLtto το γάμο του με την 
Ιοκάστη, ο Οιδίιτοδας απέκτη
σε τέσσερα παιδιά. Δύο αγό
ρια, τον Ετεοκλή και τον Πολυ
νείκη και δύο κορίτσια, την 
Αντιγόνη και την Ισμήνη. Όλα 
ήταν ήσυχα στη Θήβα, όταν 
ξαφνικά ξέσπασε φοβερός λοι
μός που αποδεκάτιζε τους πο
λίτες. Ο Οιδίποδας, τότε, έστειλε 
στους Δελφούς τον Κρέοντα, 
οποίος πληροφορήθηκε ότι για να 
σταματήσει το κακό έπρεπε να διωχθεί από τη Θήβα ο φονιάς του Λάιου. Ο χρη
σμός έγινε γνωστός σε όλη την πόλη και ο βασιλιάς υποΰτχέθηκε πως, αν ο ένοχος 
ήταν ντόπιος και παρουσιαζόταν από μόνος του, θα τον άφηνε ελεύθερο να φύγει. 
Όποιον πάλι ήξερε κάτι και το έκρυβε, τον καταράστηκε να μην μπορεί να βρει 
πουθενά άσυλο και φιλοξενία και απαγόρευσε να γίνεται δεκτός στις θυσίες.
Παρά τις υποσχέσεις και τις απειλές, δεν εμ(ρανίστηκε κανείς που να γνωρίζει τον 
δολοφόνο.「【'αυτό ο Οιδίποδας κάλεσε τον περίφημο μάντη Τειρεσία, ο οποίος 
αρχικά δίσταζε να φανερώσει τον δράστη. Όταν όμως ο βασιλιάς τον κατηγόρη
σε ότι μπορεί να ήταν 叩入εγμένος στο φόνο, ο μάντης ξεστόμισε το φοβερό μυ
στικό. Αυτός που αναζητούσαν δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Οιδίποδα. Αν και 
ο λόγος του Τειρεσία είχε μεγάλη βαρύτητα, η πρώτη σκέψη του Οιδίποδα ήταν 
ότι τον είχε βάλει ο Κρέοντας να τον ενοχοποιήσει, για να του πάρει την εξουσία. 
Έφτασε μάλιστα στο σημείο να εκφράσει ανοιχτά τις υποψίες του και να φοβερί
σει τον Κρέοντα με θάνατο. Τότε, μπήκε στη μέση η Ιοκάστη, η οποία ανέφερε λε-
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πτομέρειες για το θάνατο του Λάιου και ο 
Οιδίττοδας άρχισε να καταλαβαίνει ότι ήταν 
ένοχος. Παρ' 6入以 αυτά, δεν υποψιαζόταν 
ακόμη ότι ο Λάιος ήταν ο πατέρας του.
Τη στιγμή εκείνη, εμφανίστηκε ένας μαντα
τοφόρος από την Κόρινθο, που ανακοίνωσε 
ότι ο Πόλυβος είχε πεθάνει και ότι ο λαός 
ήθε入£ τον Οιδίποδα για βασιλιά. Εκείνος, 
όμως, δήλωσε ότι φοβάται να πάει στην Κό
ρινθο για να μην επαληθευτεί το δεύτερο μέ
ρος του χρησμού, που έλεγε ότι θα πα
ντρευόταν τη μητέρα του. Για να τον καθη
συχάσει, ο μαντατοφόρος αποκάλυψε ότι 
δεν ήταν πραγματικός γιος του Π6入υβου. Κι 
αυτό το γνώριζε γιατί ο ίδιος τον είχε πάρει 
μωρό από τα χέρια ενός βοσκού του Λάιου, 
πάνω στον Κιθαιρώνα. Έντρομος ο Οιδίπο- 
δας έστειλε να φωνάξουν τον γέρο βοσκό 
που ζούσε στα χωράφια και εκείνος παρα
δέχτηκε ότι το βρέφος που είχε δώσει στον 
Κορίνθιο ήταν το παιδί του Λάιου. Τότε πια 
ο Οιδίττοδας συνειδητοποίησε ότι είχε σκο

Ο Τειρεσίας ήταν γιος του Ευήρη, από τη 
γενιά των Σπαρτών, και της Νύμφης Χαρι- 
κλώς. Μια μέρα είδε δύο φίδια που συνου
σιάζονταν, τα χτύπησε με το ραβδί του και, 
αμέσως, μεταμορφώδηκε σε γυναίκα. Εφτά 
χρόνια αργότερα έτυχε να ξαναδεί τα φίδια, 
τα χτύπησε πάλι και έγινε ξανά άντρας. Γ 
αυτό, όταν κάποτε ο Δίας και η Ήρα δια
φώνησαν για το ποιος αισδάνεται μεγαλύτε
ρη ηδονή στον έρωτα, ο άντρας ή η γυναί
κα, ρώτησαν τον Τειρεσία που είχε ζήσει τη 
ζωή και των δύο φύλων. Εκείνος απάντησε 
πως αν η ερωτική ικανοποίηση έχει δέκα μέ
ρη, τα εννιά τα χαίρεται η γυναίκα και το 
ένα μόνο ο άντρας. Θυμωμένη η Ήρα, που 
η ίδια ισχυριζόταν ότι μεγαλύτερη είναι η 
ηδονή του άντρα, τον τύφλωσε και τότε ο 
Δίας του έδωσε, ως αντάλλαγμα, το χάρι
σμα της μαντικής και τον άφησε να ζήσει 
επτά ολόκληρες γενιές.

τώσει τον πατέρα του και είχε παντρευτεί τη μητέρα του. Μ6入ι. η αλήθεια ήρθε 
στο φως, η Ιοκάστη όρμησε στο δωμάτιό της, κλείστηκε μέσα και κρεμάστηκε. Και 
ο Οιδίποδας, ανήμπορος να αντικρίσει πια τον κόσμο, τράβηξε τις πόρπες από το 
φόρεμά της, τις έμπηξε στα μάτια του και τυφλώθηκε με τα ίδια του τα χέρια.

Ο βοσκός που είχε 
φέρει τον Οιδίποδα 

στον Κιθαιρώνα, τον 
αναγνωρίζει. 

(Κάλυμμα σαρκοφά
γου, 3ος αι. μ.Χ.).
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Το ταφικό μνημείο της 
αγγειογραφίας, στήλη πά

νω σε 啊入6 βάθρο, αττο- 
όίόεται στον Οιόίποδα. Η 
Αντιγόνη έρχεται στον τά
φο με προσφορές για τον I 

νεκρό, ενώ ένας νέος, ο I 
Πολυνείκης ή ο Ετεοκλής, 

πλησιάζει κι αυτός, για 
να προσφέρει ταινία.

Από τα δεξιά καταφθάνει I 
μια όονλα, κουβαλώντας I 

υδρία στο κεφάλι. I 
(Λουκανικός αμφορέας, I 

αρχές 4ου αι. π.Χ.). I

Οιδίπο- 
δας, αυτός που 
κάποτε είχε σώ
σει τη Θήβα με 
τη σοφία του, 
έβγαινε τώρα 
από τις πύλες 
της τυφλός και καταφρονεμένος, με μοναδική συνοδό την κόρη του Αντιγόνη. Κα
θώς τα τταθήματά του είχαν γίνει γνωστά και όλοι τον θεωρούσαν καταραμένο, 
τον έδιωχναν οτττ' όπου κι αν πήγαινε. Τελικά, τα βήματά του τον οδήγησαν στον 
Κολωνό της Αττικής, όπου επικά入£οτγ)κ£ τη φιλοξενία της Αθήνας και ζήτησε να 
μιλήσει στον βασιλιά Θησέα,入έγοντας ότι η παρουσία του εκεί θα ήταν ευεργετι
κή για την πόλη.
Στο μεταξύ έφτασε στον Κολωνό και η Ισμήνη, φέρνοντας δυσάρεστα νέα από το 
παλάτι: μετά τη φυγή του Οιδίποδα, τα δύο αγόρια του άρχισαν να διεκδικούν, ο 
καθένας για τον εαυτό του, το θρόνο της Θήβας και ο μικρότερος, ο Ετεοκλής έδιω
ξε τον αδελφό του Πολυνείκη από την πόλη. Εκείνος ι<ατέφυγε στο Άργος, όπου 
παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Άδραστου, την Αργέ ία. Με τη συμπαράσταση 
του Άδραστου και του φίλου του Τυδέα, ο Πολυνείκης είχε οργανώσει την περίφη
μη εκστρατεία των Ζ/Επτά επί Θήβας^, που ονομάστηκε έτσι γιατί το στράτευμα 
οδηγούσαν επτά γενναίοι πολέμαρχοι, και είχε ξεκινήσει να καταλάβει τη Θήβα. 
Συγχρόνως, είχε γίνει γνωστός ένας χρησμός που έλεγε πως θα επικρατούσε 
όποια παράταξη είχε με το μέρος της τον Οιδίποδα. ΓΤ αυτό, ο Κρέοντας ερχόταν 
στην Αθήνα για να τον πείσει να γυρίσει στην πατρίδα. Επειδή όμως ήταν πατρο- 
κτόνος, δεν θα τον άφηναν να μπει στην ττ6入中 παρά θα τον κρατούσαν έξω αττό 
τα τείχη, μόνο και μόνο για να βγει αληθινός ο χρησμός. Έτσι, όταν ήρθε ο Κρέο-

I αΟίδιποσ^
επί Κολωνώ5λ5)

HUJcdH 6
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Ο TulWac

Μια νύχτα με καταιγίδα ο 
Άδραστος, ο βασιλιάς του 
Άργους, άκουσε στους δια
δρόμους του παλατιού του 
χτυπήματα σπαθιών και αντί
κρισε όνο νεαροιίς ξένους, 
τον Πολυνείκη και τον Τυδέα, 
να μάχονται σαν τα θεριά για 
το ποιος θα πάρει κάποιο κα
τάλυμα για ύπνο. Μπήκε πα
τρικά ανάμεσά τους και τους 
χώρισε. Από τότε ο Πολυνεί
κης και ο Τνόέας έγιναν 
αχώριστοι φίλοι.
(Σικελικός κρατήρας, 
τι. 350 π.Χ.).

Ο Τυδέας ήταν γιος του Οινέαζ του 
βασιλιά της Καλυδώνας της Αιτωλίας 
από τη δεύτερη γυναίκα του, την 
Περίβοια. Ο νέος είχε εξορι
στεί από την πατρίδα του για
τί, άδελά του, είχε σκοτώσει 
κάποιο συγγενικό του πρόσω
πο, ίσως τον Τοξέα, γιο του Οι-
νέα και της Αλθαίας. Έτσι βρέδηκε στο πα
λάτι του Άδραστου, βασιλιά του Άργους. 
Εκεί συνάντησε τον Πολυνείκη και, μέσα 
στη νύχτα, άρχισαν να μάχονται σαν τα θε
ριά για το ποιος δα πάρει κάποιο κατάλυμα 
για ύπνο. Τους χώρισε, όμως, ο Άδραστος 
και από τότε οι δύο άντρες έγιναν φίλοι 
αχώριστοι. Ο Τυδέας, μάλιστα, παντρεύτη
κε τη Δηιπύλη, την αδελφή της Αργείος. 
Από το γάμο αυτό ο Τυδέας απέκτησε ένα 
γιο, τον Διομήδη, ο οποίος έμελλε να ξεπε- 
ράσει τον πατέρα του σε φήμη και ανδρείςι.

ντας, ο Οιδίποδας, προειδοποιημένος από την 
Ισμήνη, τον δέχτηκε με φανερή εχθρότητα και αρνήθηκε τις 
προτάσεις του. Τότε ο Κρέοντας θέλησε να αρπάξει την 
Ισμήνη και την Αντιγόνη, για να εκβιάσει τον Οιδίποδα να τον 
ακολουθήσει, επενέβη όμως ο Θησέας και τον ανάγκασε να 
έγκατα入το σχέδιό του, που αποτελούσε περιφρόνηση 
για τους νόμους της φιλοξενίας.
Λίγο αργότερα κατέφθασε και ο Πολυνείκης για να ζητήσει 
τη βοήθεια του πατέρα του. Ο Οιδίποδας όμως, που θεω
ρούσε ότι τα δυο αγόρια ήταν υπεύθυνα για την εξορία και 
τις κακουχίες του, επειδή δεν τον είχαν υπερασπιστεί και 
δεν τον είχαν τιμήσει όπως έπρεπε, τον καταράστηκε να μην 
κυριέψει τη Θήβα και να πνιγεί στο αίμα, κι αυτός και ο

()Άδραστος, ο βασι
λιάς του Άργους, οργά- 

νιοσε μεγάλη εκστρα
τεία κατά της Θήβας, 

γι(ι να αττοκατ(ι(7τήσει 
τον γαμπρό τ(η)Πολυ

νείκη στο θρόνο της, 
m)u τον σφετεριζόταν 
° αδελφός τον Πολυ- 
冲,ο Ετεοκλής. Φο- 

P^Qoi ήταν οι πολέμαρ- 
Χ°ι ιτοχ) τέθηκαν επικε- 
ψο-λής της στρατιάς και 

εικονίζονται εδώ. 
(Ερυθρόμορφη κάλπη, 

π. 470 π.Χ.).

αδελφός του. Λίγο αργότερα, ο πρώην βασιλιάς αισθάνθηκε το τέλος του να πλη
σιάζει. Αφού εμπιστεύτηκε στον Θησέα ένα μυστικό, το οποίο θα έπρεπε να περ
νάει από πατέρα σε γιο 
και θα προστάτευε την 
Αθήνα από ενδεχόμενη 
επίθεση της Θήβας, ζή
τησε από όλους, εκτός 
από τον Θησέα, να 
απομακρυνθούν. Ύστε
ρα, με θαυμαστό τρόπο 
ο Οιδίποδας εξαφανί
στηκε από το πρόσω
πο της γης.



Μια επιλογή αηό καίρια 
επεισόδια του εξοντωτι
κού πολέμου των "Επτά 
επί Θήβας" εικονίζεται 

εδώ. Αριστερά ο Οιδίπο- 
δας, η Ιοκάστη και η Αντι

γόνη προσπαθούν να συ
νετίσουν τα όνο αδέλφια, 
τον Ετεοκλή και τον Πο

λυνείκη], που ετοιμάζονται 
να ορμήσουν ο ένας στον 
άλλον. Πιο κει ο Καπανέ- 

ας ανεβαίνει τη σκάλα 
πον οδηγεί στις επάλξεις 
τον τείχους. Δεξιότερα ο 
Αμφιάραος με το άρμα 

του εξαφανίζεται σε χά
σμα, απ, όπου ξεπροβάλ

λει η Γαία (;), ενώ πάνω 
του κείτονται τα πτώματα 

τριών πολεμιστών. Πιο 
πέρα ο Ετεοκλής και ο 

Πολυνείκης αλληλομαχαι- 
ρώνονται και στην άκρη 

δεξιά η Αντιγόνη και η 
Αργέ ία μεταφέρουν έξω 
από το πεδίο της μάχης 

τον νεκρό Πολυνείκη, ενώ 
οι φύλακες που φρουρού
σαν το πτώμα του κοιμού

νται ανύποπτοι. (Σαρκο
φάγος, τέλος 2ου αι. μ.Χ.).
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Η
επιχείρηση των Ζ/Επτά επί Θήβας^ είχε τελικά την πιο δυσάρεστη έκβαση. Ο 

Ετεοκλής και ο Πολυνείκης έπεσαν νεκροί, ο ένας από το χέρι του άλλουζ μπροστά 
στα τείχη της Θήβας και, στη συνέχεια, οι αμυνόμενοι τσάκισαν τους πολιορκητές. 
Οι επτά περήφανοι στρατηγοί σκοτώθηκαν όλοι, εκτός από τον Άδραστο, ο οπορ 
ος κατόρθωσε να ξεφύγει χάρη στο θεϊκό του άλογο, τον Αρε ίο να, παιδί της Δήμη
τρας και του Ποσειδώνα. Αλλά και οι υπερασπιστές της Καδμείας, της ακρόπολης 
της Θήβας, είχαν τόσο μεγάλες απώλειες, ώστε από τότε κάθε νίκη που μοιάζει πε
ρισσότερο με ήττα ονομάζεται /Ζκαδμεία νίκΓ)〃.

Ύστερα από το θάνατο των δύο αδελφών και τη σωτηρία της Θήβας, ο Κρέοντας 
πρόσταζε να θάψουν με τιμές τον Ετεοκλή και τα παλληκάρια του. Τον Πολυνείκη, 
όμως, τον χαρακτήρισε προδότη και έδωσε εντολή να τον αφήσουν έξω από τα 
όρια της πόλης, για να τον φάνε τα όρνια και τα σκυλιά. Το ίδιο βράδυ η Αντιγόνη, 
που δεν άντεχε να αφήσει τον ένα από τους δύο νεκρούς αδελφούς της γυμνό και 
καταφρονεμένο πάνω στο χώμα, έθαψε κρυφά τον Πολυνείκη, αφού πρώτα τον 
έπλυνε και τον στόλισε.
Μόλις ο Κρέοντας έμαθε ότι η Αντιγόνη είχε παρακούσει τις διατο(γές του, την έθα
ψε ζωντανή σε ένα υπόγειο, ξέθαψε τον Πολυνείκη και ττέταξε το σώμα του εκεί 
όπου το είχαν αφήσει αρχικά. Τότε, εμφανίστηκε αναστατωμένος ο μάντης Τειρε
σίας Κο(ι είπε στον βασιλιά ότι τα πουλιά έβγαζαν αλλόκοτες κραυγές, ότι οι προ
σφορές δεν καίγονταν κανονικά και ότι τα όρνια, που είχαν αγγίξει το πτώμα του 
γιου τού Οιδίποδα, άφηναν από ψηλά σταγόνες αίμα που έπεφταν επάνω στους 
βωμούς και τους μίαιναν. Τρομαγμένος ο Κρέοντας από τα σημάδια των θεών, απο
φάσισε να επιτρέψει την ταφή του Πο入υνείκη και να ελευθερώσει την Αντιγόνη. Στο 
μεταξύ, όμως, η κοπέλα είχε κρεμαστεί με το σεντόνι της, μέσα στη φυλακή της. Και 
ο μνηστήρας της ο Αίμονας, γιος του Κρέοντα, είχε αυτοκτονήσει με το ξίφος του 
πάνω από το νεκρό κορμί της.

νη
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£τ；ην παράσταση εδώ απεικονίζονται δύο από τις πιο 
εφιαλτικές σκηνές του θηβαϊκού πολέμου. Πεσμένος 

στο χώμα ο mo τρομερός από τους εφτά πολέμαρ
χους, ο Τυόέας, και γεμάτος λύσσα για τον μεγάλο 

εχθρό του τον Μελάνιππο, του σπάει το κρανίο και 
με ξέφρενη ευχαρίστηση ρουφάει τα μυαλά του. Αρι

στερά η Αθηνά, κρατώντας το αγγείο με την αθανα
σία τιου είχε φέρει από τον Όλυμπο για τον προστα- 

τενόμενό της τον Τυόέα, μένει απολιθωμένη από φρί- 
χη μπροστά στην αποτρόπαια πράξη του. Πάνω από 
τους όνο ήρωες, ο Δίας (;) εκσφενδονίζει τον κεραυ
νό του στον Καπανέα, που ανοίγει το στόμα τον έκ

πληκτος και τρομαγμένος. (Πήλινο ανάγλυφο από το 
αέτωμα του ναού Α στο Πυργί, β' τέταρτο 

5ου αι. π.Χ.).

EC QrjBac
Δέκα χρόνια μετά την πτώση των Επτά, οι 
γιοι τους, που είχαν ήδη γίνει άντρες, απο
φάσισαν να εκδικηθούν το Θάνατο των πα
τεράδων τους και να ξεκινήσουν νέα εκ
στρατεία κατά της Θήβας. Ανάμεσα στους 
νεαρούς πολεμιστές βρίσκονταν ο Διομή
δης, γιος του Τυδέαζ ο Αιγιαλέας, γιος του 
Άδραστου και ο Θέρσανδρος, γιος του Πο
λυνείκη, ο οποίος έμενε στο Άργος, γιατί 
στη Θήβα κυβερνούσε ο Λαοδάμας, ο γιος 
του Ετεοκλή. Αυτή τη φορά τα πράγματα πή
γαν καλά για τους πολιορκητές. Κατόρδω- 
σαν να μπουν νικητές στην πόλη και, μάλι
στα, με ελάχιστες απώλειες. Ο μόνος που 
σκοτώδηκε στη μάχη αυτή ήταν ο γιος του 
Άδραστου, ο Αιγιαλέας.

Εξίσου τραγί κι] ήταν και η μοίρα της αδελφής 
της Αντιγόνης, της μικρής Ισμήνης. Κατά τη 
διάρκεια της πολιορκίας της Θήβας, ο Τυδέ- 
ας, ο πιο άγριος αττό τους πολεμιστές του 
στρατού των Αργέ ίων, πέτυχε την κοπέλα 
μέσα στο ναό της Αθηνάς, μαζί με τον αγα
πημένο της, τον Περικλύμενο. Ο Περικλύμε- 

I νος το έβαλε στα πόδια και κατόρθωσε να 
i γλυτώσει, η Ισμήνη όμως έπεσε στα χέρια 
! του Τυδέα, ο οποίος την έσφαξε. Λένε ότι τον

Τυδέα τον οδήγησε στον τόπο όπου βρισκό- ί
ί ταν το ζευγάρι ή ίδια η Αθηνά, είτε γιατί είχε 
I οργιστεί από την ερωτική συνάντηση των 

δύο νέων μέσα στο ναό της, είτε από μίσος 
για τον Περικλύμενο που ήταν γιος του Πο-

()Τνόέας σκοτώνει την Ισμήνη, που προ
βάλλει μισόγυμνη κάτω από το κάλυμμα της 
κλίνης, ενώ ο μνηστήρας της ο Περικλνμε- 
νος, αιφνιόιασμένος, την έχει κιόλας εγκατα
λείπει. (Κορινθιακός αμφορέας, π. 560 π.Χ.).

σειδώνα, του αιώ
νιου αντιπά-

入ου της.
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Ο Βελλερ οφοντης

Βελλεροφόντης, ο μεγάλος ήρω- 
ας της Κορίνθου, θεωρούνταν γιος του 

Γλαύκου και εγγονός του Σίσυφου, στην 
πράγματικότητα, όμως, είχε πατέρα τον Πο- 

σειδώνα. Μητέρα του ήταν η Ευρυνόμη ή Ευρυ- 
μέδη, κόρη του Νίσου από τα Μέγαρα.

Τον καιρό που στην Κόρινθο βασίλευε ο Βελλεροφόντης,
Εδώ εικονίζεται ο ήρω- 
ας Βελλεροφόντης καβά
λα στον Πήγασο, το φτε
ρωτό άλογο που του είχε 
χαρίσει ο πατέρας του ο 

Ποσειόώνας, να σημαδεύ
ει από φηλά με το όόρυ 

του τη Χίμαιρα, κόρη του 
Τυφώνα και της Έχιόνας, 
ένα τέρας φοβερό με σώ

μα και κεφάλι λιοντα
ριού, κεφάλι με λαιμό αί
γας (ρυτρο)μένα στη 

και φίδι για ουρά.
(Κατωιταλιωτικό πινά

κιο, β , μισό 4ου αι. ττ.Χ.).

η ττ6入r| ήταν υποταγμένη στο Άργος. Κάποτε η Άντεια, γυναί
κα του Προίτου, βασιλιά του Άργους, είδε τον ήρωα και τον αγάπησε για την 
ομορφιά και την παλληκαριά του, ο(入入& εκείνος, μη入 ο ντο. να προσβάλει τον 
βασιλιά, αρνήθηκε τον έρωτά της. Τότε η Άντεια, για να τον εκδικηθεί ή επειδή 
φοβήθηκε μήπως την προδώσει στον άντρα της, τον κατηγόρησε ότι ήθελε να 
την κάνει δική του χωρίς τη θέλησή της. Έτσι ο Προίτος, που πείστηκε από τα 
λόγια της γυναίκας του, αποφάσισε να τιμωρήσει τον Βελλεροφόντη. Καθώς, 
όμως, δεν ήθελε να 入ερώσει τα χέρια του με αίμα φιλοξενούμενου του, τον έστει
λε στη Λυκία, στον πεθερό του Ιοβάτη, για να μεταφέρει τάχα κάποιο σημαντικό 
μήνυμα. Ξεκίνησε λοιπόν ο ήρωας για τη Λυκία, έχοντας μαζί του μια σφραγισμέ
νη πινακίδα, όπου ο Προίτος έγραφε στον Ιοβάτη να φροντίσει να εξοντώσει τον 
κομιστή της.
Εννιά μέρες φιλοξένησε ο Ιοβάτης τον απεσταλμένο του γαμπρού του και μόνο τη 
δέκατη τον ρώτησε για το σκοπό της επίσκειρής του. Χωρίς να υποιριάζεται τίπο
τε, ο Be入入£ρο(ρ6ντη§ του έδωσε την επιστολή και εκείνος, μόλις τη διάβασε, σκέ- 
φτηκε να του αναθέσει άθλους ακατόρθωτους, βέβαιος πως έτσι θα έβρισκε το 
θάνατο. Πρώτα οπτ' όλα, του ζήτησε να αντιμετωπίσει τη Χίμαιρα, κόρη του Τυ
φώνα και της Έχιδνας, ένα άγριο τέρας με κεφάλι λιονταριού, σώμα γίδας και φι
δίσια ουρά, που αποδεκάτιζε τα ζώα των κατοίκων της Λυκίας. Αμέσως ο ήρωα^
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Στο παλάτι τον Αργείου βασιλιά Προίτου μια φορά φιλοξενήθηκε ο Κο- 
ρίνθιος ήρωας Βελλεροφόντης. Στο διάστημα της παραμονής του στο πα

λάτι, η Σθενέβοια (ή Άντεια), η γυναίκα του Προίτου, ερωτεύτηκε το 
όμορφο παλληκάρι. Καθώς όμως δεν βρήκε ανταπόκριση, τον κατηγόρη
σε στον άντρα της ότι θέλησε να την κάνει δική του. Οργισμένος, τότε, ο 
Προίτος έστειλε τον Βελλεροφόντη στον πεθερό του, τον Ιοβάτη, βασιλιά 
της Λνκίας, με ένα γράμμα, όπου τον παράγγελνε να θανατώσει τον νέο.
Η σκηνή αυτή εικονίζεται κι εδώ. () Βελλεροφόντης, κρατώντας από το 
χαλινάρι τον Πήγασο ποι)θα τον μεταφέρει στη Λυκία, παραλαμβάνει, 

ανυποψίαστος, το γράμμα με την καταδίκη του από τον Προίτο, που τον 
κατευοδώνει με τη γνναίκ(ι τον. (Λουκανικός αμφορέας, π. 410 π.Χ.).

Ο Eiouqfoc

Ο Σίσυφος, γιος του Αιόλου, φημιζόταν για 
τη μεγάλη πονηριά του. Κάποτε, που μαρτύ
ρησε στον ποταμό Ασωπό ότι ο Δίας είχε 
αρπάξει τη δυγατέρα του την Αίγινα, ο 9ε- 
ός αποφάσισε να τον τιμωρήσει στέλνοντάς 
τον στον Άδη. Εκείνος, όμως, κατάφερε να 
ξεγελάσει τον Θάνατο και να τον αλυσοδέ
σει. Τελικά, ο Θάνατος ελευδερώδηκε από 
τον Άρη και άρπαξε τον Σίσυφο, ο οποίος, 
πριν πεδάνει, έδωσε εντολή στη σύζυγό του 
να μην του προσφέρει τις καθιερωμένες τι
μές. Όταν λοιπόν έφτασε στον Κάτω Κό
σμο, παρουσιάστηκε στην Περσεφόνη και 
της ζήτησε την άδεια να ανέβει στη γη, για 
να τιμωρήσει τη γυναίκα του για την παρά
λειψή της. Η Περσεφόνη δέχτηκε και ο πα
νούργος βασιλιάς έφυγε, χωρίς να έχει 
σκοπό βέβαια να επιστρέφει. Πάντως, όταν 
ο Σίσυφος κατέβηκε οριστικά στον Άδη, 
πλήρωσε τα ανομήματά του με αιώνια μαρ
τύρια.

Στην 
παρά-

入εμήσει με τους Εο入ύμους, ένα άγριο 
λαό της Λυκίας, εχθρούς του Ιοβάτη 
και, αφού τους κατατρόπωσε, πήρε

καβαλίκεψε τον Πήγασο, το φτερωτό άλογο που του είχε κάνει δώρο ο 
πατέρας του ο Ποσειδώνας, και σκότωσε τη Χίμαιρα, σημαδεύοντας τη 

με το τόξο του από ψηλά. Η δεύτερη αποστολή που ανέλαβε ήταν να ττο-

σταση αυτή, οι δυο θε
οί του Άδη με τα σύμ
βολά τους, ο Πλούτο)- 
νας το σκήπτρο και η 

Περσεφόνη τα στάχνα, 
παρακολουθούν το 

μαρτύριο στο οποίο 
καταδικάστηκε ο Σί
συφος, όταν βρέθηκε 

για δεύτερη φορά στον 
Άδη, να σπρώχνει δη
λαδή πάνω σε απότο
μο ύιΙ)ωμα ένα πελώ

ριο βράχο, ττ(π)δεν 
^όφταινε, όμως, ποτέ 

φτάσει στην κορυ
φή αλλά του ξέφευγε 

χ(η κατρακυλούσε πί- 
(Jco και ο ήρο)ας ξα
νάρχιζε τον αγώνα, 

το μαρτύριό του 
ν(ί- παίρνει ποτέ τέλος.

(Μελανόμορφος αμ
φορέας, 510-500 π.Χ.).

Ε την εντολή να εκστρατεύσει στη χώρα των 
ίί Αμαζόνων. Γυρνώντας νικητής και από αυτή 

τη μάχη, ο Βελλεροφόντης, έπεσε σε ενέδρα 
που του είχαν στήσει τα πιο αντρειωμένα 
ttcx入入ηκάρια της Λυκίας, υστέρα από διατα- 

.γή του Ιοβάτη. Και μόνο όταν αφάνισε και 
'τους Λυκίους, ο Ιοβάτης κατάλαβε πως ο 
! ήρωας είχε θεϊκή καταγωγή.
: Ύστερα οπτ' όλα αυτά, ο βασιλιάς κράτησε 
ι κοντά του τον Βελ入£ρο(ρ6ντΓ], τον πάντρεψε 
[με τη δεύτερη κόρη του, που κάποιοι ονομά- 
!ζουν Κασσάνδρα, και μοιράστηκε μαζί του 
,την εξουσία. Ο ήρωας, πάντως, δεν είχε κα- 

入6 τ€入og. Από αλαζονεία, δοκίμασε να ανέβει 
j με το φτερωτό του άλογο στον Όλυμπο και 
! να γίνει ομοτράπεζος των θεών. Ο Πήγασος, 
« όμως, τον τίναξε από πάνω του και τον γκρέ· 
j μισε στη γη. Από τότε ο Βελλεροφόντης τρι- 
]γύριζε ολομόναχος, με σαλεμένο το μυαλό, I
? αποδιωγμένος από θεούς και ανθρώπους.
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: O IVf εΧέθΐγ|1)Οκαι το 
κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου

()Μελέαγρος συγκέντρω
σε αηό όλη την Ελλάδα 

ττλήθος ανδρών και σκν- 
λων για να αντιμετο)ττί- 

σουν τον πελώριο κάττρο 
που είχε στείλει για τιμο)- 
ρία η Άρτεμη στην Καλυ- 

όώνα της Αιτωλίας και 
ρήμαζε τα βασιλικά κτή

ματα. Στη λεπτομέρεια 
αυτή επιτίθενται στον 

τρνπημένο από τα βέλη 
κάπρο τρία ζεύγη κυνη

γών: από αριστερά η Ατα
λάντη και ο Μελανιών, ο 
Μελέαγρος και ο Πηλέας 
και από δεξιά ο Κάοτωρ 
και ο Πολυδεύκης. Ένας 

άλλος ήρωας, ο Αγκαίος - 
κατά την επιγραφή Ανταί

ος- κείτεται πληγωμένος 
θανάσιμα. Νεκρός είναι 

κ(ιι ο σκύλος Όρμενος με 
ανοιγμένη την κοιλιά. Μό

λις διακρίνεται ο σκύλος 
Μάρθας στη()άχη τ(η) 

κάπρον, ο σκύλος Κόραξ 
τον δαγκώνει από πίσω, ο 

σκύλος Εγέρτης ορμάει 
απειλητικός από δεξιά 

και ο Μεθέπα)ν από αρι
στερά. (Μελανόμορφος 
κρατήρας, γνωστός ο)ς 

"Frangois", π. 570 π.Χ.).
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y
την Καλυδώνα της Αιτωλίας βασίλευε κάποτε ο Οινέας, ο οποίος είχε πα

ντρευτεί την Αλθαία, κόρη του Θέστιου, του βασιλιά της γειτονικής Πλευρώνας. 
Κάποιο καλοκαίρι, ενώ ο Οινέας πρόσφερε στους θεούς τους πρώτους καρπούς 
που έβγα入£ η γη, ξέχασε να θυσιάσει στην Άρτεμη, την προστάτιδα της χώρας. 
「/ αυτό η θεά οργίστηκε και έστει入£ ένα πελώριο κάπρο, που ρήμαζε τα βασιλι
κά κτήματα. Τότε ο Μελέαγρος, ο γιος του Οινέα, κάλεσε πλήθος ήρωες, από όλη 
την Ελλάδα, ανάμεσα τους και τον θείο του, αδελφό της Αλθαίας και αρχηγό των 
Κουρητών που κατοικούσαν στην Πλευρώνα, για να κυνηγήσουν τον Καλυδώνιο 
Κάπρο.
Ο αγώνας ήταν σκληρός και πολ入& παλληκάρια έπεσαν νεκρά, ξεσχισμένα από τα 
φοβερά δόντια του κάπρου. Κάποια στιγμή, όμως, ο Με入έαγρος κατόρθωσε να 
σκοτώσει το θηρίο, αφού προηγουμένως ο θείος του το είχε πληγώσει βαριά. Για 
κακή τύχη του ήρωα μεσολάβησε και πάλι η Άρτεμη, που τον έβαλε να μαλώσει με 
τον αδελφό της Αλθαίας για το ποιος θα πάρει στο σπίτι του, ως τρόπαιο, το δέρ
μα του κάπρου. Σύντομα, η διαφωνία εξελίχτηκε σε πραγματική μάχη μεταξύ Αι- 
τωλών και Κουρητών και ο Μελέαγρος, άθελά του ή σε μονομαχία, σκότωσε τον 
θείο του. Μόλις η Αλθαία έμαθε για το θάνατο του αδελφού της, παρακάλεσε τους 
θεούς του Κάτω Κόσμου να πάρουν κοντά τους τον γιο της.
Ο Μελέαγρος, ττ&入ι, όταν πληροφορήθηκε τα λόγια της μητέρας του, αποτραβή
χτηκε από τη μάχη πεισματωμένος. Έτσι, οι Κουρήτες, παίρνοντας θάρρος από 
την απουσία του πιο γενναίου ττο入εμιστή των αντιπά入οον τους, άρχισαν να πο
λιορκούν τα τείχη της Καλυδώνας. Καθώς η ίτ6入rj κινδύνευε να πέσει στα χέριο( 
τους, όλοι οι κάτοικοί της, ακόμη και η ίδια η Αλθαία, προσπάθησαν να μαλακώ
σουν το θυμό του ήρωα, αλλά εκείνος δεν έπαιρνε από λόγια. Τελικά, τη λύση έδω
σε η γυναίκα του, η Κλεοπάτρα, η οποία με δάκρυα στα μάτια τού ιστόρησε τις 
συμφορές που περιμένουν μια πολιτεία που την καταλαμβάνουν οι εχθροί. Ιυγ-
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Ο Μελέαγρος, ερωτευμένος με την 
Αταλάντη που είχε τόσο όιακριθεί 

στο κυνήγι του κάπρου, προσφέ
ρει ο' αυτήν τη δορά του ζώου.

Η Αφροδίτη αριστερά τούς παρα
τηρεί, ενώ ο Έρωτας φτερουγίζει 
ανάμεσά τους. (Απουλικός αμφο

ρέας, π. 330 π.Χ.).Ο Μελέαγρος μάλα)σε με τον αδελφό της μάνας του Αλθαίας
για το ποιος θα έπαιρνε στο σπίτι του, ο)ς τρόπαιο, το δέρμα 
τον κάπρου και άθελά του ή σε μονομαχία τον σκότωσε. 
Οργισμένη η Αλθαία για το θάνατο του αδελφού της, ζήτησε 
ατΐό τους θεούς του Κάτω Κόσμου να πάρουν κοντά τους 
τον γιο της. Στην εικόνα ο Τυόέας μαζί με τη Δηιάνειρα 
προσπαθούν να αποθέσουν τον Μελέαγρο στην κλίνη τον 
για να τιεθάνει. Μια γυναίκα, πιθανόν η Αλθαία, καταφθά
νει αναστατο)μένη από τα αριστερά, ίσως μετανιωμένη για 
την ηράξη της. (Απουλικός κρατήρας, 375-350 π.Χ.).

κ入ονισμένος, ο Μελέαγρος επέστρεψε στη μάχη, έδιωξε 
τους Κουρήτες και έσωσε την πατρίδα του. Ο ίδιος, όμως, 
δεν πρόφτασε να χαρεί τη νίκη. Η κατάρα της Αλθαίας εί
χε ήδη φτάσει στα αυτιά των θεών του Κάτω Κόσμου.
Σύμφωνα με την παράδοση, στο κυνήγι του Καλυδωνίου 
Κάπρου έλαβαν μέρος πολλοί γενναίοι άντρες, όπως ο 

ΓΙγ)入έας, ο Άκαστος, ο Άδμητος, ο Ιάσονας, ο Μόψος, ο Πει- 
ρίθους, ο Κάστορας, ο Πολυδεύκης, ο Ιφικλής ή ο γιος του

16入otos, ο Θησέας, ο Τελαμώνας αλλά και μία γυναίκα, η Ατα
λάντη. Όταν γεννήθηκε η Αταλάντη, ο πατέρας της, που ήθε

λε γιο, την παράτησε σε κάποια ορεινή περιοχή της Αρκαδίας για 
να πβθάνει. Εκεί όμως τη。，入ασε μια αρκούδα, ώσπου τη βρήκαν κά-

Στην αγγειογραφία 
εδώ, απομονώνεται 
ένα τμήμα μιας πο
λυπρόσωπης σύνθε- 

οης. Δύο κυνηγοί, πι
θανότατα ο Μελέα- 

Υ()ος και η Αταλάντη, 
τα κύρια πρ()(ι(οττα 

της επιχείρησης, 
^ρορμούν με ακόντια 

κατά τοι)κάπρου. 
(Εσωτερικό λακωνι

κής κύλικας, 
π. 550 π.Χ.).

ποιοι κυνηγοί καί την ανέλαβαν. Η κοπέλα λοιπόν, που μεγάλωσε στα βουνά, εγί
νε άφταστη στο τρέξιμο, την πάλη και το ，―， 
σημάδι. Μια παραλλαγή του μυθου, που μας 
παραδίδει ο Ευριπίδης, αναφέρει ότι η Ατα
λάντη πλήγωσε πρώτη τον κάπρο, ο Μελέ
αγρος τον αποτελείωσε και, επειδή είχε 
ερωτευτεί την πανέμορφη νέα, της χάρισε 
το δέρμα του. Οι υπόλοιποι κυνηγοί, αγανα- 
κτισμένοι επειδή το τρόπαιο πήρε μια γυναί
κα, όρμησαν και της το άρπαξαν με τη βία. 
Και όταν εκείνη παραπονέθηκε στον Μελέα- 
γρο, εκείνος θυμωμένος σκότωσε τους θεί
ους του, γεγονός που οδήγησε και στο δικό 
του χαμό.

/7 人 </(//〃 του

Μια μέρα ένας βοσκός του βασιλιά Οινέα, 
ο Στάφυλος, πρόσεξε ότι κάποια από τις γί
δες, που έτρωγε τους καρπούς ενός άγνω
στου φυτοΰ, έμοιαζε πιο ζωηρή από τις άλ
λες. Παραξενεμένος, έφερε τον καρπό στον 
βασιλιά και εκείνος τον έστυψε, δοκίμασε 
το χυμό του και αμέσως αισδάνδηκε να ξα
νανιώνει. Έτσι, τον καρπό τον είπε σταφύλι, 
από το όνομα του Στάφυλου και το χυμό οί
νο, από το δικό του όνομα.
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Ο Πέλοτιας, πάνω στο 
άρμα με την Ιπποδάμεια, 
οδηγεί επιδέξια τα άλογά 
του, που θα του χαρίσουν 

τη νίκη. Η Ιπποδάμεια 
υψώνει έκπληκτη το χέρι, 
όταν αντικρίζει μπροστά 

της τα όνο περιστέρια, 
σταλμένα από την Αφρο

δίτη ως θεϊκό σημάδι, 
πως θα γίνει ταίρι του νέ
ου που στέκει στο πλευρό 
της. (Ερυθρόμορφος αμ

φορέας, π. 410 π.Χ.).

ανέβει στον Όλυμπο και να

Ο「ΤανταΛος, γιος του 
Δία και βασιλιάς της Λυδίας, 
για να ευχαριστήσει τους θε
ούς που τον είχαν αξιώσει να 

γευτεί την αμβροσία και το νέ
κταρ, αποφάσισε να τους καλέσει κι αυτός σε τραπέζι. Θέλοντας όμως να τους δο
κιμάσει, έσφαξε τον Πέλοπα, τον γιο που είχε αποκτήσει από τη Διώνη, κόρη του
Άτλαντα, τον μαγείρες；ε και τους τον πρόσφερε για να τον φάνε. Οι θεοί, που κα
τάλαβαν αμέσως τη φρικτή πράξη του Τάνταλου, τον καταδίκασαν να βασανίζε
ται από αιώνια πείνα και δίψα στον Άδη και ξαναέφεραν στη ζωή τον Π£入οττα.
Την ίδια εποχή, στην Ήλιδα και την Π ίσα, βασίλευε ο Οινόμαος, γιος του Άρη, ο 
οποίος πήρε κάποτε χρησμό ότι ο γάμος της μοναχοκόρης του, της Ιπποδάμειας, 
θα σήμαινε το τέλος της ζωής του. ΓιΖ αυτό διακήρυξε πως θα πάντρευε την Ιππο
δάμεια μόνο με όποιον τον νικούσε στην αρματοδρομία. Απαραίτητη προϋπόθεση 
ήταν να παίρνουν οι μνηστήρες πάνω στο άρμα την κοπέλα. Έτσι, απασχολημένοι 
μαζί της, αποτελούσαν εύκολη Μία για τον πατέρα της. Επιπλέον, ο Οινόμαος εί
χε στη διάθεσή του τα δώρα του πατέρα του, του Άρη: όπλα ακατανίκητα και δύο 
αθάνατα άλογα, που έτρεχαν πιο γρήγορα κι απΖ τον άνεμο. Χάρη σΖ αυτά και την 
ικανότητα του ηνιόχου του, του Μύρτινου, ο βασιλιάς, αν και ξεκινούσε αργότερα 
από τα παλληκάρια, κατάφερνε πάντα να τα φτάνει και να τα σκοτώνει.
Τελευταίος υποψήφιος που εμφανίστηκε ήταν ο Πέλοπας, ο οποίος ερωτεύτηκε 
την Ιπποδάμεια και αυτή, ανταπέδωσε τα αισθήματα του. Για να εξασφαλίσει τη 
βοήθεια του Μυρτίλου, ο ήρωας του υποσχέθηκε ότι αν νικούσε θα του χάριζε το 
μισό του βασίλειο και θα τον άφηνε να χαρεί μια νύχτα με την Ιπποδάμεια. Πραγ
ματικά, ο ηνίοχος, που ήταν κρυφά ερωτευμένος με την κοπέλα, δέχτηκε να βοη-

Ο Πέλοπας

HuucdH 5
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Χ)ταν κατάλαβε ο Πέλοπας ότι μόνο με 
θεϊκή βοήθεια θα νικούσε τον Οινόμαο, 

κατέβηκε στην ακρογιαλιά και ικέτευσε 
τη συμπαράσταση του Ποσειόώνα. Ο 

θεός τον εισάκουσε και του χάρισε χρυ
σό άρμα και φτερωτά ακούραστα άλο
γα που έτρεχαν σαν τον άνεμο. Εδώ, ο 
Ποσειδώνας αναδύεται μεγαλόπρεπος 

από τη θάλασσα καβάλα σε ιππόκα
μπο, για να εκπληρώσει την ικεσία του 
Πέλοπα. (Ερυθρόμορφη υδρία, μετά το 

400 π.Χ.).

θήσει. Έβγαλε τις σφήνες που συγκροτού
σαν τις ρόδες στο άρμα του Οινόμαου και 
τις αντικατέστησε με κέρινα ομοιώματα 
τους. Όταν λοιπόν άρχισε η αρματοδρομία, 
το κερί έλιωσε, ο βασιλιάς ρττ入έχτηκε στα 
χαλινάρια, ττοδοττατήθηκε από τα άλογα και 
σκοτώθηκε. Λίγο πριν ξεψυχήσει, όμως, κα- 
ταράστηκε τον Μυρτίλο να πεθάνει από το 
χέρι του Πέλοπα.

Σύντομα, η κατάρα του Οινόμαου 
έπιασε. Ο Μυρτίλος, που τον έκαιγε ο 
έρωτάς του για την Ιπποδάμεια, προ
σπάθησε νοί τη βιάσει και ο Πέλοπας, 
ο οποίος έψαχνε αφορμή να τον ξε
φορτωθεί για να μην αποκαλύψει την 
απάτη, τον πέταξε στη θάλασσα. Ο 
Μυρτίλος, όμως, ήταν γιος του Ερμή, 
「ι' αυτό, λένε, ο θεός θύμωσε και δεν 
άφησε ποτέ χωρίς βάσανα τη γενιά 
των Πελοπιδών.
Μετά το φόνο του Μυρτίλου ο ΙΊ£入ο- 
πας εξαγνίστηκε από τον θεό Ήφαι
στο και έγινε βασιλιάς της Πίσας. Αργότερα, έγινε κύριος 6入r)s της χώρας κά
τω από τον Ισθμό της Κορίνθου, η οποία πήρε το όνομά του:门£入。πόννησος.

Στην εικόνα αυτή ο Τάνταλος παριστάνεται στον Κάτω Κόσμο, προσπαθώντας - 
κατά μια παραλλαγή τον μύθου - να συγκρατήσει το βράχο που επικρέμεται απει
λητικά και τον βασανίζει αιώνια την ^υχή, ως τιμωρία των θεών για την ασέβεια 129 
Jtov τους έδειξε. (Απουλικός κρατήρας, τέλος 4ου αι. π.Χ.).

Τα rou ΠΕ入。no

Ο Πέλοπας απέκτησε πολλά παιδιά, ανάμε- 
σά τους τον Ατρέα, τον Θυέστη, τον Πιτ- 
9έαζ παππού του Θησέα, τη Νικίππη, μητέ
ρα του ΕυρυσΘέα, αλλά και ένα νόδο γιο, 
τον Χρύσιππο, που του είχε ιδιαίτερη αδυνα
μία. Όταν ο Ατρέας και ο Θυέστης σκότω
σαν τον Χρύσιππο, επειδή φοβήθηκαν μή
πως κληρονομήσει τον πατέρα τους, ο Πέ
λοπας τους έδιωξε από την Ήλιδα καιζ έτσι, 
βρέδηκαν στην Τριφυλία, όπου ο Θυέστης 
άρπαξε με δόλο την εξουσία από τα χέρια 
του Ατρέα. Τότε ο Δίας, που δεν ανεχόταν 
τις αδικίες, συμβούλεψε τον Ατρέα να βάλει 
στοίχημα με τον Θυέστη πως την άλλη μέ
ρα ο ήλιος δα έβγαινε από τη δύση. 
Όποιος κέρδιζε 9α έπαιρνε το βασίλειο. Τε
λικά, βασιλιάς έγινε ο Ατρέας, αφού ο Δίας 
έκανε τον ήλιο να αλλάξει πορεία. Αργότε
ρα ο Ατρέας βρήκε το Θάνατο από τον Αίγι- 
σ8οζ γιο του Θυέστη. Ια παιδιά του νεκρού 
βασιλιά, ο Αγαμέμνονας και ο Μενέλαος, 
αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τη 
χώρα.



Ο Τρωικός Πόλεμος

130

y
πολύ παλιά χρόνια ένα ρο(οι入6ιτου入ο της Τροίας, ο 

Πάρης, άρπαξε την ξακουστή για την ομορφιά της βασίλισσα 
της Σπάρτης, την Ελένη. Για να εκδικηθούν οι Αχαιοί μάζεψαν 
στρατό, μπήκαν στα καράβια τους και ξεκίνησαν για την Τροία. 
Στα δέκα, ατέ入ειο)το( χρόνια που μάχονταν οι Αχαιοί με τους 
Τρώες, πολλοί άντρες και από τις δύο παρατάξεις έχασαν τη 
ζωή τους, άλλοι τιμημένα και άλλοι άδοξα. Στο τέλος, η Τροία 
κατακτήθηκε με πονηριά και καταστράφηκε ο入οσχερώς.
Στους μετα-μυκηναϊκούς αιώνες, ττο入入οί σημαντικοί επικοί ποι
ητές ασχολήθηκαν με τους μύθους της Τροίας. Στο δεύτερο 
μισό του 8ου αι. π.Χ., όμως, τους πήρε στα χέρια του ο 
Όμηρος και, μέσα από τη μεγαλοφυή επική του δημιουργία, 
την Ιλιάδα, τους χάρισε νέα διάσταση, λάμψη και μορφή. 
Έχοντας ως αφετηρία και ως πυρήνα της διήγησής του το 
θυμό του Αχιλλέα, ο Όμηρος επιτυγχάνει να ξετυλίξει μπροστά 
στα μάτια μας όλα τα γεγονότα του δεκάχρονου αγώνα των 
Αχαιών και των Τρώων, σε ένα έργο που διέπεται από μοναδι
κή τεχνική αρτιότητα.
Έως πριν αττό εκατό περίπου χρόνια, η επιστήμη θεωρούσε 
τους ελληνικούς μύθους καθαρά γέννημα της φαντασίας.

Ο Πάρης οδηγεί την 
Ελένη στο καράβι του, 
ενώ εκείνη τον ακολουθεί 

διατακτικά. Πίσω της η 
Αφροδίτη τη σκεπάζει με 
το νυφικό πέπλο και 
μπροστά της ο Έρωτας 
της ταχιοποιεί το διάδη
μα. Στο άκρο δεξιά της 
εικόνας η Πειθώ και αρΐ~ 
στερά ο Αινείας, Υ，ο$ 
Αφροδίτης. 
(Ερυθρόμορφος σκάφος, 
π. 480 π.Χ.).

Ώσπου, το 1871, συντελεστήκε ένα αρχαιολογικό
θαύμα. Ο ερασιτέχνης αρχαίο入6- 
γος Ερρίκος Ε入ήμαν, πιστεύοντας 
ακράδαντα ότι ο Όμηρος περιέ
γραψε ένα πραγματικό ττ6入εμο, αποφά
σισε να σκάψει κοντά στο σημερινό χωριό 
Χισαρλίκ της Τουρκίας για να βρει την πόλη 
της Τροίας. Πραγματικά, όχι μόνο ανακάλυψε 
την Τροία αλλά, επιπλέον, χάρη στις ανασκα-
φικές του έρευνες στις Μυκήνες, την Τίρυνθα και



τον Ορχομενό, ήρθε στο 
φως ο άγνωστος ως τότε 
Μυκηναϊκός πολιτισμός. Και
ήταν τόσοι οι θησαυροί που βρέθηκαν στις ανασκαφές αυτές, 
ώστε αποδείχτηκε ττως οι χαρακτηρισμοί του Ομήρου ^πολύ
χρυσος Μυκήνη77 και /ζπολύχρυσος, πολύχαλκος πόλις Πριά- 
μοιο/, ανταποκρίνονται απόλυτα στην πράγματικότητα.
Η ύπαρξη των κάστρων των Μυκηνών και της Τροίας, όμως, 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πόλεμος ανάμεσα στους βασι- 
入ιάδες τους είναι ιστορικό γεγονός ή ότι ο Αχι入入έας, ο Έκτορας, 
ο Οδυσσέας έζησαν πραγματικά. Η σχέση του ε入入ηνικού μύθου 
με την ιστορία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης των ειδικών, οι 
οποίοι ως σήμερα δεν έχουν κατορθώσει να συμφωνήσουν. 
Αλλοι υποστηρίζουν ττως ο μύθος αποτελεί αξιόπιστη ιστορική 
πηγή, άλλοι, αντίθετα, αρνούνται ότι έχει τον παραμικρό ιστο
ρικό πυρήνα, άλλοι κινούνται κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές 
απόψεις.
Οι μελέτες της νεότερης ηρωικής ποίησης άλλων εθνών κατέ
ληξαν στο συμπέρασμα ότι η λαϊκή φαντασία, που τραγουδάει 
κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, δεν διστάζει να ενσωματώ
σει ο' αυτό πλήθος λαϊκές ιστορίες και ποιητικά θέματα συγκε
ντρωμένα από διάφορους τόπους και εποχές, να παρουσιάσει 
πρόσωπα που έζησαν με διαφορά διακοσίων, τριακοσίων ή και 
πεντακοσίων ετών ως φίλους ή ως αντίπαλους στο πεδίο της 
μάχης, να μετατρέψει τους νικητές σε νικημένους. Το ίδιο πιθα
νόν συνέβη και με τον Τρωικό Πόλεμο. Την αφορμή για να πλα
στούν οι μύθοι της Τροίας την έδωσε ίσως κάποιο πραγματικό 
γεγονός. Πότε ακριβώς όμως συνέβη το γεγονός αυτό, κάτω 
από ποιες συνθήκες και με ποια έκβαση, είναι αινίγματα που 
μάλλον δεν θα τα λύσουμε ποτέ.

Στην παράσταση αυτή ο 
Δούρειος Ίιιιιος 
παρουσιάζεται πελώ
ριος, με τροχούς και μια 
σειρά από ανοίγματα. 
Επτά Αχαιοί φαίνονται 
μέσα στο άλογο, ενώ 
μερικοί έχουν βγάλει τα 
χέρια τους με τα όιιλα 
από τα ανοίγματα. 
Επτά επιπλέον 
ιιολεμιστές, Αχαιοί ή 
Τρώες, στέκονται έξω 
από το άλογο. 
(Αμφορέας με ανάγλυ
φες παραστάσεις, 
π. 670 π.Χ.).
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Ο γάμος του Πηλέα 
και της Θέτίδα^

Στο συμπόσιο που έγινε 
στο γάμο του Πηλέα και 

της Θέτιόας, οι τρεις 
θεές, η Ήρα, η Αθηνά και 

η Αφροδίτη, αφού έβγα
λαν τα υποδήματά τους 

και τα κρέμασαν στον 
τοίχο, ξάπλωσαν νωχελι- 

κά στις κλίνες. Πίσω τους 
ξεπροβάλλει το δαιμονι

κό κεφάλι της Έριδας, 
που, με τη φιλονικία που 
προκάλεσε ανάμεσα στις 
τρεις θεές, έβαλε σε αμε
τάβλητο δρόμο τον αφα- 
νισμό αμέτρητων ανθρώ

πων. (Ετρονσκικός 
αμφορέας, Jt. 540 ττ.Χ.).

CU . 
του Δια και βασι
λιάς της Αίγινας, εί
χε τρεις γιους, τον 
ΓΊγ|入€以 και τον Τελο(- 
μώνα από τη γυναί
κα του Ενδηίδα και 
τον Φώκο από τη
Νηρηίδα Ψαμάθη. Τα τρία αδέλφια γυμνάζονταν συχνά μαζί, επειδή όμως ο Φώ- 
κος έβγαινε πάντα πρώτος στα αγωνίσματα, οι άλλοι δύο τον φθόνησαν. ΓΓ αυτό, 
μια μέρα, τον σκότωσαν και έκρυψαν το σώμα του στο δάσος. Όταν αποκα入侦- 

φθηκε ο φόνος, ο Αιακός έδιωξε τους。境入φοκτόνους από την Αίγινα. Έτσι, ο Τε- 
λαμώνας κατέφυγε στη Σαλαμίνα και ο Πηλέας στη θεσσαλική Φθία, όπου αργό
τερα έγινε βασιλιάς.
Ο Πηλέας, αν και θνητός, αξιώθηκε να παντρευτεί μια θεά, τη Νηρηίδα Θέτι. Λέ
νε ότι για την αγάπη της Θέτιδας μάλωνε κάποτε ο Δίας και ο Ποσειδώνας. Μ6入吗 

όμως η Θέμιδα τους αποκάλυψε ότι ήταν γραφτό να γεννήσει η Νηρηίδα ένα γιο 
που θα γινόταν πιο δυνατός από τον πατέρα του, οι δύο θεοί, που φοβήθηκαν μή- 
πως το παιδί αυτό τους έπαιρνε τη βασιλεία του κόσμου, αποφάσισαν να την ττα- 
ντρέψουν με θνητό. Και η τιμή αυτή έλαχε στον Πηλέα, ττου, όπως έλεγε ο κόσμος, 
ήταν ο πιο θεοφοβούμενος άνθρωπος της Θεσσαλίας.
Ο γάμος του Πηλέα και της Θέτιδας τελεστήκε, με μεγάλη λαμπρότητα, στο Πή- 
λιο. Οι θεοί κατέβηκαν από τον Όλυμπο, ο καθένας με τα δώρα του, ενώ στο 丫入" 

ντι τραγούδησαν οι Μούσες, με τη συνοδεία του ίδιου του Απόλλωνα. Η μόνη 
που δεν προσκλήθηκε ήταν η Έριδα, η οποία, για να εκδικηθεί, έριξε στη μέση τηζ 
συγκέντρωσης ένα μήλο, λέγοντας να δοθεί στην πιο όμορφη. Καθώς άρχισαν ν°
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Μέσα σε ένα τοπίο της Ίδης, ο Ερμής παρουσιάζει τις 
τρεις θεές στον Πάρη, για να λύσει τη διαφορά τους. 
Η Έρώα, στο μέσο της σύνθεσης, παριστάνεται μισο- 
κρυμμένη. Στη σκηνή παρευρίσκονται ο Δίας, εττάνο) 
αριστερά, και η προσωποποίηση της ευτυχίας, επάνο 
δεξιά. (Ερυθρόμορφη υδρία, 400-390 π.Χ.).

Ο Δίας συμβουλεύτηκε τη Θέμι, 
κατά μία παραλλαγή του μύθου, 
για να περιορίσει το πλήθος των 
ανθρώπων που βάραιναν τη γη. 

Η Θέμιόα, καθισμένη στον δελφικό 
ομφαλό, ανζητάει χειρονομώντας 

με τον Δία, ενώ ο Ερμής και η 
Αθηνά παρακολουθούν με προσοχή 

και η Σελήνη, δεξιά, απομακρύνε
ται έφιππη. (Ερυθρόμορφη πελίκΐ], 

350-340 π.Χ.).

Η αιτία του κακού
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Στην εικόνα εδώ ο 
Πάρης κάθεται σε 
βράχο με τη λύρα 

στο χέρι και ο Ερμής 
οδηγεί μπροστά τον 
τις τρεις θεές, θεϊκά 

(οραίες. Η Αθηνά ττα- 
ριστάνεται με την πε

ρικεφαλαία και το 
δόρυ, η Ήρα με το 
σκήπτρο της και η 

Αφροδίτη με ένα 
σμήνος φτερωτών 

Ερώτ(ον να την περι
βάλλουν. (Ερυθρό

μορφη κι)λικα, 
500-490 兀X.).

Κάποτε που οι άνδρωποι είχαν παραπληδύ- 
νει και βάραιναν τη γη, ο Δίας ξεσήκωσε 
τον Θηβαϊκό Πόλεμο, στον οποίο σκοτώθη
καν πολλοί. Σύντομα, όμως, οι άνθρωποι 
ξαναπλήδυναν και, τότε, ο Δίας ζήτησε τη 
συμβουλή του Μώμου, του γιου της Νύ
χτας. Εκείνος, λοιπόν, του πρότεινε δύο 
πράγματα: να γεννήσει μια κόρη πεντάμορ
φη και να παντρέψει τη Νηρηίδα Θέτι με 
9νητό. Πραγματικά, ο Δίας έγινε πατέρας 
της Ελένης και φρόντισε να ζευγαρώσει τη 
Θέτι με τον Πηλέα. Τα δύο αυτά περιστατι
κά οδήγησαν στον Τρωικό Πόλεμο, όπου 
χάδηκαν αμέτρητοι Θνητοί και η γη ανακου
φίστηκε από το βάρος τους. Σύμφωνα με 
άλλη άποψη, αυτή που συμβούλεψε τον Δία 
πώς να ξεκληρίσει τους θνητούς, ήταν η Τι- 
τανίδα Θέμιδα.

το διεκδικούν με πείσμα η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη, ο Δίας πρόσταζε τον Ερ
μή να οδηγήσει τις θεές στην Ίδα, όπου έβοσκε τα κοπάδια του ο Πάρης, ο γιος 
του Πρίαμου, του βασιλιά της Τροίας. Αυτός θα έκρινε ποια από τις τρεις ήταν 
άξια να κερδίσει το βραβείο της ομορφιάς.
Μόλις ο Πάρης είδε μπροστά του τις θεές, τα έχασε και入rp£ να το βάλει στα 
πόδια, τον σταμάτησε όμως ο Ερμής και του 
μεταβίβασε την εντο入，του Δία. Ήταν 入οι- 
πόν υποχρεωμένος ο Πάρης να λύσει τη δια
φορά. Για να τον δελεάσουν οι θεές, του 
υποσχέθηκαν η κάθε μ ία και από ένα ξεχωρι
στό δώρο. Η Ήρα τού είπε ότι αν την προ
τιμούσε θα τον [όριζε κυρίαρχο ο入όκληρης 
της Ασίας και τηή Ευρώπης, η Αθηνά ότι θα 
τον έκανε ανίκητο ττο入εμιστή και η Αφροδίτη 
ότι θα του έδινε την πιο όμορφη γυναίκα του 
κόσμου, που δεν ήταν άλλη από την Ελένη.
Χωρίς να το σκεφτεί ττο入ι) ο Πάρης, διάλεξε 

την προσφορά της Αφροδίτης 
της παρέδωσε το 

μήλο. Το πρώτο 
βήμα για την 

έκρηξη του 
Τρωικού 
Πολέμου 
είχε γίνει.



Η Ελένη

Η Ελένη, η πανέμορφη κόρη που γέννησε ο Δ ίας 
από τη Λήόα, έγινε η αφορμή του πιο καταστρε

πτικού από τους αρχαίους μυθικούς πολέμους, 
του Τρωικού. (Λεπτομέρεια). (Μελανόμορφος 

αμφορέας, π. 540 π.Χ.).

Στην εικόνα ο Τυνδάρεος, 
η Λήδα και οι Δ ιόσκου- 
ροι παρακολουθούν το 
αποτεθειμένο πάνω σε 
βωμό αυγό, απ' ότιου, 

κατά μία παραλλαγή του 
μύθου, βγήκε η Ελένη. Σε 
χ^ηλή κολόνα είναι στημέ

νο το άγαλμα τον Δία. 
(Ερυθρόμορφος κρα

τήρας, 冗 420 π.Χ.).

ΜF Χ.ια μέρα η Λήδα, κόρη του Θέ- 
στιου του βασιλιά της Πλευρώνας και 
σύζυγος του Λακεδαιμόνιου βασιλιά Τυν- 
δάρεου, λουζόταν στα νερά του ποτα
μού Ευρώτα όταν, ξαφνικά, ένας κύκνος 
που τον κυνηγούσε ένας αετός ζήτησε έντρομος καταφύγιο στην αγκαλιά της. Ο 
αετός δεν ήταν άλλος από τον Ερμή, ενώ ο κύκνος ήταν ο ίδιος ο Δίας, που χρησι
μοποίησε το τέχνασμα αυτό για να ενωθεί μαζί της. Την ίδια νύχτα η Λήδα πλάγια
σε και με τον άντρα της και, έτσι, λίγους μήνες αργότερα, γέννησε την Ελένη και δυο 
δίδυμα αγόρια, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Η Ε入ένη και ο Πολυδεύκης ήταν 
τα αθάνατα παιδιά του Δία, ενώ ο θνητός Κάστορας ήταν γιος του Τυνδάρεου. 
Όταν η Ελένη έφτασε δώδεκα χρονών, ο Θησέας, θαμπωμένος από την ομορφιά 
της, την άρπαξε και την έκλεισε στην οχυρωμένη Άφιδνα. Τα αδέλφια της, όμως, 
ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, αφού ττο入έμησαν σκληρά με τον Άφιδνο, τον τοπι
κό ήρωα και υπερασπιστή του φρουρίου, κατάφεραν να την ελευθερώσουν.

Ύστερα από την περιπέτεια της Άφιδνας, ο Τυνδάρεος αποφά
σισε να παντρέψει την Ελένη. Καθώς η ομορφιά της είχε γίνει 
γνωστή στα πέρατα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στη Σπάρ

τη οι σπουδαιότεροι ηγεμόνες, που συναγωνίζονταν ο ένας 
τον άλλο στα πλούτη και τη δύναμη. Μόνο ο Οδυσσέας, ο βα

σιλιάς της Ιθάκης, δεν εμφανίστηκε, έστελνε όμως από το νησί 
του μηνύματα στα αδέλφια της Ε入ένης.

Ο Τυνδάρεος λοιπόν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί κατάλα
βε ότι όποιον και να προτιμούσε η κοπέλα θα έκανε εχθρούς όλους 

τους άλλους. Τότε, ακολουθώντας συμβου入ιή του Οδυσσέα, σύμφωνα 
με μια άποψη, £°以入£ όλους τους υποψήφιους μνηστήρες να ορκιστούν

H
O
W

UIVOLIHox-cdl

134



Ο Δίας καλωσορίζει στα παλάτια του στον Όλυμπο τους Διό
σκουρους, όταν, μετά το τέλος της επίγειας ζωής τους, θεοποιή
θηκαν. Ο Ποσειόώνας και ο Άρης τους ακολουθούν, ως τιμητική 
συνοδεία. (Μελανόμορφος αμφορέας, 550-540 τι.Χ.).

Σύμφωνα με την επι
κρατέστερη παραλ

λαγή του μύθου, ο 
Δ ίας πλησίασε με 
μορφή κύκνου τη 
Λήδα και γέννησε 

μαζί της τον Πολυ
δεύκη και την Ελένη, 

την ίόια μέρα που η 
Λήδα είχε συλλάβει 

τον Κάστορα από τον 
θνητό σύζυγό της, τον 
Τννόάρεο. (Ρωμαϊκό 
αντίγραφο ενός πρω

τότυπον αγάλματος 
τοι)γλύπτη Τιμόθεου, 

π. 370 η.Χ.). τι και την κόρη της.

πως αν κάποια φορά κάποιος 
τον άντρα της, θα έτρεχαν όλοι 

μαζί να τον τιμωρήσουν. Και εκεί
νοι ορκίστηκαν πρόθυμα, χωρίς να 
φαντάζονται πού θα τους οδηγού
σε αυτός ο όρκος.
Αυτός που διάλεξε τελικά η Ελένη 

ήταν ο Μενέ入cxos, γιος του Ατρέα 
και αδε入(ρ6$ του Αγαμέμνο- 

να, από τον οποίο απέ
κτησε μια κόρη, την Ερμιόνη.

Δέκα χρόνια μετά το γάμο τους 
έφτασε στη Σπάρτη ο Πάρης, καθο

δηγημένος από την Αφροδίτη, αναζητώ
ντας Ζ/των γυναικών το θαύμα^. Εννιά μέρες 
φιλοξένησε ο Μενέλαος τον εκλεκτό ξένο, 
τη δέκατη όμως αναγκάστηκε να φύγει για 
την Κρήτη, για να κηδέψει τον πατέρα της 
μητέρας του, τον Κατρέα. Η απουσία του 
βασιλιά διευκόλυνε τα σχέδια της Αφροδί
της. Σαν μια κοινή θνητή, η Ελένη υπέκυψε 
στη δύναμη της θεάς και έπεσε στην αγκα
λιά του Πάρη. Μέσα στη νύχτα, φόρτωσε 
στο καράβι του νεαρού πρίγκιπα θησαυ
ρούς και δούλους και εγκατέλειψε το παλά-

το入μούσε να αρπάξει την Ελένη από

Οι δίδυμοι Κάστορας και Πολυδεύκης (ονο
μάζονταν και Διόσκουροι = γιοι του Δία) τε
λείωσαν την επίγεια ζωή τους όταν συγ- 
κρούστηκαν με τα ξαδέλφια τους, τον Ίδα 
και τον Λυγκέα, γιους του Αφαρέα, βασιλιά 
της Μεσσηνίας. Η αφορμή, λένε, δόδηκε 
όταν οι Διόσκουροι άρπαξαν τη Φοίβη και 

Ιτην Ιλάειρα, θυγατέρες του Λεύκιππου, 
αδελφού του Αφαρέα, οι οποίες ήταν μνη- 
στευμένες με τον Ίδα και τον Λυγκέα. Στη 
μάχη που ακολούδησε, ο Κάστορας σκοτώ
θηκε πρώτος από το δόρυ του Ίδα και, στη 
συνέχεια, ο Λυγκέας έπεσε από το δόρυ 
του Πολυδεύκη και ο Ίδας από ένα κεραυ
νό του Δία. Τότε ο Δίας, ύστερα από παρά
κληση του αθάνατου Πολυδεύκη που δεν 
ήθελε να αποχωριστεί τον δνητό αδελφό 
του, επέτρεψε στους Διόσκουρους να ζουν 
μαζί, τη μία μέρα στον Όλυμπο κοντά 
στους Θεούς και την άλλη μέσα στη γη. Αρ
γότερα, τιμήθηκαν ως 8εοί και ανέβηκαν 
στον ουρανό όπου σχημάτισαν τον αστερι
σμό των Διδύμων.
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Η επίστρατε won

()Μενέλαος και ο 
Οόυσσέας, που εικονίζο- 
νται εδώ, είχαν την ευθύ
νη της επιστράτευσης για 

την τρωική εκστρατεία. Ο 
Αχιλλέας και ο Πάτρο

κλος, πριν τους ακολου
θήσουν, αποχαιρετούν τη 
Θέτι. Στο άκρο αριστερά 
εικονίζεται ο Μενεσθέας, 
ο αρχηγός του αθηναϊκού 
εκστρατεντικον σώματος 

στην Τροία, του οποίοι) 
την παρουσία ο Αθηναίος 
ζιογράφος θέλησε να τονί

σει με έμφαση: ΗΟΔI 
(να, αυτός εδώ είναι), 

λέει η επιγραφή στη συνέ
χεια τον ονόματος του. 

(Μελανόμορφος κάνθα
ρος, τι. 550 π.Χ.).

Μ—,—ετά τη
φυγή του Πάρη
και της Ε入ένης, ο Μενέλαος, ειδοποιημένος από την Ίρι, επέστρεψε στη Σπάρτη 
και διαπίστωσε το κακό που τον είχε βρει. Απελπισμένος, έτρεξε αμέσως στις Μυ
κήνες όπου βασίλευε ο αδελφός του Αγαμέμνονας και του ζήτησε να μαζέψει τους 
ηγεμόνες για να πάρουν πίσω την Ε入ένη, όπως είχαν ορκιστεί. Εκείνος, πράγματι, 
έστειλε κήρυκες και τους ειδοποίησε να ετοιμαστούν για την εκστρατεία. Όλοι 
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο προσκλητήριο, τταράλλη入α όμως ο Μενέλαος και ο 
βασιλιάς της Πόλου Νέστορας ταξίδεψαν για να επιστρατεύσουν δύο ήρωες που 
δεν είχαν δεσμευτεί με τον όρκο. Τον Οδυσσέα και τον Αχι入入έα, ο οποίος ήταν παι
δί την εποχή ττου παντρεύτηκε η Ελένη.
Στην Ιθάκη, όπου βασίλευε ο Οδυσσέας, πήγε μαζί με τον Μενέ入αο και τον Νέστο- 
ρα και ο Παλαμήδης, ο γιος του Ναυπλίου, που φημιζόταν για την εφευρετικότη- 
τά του. Όταν έφτασαν στο νησί, οι τρεις σύντροφοι βρήκαν τον Οδυσσέα να έχει 
ζέψει στο αλέτρι του ένα άλογο και ένα βόδι, να <ροράει στο κεφάλι μια σκούφια 
σαν του Ήφαιστου και να ρίχνει στο αυλάκι αλάτι αντί για σπόρο. Ο ήρωας είχε 
αποφασίσει να προσποιηθεί τον τρελό, αφού είχε πάρει χρησμό ότι, αν λάβαινε 
μέρος στον ττ6入εμο, θα γύριζε στην πατρίδα του ύστερα από είκοσι χρόνια. Ο Πα- 
λαμήδης, όμως, που κατάλαβε την πονηριά, άρπαξε από την αγκαλιά της Πηνε
λόπης, συζύγου του Οδυσσέα, τον νεογέννητο γιο τους Τηλέμαχο και τον ακού-
μπησε στη γη, μπροστά στο ο(入έτρι. Ο Οδυσσέας, (ρυσικά, σταμάτησε αμέσως τα 
ζώα. Έτσι προδόθηκε και αναγκάστηκε να υποσχεθεί στον Μενέλαο ότι θα συμμε- 

:τειχε στην εκστρατεία.
Ο Αχιλλέας ήταν ο μονάκριβος γιος του Πηλέα και της Θέτιδας. Μόλις γεννήθηκε, η 
μητέρα του, 0C入οvto(s να του χαρίσει την αθανασία, τον έβαζε κρυφά τα βράδια 
στη φωτιά. Μια νύχτα όμως ο Πηλέας την είδε, πήρε τρομαγμένος το παιδί από τα 
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Ο ένας μετά τον άλλο 
στέκονται στην 

παράσταση αντή ο 
Μενέλαος και οι 

άλλοι Αχαιοί ηγεμό
νες, πριν ξεκινήσουν 
για την Τροία. Ξεχω
ριστοί μέσα στο πλή

θος, μεγάλοι στις 
αρετές και στα πάθη 
τους. (Σχέδιο παρά

στασης από ι)ποκρα- 
τήριο, ττριν από το 

650 π.Χ.).

Τον Αχιλλέα, ντυμένο 
γυναικεία, αναγνωρίζει ο 

Οδυσσέας και ένας από 
τους συντρόφους τον, στην 
αυλή του βασιλιά της Σκύ

ρου Λ υκομήδη, όπου τον 
είχε κρύβει η μητέρα του 

Θέτιόα για να τον αποτρέ- 
ι/>ει από το να πάρει μέρος 

στον πόλεμο της Τροίας, 
από όπου -σαν θεά που 

ήταν- γνώριζε ότι όεν Θα 
ξαναγνριζε. (Τοιχογραφία 

από την ί,οικία τα)ν Διό
σκουρων "στην Πομπηία, 

π. 70 μ.Χ.).

χέρια της, τα μάγια χάλασαν και η Νηρηίδα 
θυμωμένη γύρισε κοντά στον πατέρα της, 
στα βάθη της θάλασσας. Τότε ο Πηλέας 
εμπιστεύτηκε τον Αχιλλέα στη φροντίδα του 
Κένταυρου Χείρωνα. Δίπλα του το παιδί έμα
θε τέχνες, όπως την ιππασία, τη μουσική και 
την ιατρική, και έγινε αξεπέραστο στην παλ- 
ληκαριά. Αργότερα, όταν έφτασε εννέα χρο- 
νών, η Θέτιδα, που γνώριζε πως αν ο γιος 
της πήγαινε στον ττ6入εμο δεν θα τον ξανά- 
。入£ίτ£ ζωντανό, τον έκρυψε στο παλάτι του 
Λυκομήδη, στη Σκύρο. Εκεί ο Αχιλλέας ζούσε 
ντυμένος με γυναικεία ρούχα, ανάμεσα στις κόρες του βασι入ι&. Ο μάντης Κάλχας, 
όμως, είχε προβλέψει ότι χωρίς τον Αχιλλέα οι Αχαιοί δεν θα έπαιρναν την Τροία. 
Ήταν λοιπόν απαραίτητο να βρεθεί ο ήρωας. Όταν οι απεσταλμένοι των Αχαιών 
παρουσιάστηκαν στον Λυκομήδη, εκείνος αρνήθηκε ότι ο Αχιλλέας βρισκόταν στο 

Η 呻。

Όσο ζούσε στη Σκύρο ο Αχιλλέας, αγάπη
σε μία από τις κόρες του Λυκομήδη, τη Δη- 
ιδάμεια, και απέκτησε μαζί της ένα γιοΖ τον 
Νεοπτόλεμο. Σύμφωνα με άλλη άποψη, ο 
Αχιλλέας δεν μεγάλωσε στο παλάτι του βα
σιλιά της Σκύρου. Γυρίζοντας, όμως από 
την αποτυχημένη εκστρατεία στη Μυσία, 
μια 8ύελλά τον έριξε μέσα στη νύχτα στο 
νησί. Έτσι γνωρίστηκε με τη Δηιδάμεια και 
την έκανε γυναίκα του.

παλάτι. Τότε ο Οδυσσέας μεταμ(ριέστηκε σε έμπορο και μπήκε στο γυναι- 
κωνίτη για να δείξει στις κόρες του βασιλιά τα υφάσματα που τάχα πουλού
σε. Στο μεταξύ, είχε φροντίσει να κρύψει ανάμεσα στα εμπορεύματα μια 
ασπίδα και ένα σπαθί. Ενώ λοιπόν οι βασι入οπούλες διάλεγαν υφάσματα, ο 
Αχιλλέας, που είδε ξαφνικά τα όπλαΖ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και τα άρ
παξε, προδίδοντας την ταυτότητά του. Ύστερα, υποσχέθηκε κι αυτός ότι 
θα οδηγούσε τους ττο入εμιστές της ①Oio(S, τους Μυρμιδόνες, στην Τροία. 
Ως τόπος συγκέντρωσης όλων των δυνάμεων των Αχαιών ορίστηκε η Αυ- 
λίδα της Βοιωτίας. Εκεί άρχισαν να καταφτάνουν ένας ένας οι βασιλιάδες, 
με το στρατό και τα καράβια τους.

137



Οι ^ζαιοί

Αρχηγός των Αχαιών, που 
πήραν μέρος στον Τρωι

κό Πόλεμο, ήταν, λόγω 
της μεγάλης του στρατιω
τικής δύναμης, ο Αγαμέ- 
μνονας, που εικονίζεται 

εδώ να σπένόει μπροστά 
στην πυρά - ''Πατρόκλου 

τάφος". (Λεπτομέρεια).
(Απονλικός κρατήρας, 

340-330 冗X).

Άντρα γενναίο και καλό
καρδο χαρακτηρίζει ο 

Χ)μηρος τον Μενέλαο, μι
κρό αδελφό του Αγαμέ- 

μνονα και βασιλιά της 
Σπάρτης. (Ερυθρόμορφος 
κρατήρας, 440-430 冗X).

ο των Ελλήνων που πήραν 
μέρος στον Τρωικό Πόλεμο ονομάζο
νται από τον Όμηρο και τους &入入oi)s 
επικούς Αχαιοί αλλά και Αργέ ίο ι και
Δαναοί. Αρχηγός, λόγω της μεγάλης του στρατιωτικής δύναμης, ήταν ο
Αγαμέμνονας, γιος του Ατρέα. Ο Αγαμέμνονας είχε παντρευτεί την Κλυταιμήστρα, 
αδελφή της Ελένης, και με τη βοήθεια του πεθερού του Τυνδάρεου πήρε πίσω το 
θρόνο των Μυκηνών, που είχε αρπάξει ο Θυέστης, αδελφός του πατέρα του. Το 
κράτος του εκτεινόταν σε όλο το Αργος και σε πολλά νησιά, δεν γνωρίζουμε όμως 
αν με το γεωγραφικό όρο 〃Αργο§〃 ο Όμηρος εννοούσε την ομώνυμη πόλη, την 
Αργολίδα ή ο入όκληρη την Πελοπόννησο. Ο αρχιστράτηγος των Αχαιών, αν και δεν 
ξεχώρισε ιδιαίτερα για την παλληκαριά τουΖ παρουσιάζεται να ξεπερνάει τους 
άλλους βασιλιάδες στην ομορφιά και την αρχοντιά.
Ο Μενέλαος, ο μικρός αδε入(ρ6. του Αγαμέμνονα, ήταν βασιλιάς της Σπάρτης και 
φημιζόταν για τα ττλούτη του. Εκτός από την Ερμιόνη, την κόρη που του χάρισε η 
Ελένη, ο ήρωας είχε και ένα γιο από μισ σκλάβα, τον οποίο ονόμασε Μεγαπένθη 
για να του θυμίζει τη 入。ττη που ένιωσε μετά τη φυγή της γυναίκας του. Η Ιλιάδα

παρουσιάζει τον Μενέλαο ξανθό, με φαρδείς ώμους, λιγόλογο, γνωστικό 
και υπερβολικά καλόκαρδο.
Γιος του Νηλέα, ενός γιου του Ποσειδώνα, ήταν ο Νέστορας, ο ηλικιωμέ
νος και γνωστικός βασιλιάς της Πύλου. Δεν έλαβε πολλές φορές μέρος στη 
μάχη, δεν υπήρχε όμως κανένας Αχαιός που να μην τον τιμάει και να μην 
τον σέβεται. Την παλληκαριά του Νέστορα είχαν κληρονομήσει και οι δύο 
γιοι του, ο Αντίλοχος και ο Θρασυμήδης.
Ο Οδυσσέας, ο γενναίος βασιλιάς της Ιθάκης, διακρινόταν πάνω ο(ττ'6入。 

για την εξυπνάδα και τη διπλωματικότητά του. Στα χρόνια του πολέμου.
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Ο σεβάσμιος αυτός γέροντας είναι, 
σνμφίονα με την επιγραφή, ο Νέστορας, 
ο συνετός βασιλιάς της Πύλου. 
(Λεπτομέρεια). (Ερυθρόμορφος 
αμφορέας, π. 480 ττ.Χ.).

Ο Αχιλλέας ξεπερνού- 
σε τους άλλους Αχαι

ούς ηγεμόνες σε ομορ
φιά και ανδρεία. Η 

ηρωική μορφή του, με 
το περήφανο κεφάλι 

και το ρωμαλέο κορμί, 
προβάλλει εδώ θεϊκή. 

(Ερυθρόμορφος αμφο
ρέας, π. 450 π.Χ.).

κάθε φορά που οι Αχαιοί έπρεπε να 入ύσουν ένα πολεμικό ή 
πολιτικό πρόβλημα, να πάρουν μια δύσκο入rj απόφαση ή να 
καταφύγουν στην πονηριά, ο Οδυσσέας πρωτοστατούσε. 
Σημαντικό ρ6入。qtov πόλεμο έπαιξαν και οι δύο Αίαντες. Ο 
πρώτος, ο Αίας ο Σαλαμίνιος, γιος του Τελαμώνα του 以5£入· 

φού του Πηλέα, συνοδεύεται στο έπος σταθερά από τα επί
θετα //μέγας,, και /ζπε入ώριο$〃. Η ασπίδα του, πύργος 
σωστός, ήταν ασήκωτη για κάθε άλλο ήρωα. Νόθος αδελφός 
του ήταν ο άριστος τοξότης Τεύκρος, γιος του Τελαμώνα και 

Τα 6η入。tqu AyMA&cr
Ο Πηλέας χάρισε στον γιο του το κράνος, 
το θώρακα και την ασπίδα που του είχαν 
'προσφέρει οι θεοί, όταν παντρεύτηκε τη Θέ- 
,τι. Ιου έδωσε και ένα κοντάρι από ξύλο με

λιάς, που του είχε κάνει δώρο ο Χείρωνας, 
και ήταν τόσο βαρύ ώστε κανείς άλλος από 
τους Αχαιούς δεν είχε τη δύναμη να το ση
κώσει. Ακόμη, ο Αχιλλέας πήρε μαζί του τα 
αδάνατα άλογα του πατέρα του, τον Ξάνδο 

# και τον Βαλίο, που ήταν παιδιά της Άρπυιας 
1 Ποδάργης και του Ζέφυρου, γΓ αυτό έτρε

χαν σαν τον άνεμο.

Ο πολυμήχανος 
()δυ(7σέας εικονίζε- 

τ(ιι συλλογισμένος, με 
τον πέτασο αναριγ- 

μένο πίσω και το 
ξίφος οτο στιβαρό 

του χέρι. (Λεπτομέ
ρεια). (Ερυθρόμορφη 
^ελίκη, π. 440 π.Χ.).

της Ησιόνης, της κόρης του Λαομέδοντα. Ο δεύτερος Αίας 
ονομαζόταν Λοκρός και θεωρούνταν γιος του Οϊλέα, από την ανατολική Λοκρίδα.
Χωρίς να είναι συγγενείς, οι δύο Α ία ντε ς μάχονταν πάντα πλάι πλάι.
Ο τίτλος του πιο όμορφου και πιο αντρειωμένου Έλληνα 
ανήκε αναμφισβήτητα στον Αχιλλέα. Στην Τροία τον είχε 
συνοδεύσει ο αχώριστος φίλος του Πάτροκλος, γιος του 
Μενοίτιου, και ο αγαπημένος του παιδαγωγός Φοίνικας, γιος 
του Αμύντορα, βασιλιά μιας περιοχής της Θεσσαλίας που 
λεγόταν Ε入入

Το στρατό των Αχαιών έσπευσαν να ενισχύσουν με τα καρά
βια και τους άνδρες τους ττο入入οί ακόμη ήρωες. Ανάμεσά τους 
ο ατρόμητος Διομήδης, γιος του Τυδέα, ο Ιδομενέας, γιος του 
Δευκαλίωνα και εγγονός του Μίνωα, ο Ποδαλείριος και ο 
Μαχάονας, οι γιοι του Ασκληπιού, ο Εύμη入ο$, γιος του Άδμη
του, ο Πο入υποίτης, γιος του Πειρίθου, ο Τ入ηπό入Ejjog, γιος 
του Ηρο(κ入ο Ακάμας και ο Δημοφών, γιοι του Θησέα και 
της Φαίδρας.



Οι Ίρώε(^

Αρχοντιά χαρακτηρίζει την 
τραγική μορφή τοι)Πρία
μου, του γέροντα βασιλιά 

της Τροίας. (Λεπτομέρεια).
(Ερυθρόμορφος σκύφος, 

485-480 π.Χ.).

Ο Έκτορας ετοιμάζεται 
για τη μάχη. Η μητέρα 

τον η Εκάβη του κρατά- 
ει το κράνος και το δό

ρυ, ενώ ο πατέρας του ο 
Πρίαμος του δίνει τις τε

λευταίες συμβουλές.
(Ερυθρόμορφος αμφο

ρέας, 510-500 π.Χ.).

y
jm·/την Ιλιάδα οι αντίπαλοι των Αχ以ιών 
αποκα入οΟντοα Τρώες και Δάρδανοι. Με
:το πρώτο όνομα, ο Όμηρος φαίνεται πως εννοεί τους κατοίκους του Ιλίου, της
πρωτεύουσας της Τροίας, ενώ με το δεύτερο τον υπόλοιπο ττ入ηθυσμό της χώρας, 
αν και η διάκριση δεν είναι απόλυτη. Βασιλιάς της Τροίας ήταν ο ευγενικός, αρχο
ντικός Πρίαμος, ένας από τους γιους του Λαομέδοντα. Ο Πρίαμος είχε παντρευτεί 

I την Εκάβη, την κόρη του ηγεμόνα της Φρυγίας Δύμαντα, η οποία του χάρισε δε
καεννέα γιους, ανάμεσα τους τον Τρωίλο που έπεσε από το χέρι του Αχιλλέα στην 
αρχή του πολέμου, τον γενναίο Δηίφοβο και τον 'Ε入ενο. Άλλους τριάντα ένα γιους 

；；απέκτησε από άλλες γυναίκες, ενώ αξιώθηκε να χαρεί και δώδεκα κόρες.
Ο Έκτορας, ο μεγαλύτερος γιος του Πρίαμου ενσάρκωνε το πρότυπο του 

ηρωικού πολεμιστή. Οι εχθροί του τον έτρεμαν και οι δικοί του τον 
τιμούσαν, γιατί αυτός με τη γενναιότητά του προστάτευε 

την ττ6入r]. Από την αγαπημένη του σύντροφο, την Ανδρο
μάχη, κόρη του βασιλιά Ηετίωνα, είχε ένα γιο, τον 

Αστυάνακτα.
Όσον αφορά τον Πάρη, ο μύθος λέει πως η Εκάβη, 

όταν τον είχε στα σπλάχνα της, ονειρεύτηκε ότι 
γέννησε ένα αναμμένο δαυλό που έσταζε αίμα και 
έβαζε φωτιά στην Τροία. Τότε ο Αίσακος, ένας 
νόθος γιος του Πρίαμου που ήξερε να εξηγεί τα 
όνειρα, συμβου入τον πατέρα του να σκοτώ
σει το παιδί μόλις γεννηθεί, αλλιώς οι μέρες της 

Τροίας θα ήταν μετρημένες. Την εξόντωση του 
παιδιού ανέλαβε ένας δούλος, ο οποίος όμως το

λυπήθηκε και το άφησε στις πλοτγιές της Ίδης. Εκεί,

howimvoliH
o
w
c
d
l



Η Κασσάνδρα, η πεντάμορφη κόρη του Πρίαμου, είναι από τις 
πιο τραγικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Εδώ, αγκαλιάζει 
το άγαλμα της Αθηνάς, ζητώντας προστασία από τον Αίαντα τον 
Λοκρό που προσπαθεί να την τραβήξει βίαια κοντά τον, για να 
τη βιάσει ύστερα από λίγο μέσα στον ίδιο το ναό.
(Ερυθρόμορφος αμφορέας, π. 450 π.Χ.).

Στη θαυμάσια αυτή 
αγγειογραφία ο Ερ
μής επιστατεί στην 

απομάκρυνση, από το 
πεδίο της μάχ?]ζ, του 
νεκρού Σαρπηδόνα, 

τοι)γιον τον Δ ία %αι 
της Ευρώπης και 

πλούσιοί) βασιλιά της 
Λυκίας. Τον σηκώ
νουν ο Ύπνος και ο 
θάνατος, οι δίδυμοι 

γιοι της Νύχτας. Ο νε
κρός Σαρπηόόνας, 

παλληκάρι ακόμη, ει- 
κονίζεται πελώριος, 

με μάτι σβησμένο και 
σφιγμένα δόντια, με 

την ακαμψία τον θα
νάτου στα μέλη τον. 

Οι δνο οπλίτες, ο Λ εο- 
δάμας και ο Ιππόλυ
τος παραστέκουν ο)ς 

τιμητική φρουρά. 
(Ερυθρόμορφος κρα

τήρας, π. 51() π.Χ.).

το θήλασε μια αρκούδα και, στη συνέχεια, το βρήκε ένας βοσκός και το μεγάλωσε. 
Αργότερα ο Πάρης αναγνωρίστηκε από την οικογένεια του και έγινε δεκτός με με
γάλη χαρά στο παλάτι. Στην Ιλιάδα, ο δεύτερος γιος του Πρίαμου παρουσιάζεται 
όμορφος και γοητευτικός για τις γυναίκες αλλά, επίσης, δειλός και καυχησιάρης.
Από τους ι)ίτ6入oiitous Τρώες ήρωες ξεχώριζε ο Αινείας, γιος του Αγχίση και της θε
άς Αφροδίτης, ο ηλικιωμένος, δίκαιος Αντήνορας, ανιψιός του Πρίαμου, και οι γιοι 
του, κυρίως ο Αγήνορας και ο Ακάμαντας και, τέλος, ο Πάνθοος, δημογέροντας της 
Τροίας, και οι γιοι του Υπερήνορας, Εύφορβος και Πολυδάμας, μάντης, φίλος και 
σύμβουλος του Έκτορα.
Στο φοβερό πόλεμο €入αβαν μέρος και ττο入- 

λοί σύμμαχοι των Τρώων, οι οποίοι είχαν 
φτάσει με το στίρατό τους από χώρες μακρι
νές. Ένας από τ^υς σημαντικότερους ήταν ο

i Σαρπηδόνας, ο πλούσιος βασιλιάς της Λυ
κίας. Για τον Σαρπηδόνα άλλοι £入εγαν πως 
ήταν γιος του Δία και της Ευρώπης και αδελ
φός του Μίνωα και του Ραδάμανθυ, &入入οι 
πως ήταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας,

1 της κόρης του Βελλερο(ρόντη, άλλοι πως ο 
γιος της Λαοδάμειας ήταν εγγονός του πρώ
του Σαρπηδόνα και &入入οι πως ένας ήταν ο 
Σαρπηδόνας, αλλά ο πατέρας του ο Δίας 
του είχε χαρίσει το μοναδικό προνόμιο να 
ζήσει τρεις ανθρώπινες γενιές. Σύντροφος 
πιστός του Σαρπηδόνα ήταν ο Γλαύκος, εγ· 
γονός κι αυτός του Βελ入£ρο(ρ6ντη.

Την Κασσάνδρα, την πεντάμορφη κόρη του 
Πρίαμου, την αγάπησε ο Απόλλωνος και 
εκείνη του υποσχέδηκε να γίνει δική του, αρ
κεί να της πρόσφερε το χάρισμα της μαντι
κής. Όταν, όμως, ο δεός πραγματοποίησε 
την επιδυμία της, η Κασσάνδρα αρνήδηκε να 
ανταποκριδεί στον έρωτά του. Τότε ο Απόλ
λωνος δύμωσε και, επειδή δεν μπορούσε να 
πάρει πίσω το δώρο του, την καταράστηκε 
να μην πιστεύει κανείς στις προφητείες της, 
όσο αληθινές κι αν ήταν. Σύμφωνα με άλλο 
μύ9ο, η Κασσάνδρα ήταν δίδυμη με τον Έλε- 
νο. Κάποτε, ύστερα από ένα γλέντι, οι γονείς 
ξέχασαν τα παιδιά στο ναό του Θυμβραίου 
Απόλλωνα. ΕκείΖ μέσα στο σκοτάδι, τα πλη
σίασαν φίδια που έγλειψαν τα αυτιά τους και 
τους έδωσαν τη δύναμη να ακούν μυστικές 
φωνές. Έτσι, τα δύο αδέλφια βρέθηκαν 
προικισμένα με το δώρο της μαντικής.



Η αρχή τη^ εκστρατείας

Η Ιφιγένεια πλησιάζει 
τΐρος το βο)μό, ενώ πίσω 
της έχει ήδη εμφανιστεί 

το ελάφι. Στην παράστα
ση αυτή θύτης είναι ο 
ίδιος ο Αγαμέμνονας, 
όπως υποδηλώνει το 

σκήπτρο που κρατάει.
Στη θυσία, την οποία 
παρακολουθούν από 

ιρηλά ο Απόλλωνας και η
Άρτεμη, βοηθάει ένας 

νέος. (Απουλικός κρα
τήρας, 370-350 π.Χ.).

I αίες, οι Αχαιοί κίνησαν για την τρωική γη αλλά, καθώς δεν γνώριζαν πού ακριβώς 
! βρισκόταν, αποβιβάστηκαν στη Μυσία και άρχισαν να τη λεη入ο(τοίν. Την εποχή 
! εκείνη βασιλιάς της Μυσίας ήταν ο Τ，入εφος, γιος του Ηρακλή, ο οποίος τους επι

τέθηκε με το στρατό του και, σύντομα, τους έτρεψε σε φυγή, ματαιώνοντας έτσι 
την πρώτη τους εκστρατεία. Κατά τη διάρκεια της μάχης, όμως, ο Τ，入εφος χτυ
πήθηκε στο μηρό από το κοντάρι του Αχιλλέα και η πληγή δεν £入εγε να κλείσει.

Ι
Έτσι, αφού πήρε χρησμό ότι θα γιατρευόταν μονάχα από εκείνον που τον είχε 
πληγώσει (〃ο τρώσας ιάσεται,,)/ μεταμφιέστηκε σε ζητιάνο και πήγε στο Άργος

Ι
όπου συνεδρίαζαν οι βασιλιάδες. Παρό入ο που στην αρχή οι Αχαιοί τον θεώρησαν 
κατάσκοπο των Τρώων, τελικά δέχτηκαν να τον βοηθήσουν. Τότε ο Οδυσσέας, 
:που κατάλαβε πως ο χρησμός δεν εννοούσε τον ίδιο τον Αχιλλέα αλλά το κοντάρι 
Ιτου, έξυσε λίγη σκουριά από τη λόγχη πάνω στο μηρό του Τήλεφου και η πληγή 
έκλεισε. Κι εκείνος, για να ευχαριστήσει τους Αχαιούς για το κ。入6 που του έκαναν, 
τους έδειξε το δρόμο για την Τροία.

::Οκτώ χρόνια αργότερα, όταν οι Αχαιοί είχαν πια καταφέρει να ξαναμαζευτούν
στην Αυλίδα, ο Αγαμέμνονας μπήκε, χωρίς να το καταλάβει, σε ένα άλσος αφιερω
μένο στην Άρτε μ η και σκότωσε ένα ιερό ελάφι. Καυχήθηκε, μάλιστα, πως ούτε η θεά 
δεν θα σημάδευε τόσο κ。入&. Θυμωμένη εκείνη έστειλε φοβερή άπνοια, για να μην 
μπορούν τα πλοία των Αχαιών να ανοίξουν πανιά και, τότε, ο μάντης Κάλχας φα
νέρωσε ότι για να την εξευμενίσουν έπρεπε να θυσιαστεί στο βωμό της η Ιφιγένεια(/ 
η πιο όμορφη από τις κόρες του Αγαμέμνονα. Ύστερα από μεγάλους δισταγμούς, 
ο βασιλιάς έστειλε μήνυμα στην Κλυταιμήστρα να φέρει την κόρη τους στην Au入 

γιατί τάχα ο Αχιλλέας επιθυμούσε να την παντρευτεί. Καταχαρούμενη η βασίλισσα 
έφτασε στο στρατόπεδο, μαζί με την Ιφιγένεια, όπου αποκαλύφθηκε ότι ο Αχιλλέ-
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Όταν ο Τήλεφος κατηγορήθηκε 
για κατάσκοπος των Τρώων, 

άρπαξε τον Ορέστη, τον γιο του 
Αγαμέμνονα, και κάθησε ικέτης 
στο βωμό του Δία, απειλώντας 
να τον σκοτώσει εάν οι Αχαιοί 

δεν τον άφηναν να γυρίσει στην 
πατρίδα του, αφού πρώτα τον 

γιάτρευε ο Αχιλλέας. Εόώ ο 
ήρα)ας, με επίδεσμο ττου δηλώνει 

την πληγή στο πόδι του, είναι 
καθισμένος στο βα)μό. Ο μικρός

Ορέστης, (ττην αγκαλιά του, απλώνει 
τα χέρια προς τον Αγαμέμνονα, ο 

οποίος καταφτάνει αττό τα αριστερά.
(Ερυθρόμορφη πελίκη, π. 450 jc.X.).

1 ας δεν είχε ιδέα για το γάμο. Αγα να κτισμένος ο ήρωας που τον είχαν χρησιμοποιή- 
i σει ως δόλωμα, υποσχέθηκε στην Κλυταιμήστρα ότι δεν θα επέτρεπε να γίνει η θυ

σία, αλλά ο στρατός διαφωνούσε. Τη λύση έδωσε τελικά η ίδια η Ιφιγένεια. Βλέπο- 
ί ντας τόσους άντρες έτοιμους να χάσουν τη ζωή τους στην Τροία, προχώρησε με τη 
；θέλησή της προς το βωμό. Την ώρα όμως που ο Κάλχας ύψωνε το μαχαίρι, η Άρτε- 

μη, άρπαξε την κόρη και στη θέση της άφησε ένα πεντάμορφο ελάφι. Την Ιφιγένεια

143

Ο Πρα)τεσίλαος, ο 
πρώτος Αχαιός που 

έχασε τη ζωή του 
στην τροπική γη, τη 
στιγμή που πηδάει 
από την ττλώρη του 

καραβιού του 
στη στεριά. 

(Αργυρό νόμισμα 
Φθιώτιόων Θηβών, 

302-286 π.Χ.).

Ο Πρωτεσίλαος, γιος του Ίφικλου και βασι
λιάς της Φυλάκης, έφυγε για την Τροία την 
επομένη του γάμου του με τη Λαοδάμεια, 
κόρη του Άκαστου, η οποία όταν πληροφο- 
ρήδηκε το θάνατο του άντρα της δεν ήθελε 
να το πιστέψει. Αλλά και ο Πρωτεσίλαος 
βασανιζόταν στον Κάτω Κόσμο από την 
αγάπη του για τη Λαοδάμεια. Παρακάλεσε 
λοιπόν τον Πλούτωνα να του επιτρέψει να 
περάσει τρεις ώρες μαζί της. Ο 8εός δέχτη
κε και, μετά τις τρεις ώρες, ο Πρωτεσίλαος 
ζήτησε από την αγαπημένη του να τον ακο
λουθήσει στον Άδη. Κι εκείνη, χωρίς αντίρ
ρησή, άρπαξε το σπαδί του και αυτοκτόνησε.

:τη μετέφερε στη χώρα των Ταύρων, όπου την έκανε ιέρεια στο ναό της.
Οι Αχαιοί, με ούριο πια άνεμο, έφτασαν στην Τρωάδα. Καθώς, όμως, υπήρχε χρη
σμός που £入平 ότι ο πρώτος που θα πατούσε το πόδι του σε τρωικό χώμα θα 
έβρισκε αμέσως το θάνατο, κανείς δεν έκανε το πρώτο βήμα. Τότε, ο Οδυσσέας 
πήδηξε από το καράβι του, αφού προηγου
μένως είχε τΐετάξει στο χώμα την ασπίδα 
του, για να τίατήσει πάνω σ, αυτή. Ξεγελα
σμένος από το τέχνασμα, όρμησε δεύτερος ο 
Θεσσαλός Πρωτεσίλαος, ο οποίος σκότωσε

πολλούς Τρώες. Ο Πρωτεσίλαος, όμως, 
ήταν στην πράγματι κότητα αυτός 

που άγγιξε πρώτος τη γη της 
Τροίας, γι' αυτό σύντομα 

έπεσε νεκρός από το κο
ντάρι του Έκτορα. Στη 
συνέχεια, οι Αχαιοί επιχεί
ρησαν να λύσουν ειρηνικά 
τις διαφορές τους με τους 
Τρώες,。入入G απέτυχαν.

Έτσι, ξεκίνησε ο πόλεμος.



Η οργή του ^(ϊλΧέα

Ο Αχιλλέας, παρόλο το 
θυμό του, δέχτηκε να 
δώσει τη σκλάβα του 

Βρισηίόα στον 
Αγαμέμνονα, ύστερα από 

παρέμβαση της ΑΘηνάς.
Εδώ, ο γιος τον Πηλέα 
και της Θέτιόας, καθι
σμένος και τυλιγμένος 

σ(ριχτά με το ιμάτιό του, 
παρακολουθεί τους όνο 

κήρνκες που παίρνουν τη 
σκλάβα από τη σκηνή 

του. Μπροστά τον στέκει 
κάποιος ανώνυμος 

ήρωας. (Ερυθρόμορφη 
κι)λικα, π. 480 π.Χ.).

κούσαν τα τείχη της Τροίας, χωρίς αποτέλεσμα. Πάνω στο δέκατο χρόνο, παρου
σιάστηκε στο αχαϊκό στρατόπεδο ο Χρυσής, ιερέας του Απόλλωνα, μαζί με αμέ- 

j τρητα ττο入ύτιμα αντικείμενα για να τα ανταλλάξει με την κόρη του Χρυσήίδα, που 
；είχε πιαστεί αιχμάλωτη σε κάποια επιδρομή των Αχαιών στη Θήβα, πολιτεία της 
[Τρωάδας, και είχε δοθεί σκλάβα στον Αγαμέμνονα. Όλοι, βασιλιάδες και απλοί 

στρατιώτες, φάνηκαν πρόθυμοι να δώσουν την κόρη πίσω στον πατέρα της, 
εκτός από τον Αγαμέμνονα, ο οποίος έδιωξε με βάναυσο τρόπο τον γέροντα ιερέα. 
Τότε ο Αττ6入入ωνας, για να τιμωρήσει τους Αχαιούς, άρχισε να σκοτώνει με το τό- 
ξο του ζώα και ανθρώπους. Εννέα μέρες αργότερα, ο Κάλχας φανέρωσε πως για 
να εξευμενίσουν τον θεό έπρεπε να αφήσουν ελεύθερη τη Χρυσήίδα, χωρίς λύτρα. 
Ο Αγαμέμνονας αναγκάστηκε να υποχωρήσει, απαίτησε όμως να πάρει για αντά入- 

入αγμα τη σκλάβα τού Αχιλλέα Βρισηίδα. Αφού οι δύο βασιλιάδες αντάλλαξαν λόγια 
σκληρά, ο Αχιλλέας δήλωσε ότι θα παραχωρούσε τη Βρισηίδα α入入&, για την προ-

,σβολή που του έγινε, θα αποτραβιόταν από τη μάχη.
Χωρίς τον ατρόμητο Αχιλλέα οι Αχαιοί ήταν ευάλωτοι. ΙΎ αυτό ο Δίας, που επιθυ
μούσε τη νίκη των Τρώων, έστειλε τον Όνειρο να πει στον Αγαμέμνονα, ενώ κοι
μόταν, πως τάχα είχε έρθει η ώρα να πάρει την πόλη. Έτσι, τα δύο στρατεύματα 
ετοιμάστηκαν για μάχη. Πρώτος ο Πάρης καυχήθηκε ότι θα αντιμετώπιζε οποιον
δήποτε από τους Αχαιούς και ο Μενέλαος δέχτηκε την πρόκληση. Αποφασίστηκε 
λοιπόν να σταματήσει ο ττ6入εμος και όποιος από τους δύο άντρες νικούσε, θα κέρ
διζε την Ε入ένη. Η συμφωνία σφραγίστηκε με όρκους και η μονομαχία άρχισε. Τη 
στιγμή, όμως, που ο Μενέλαος έσερνε τον Πάρη, από την περικεφα入ο(ίά, προς το 
στρατόπεδο των Αχαιών, μεσολάβησε η προστάτιδά του η Αφροδίτη, τον άρπαξε 
και τον μετέφερε στο παλάτι. Ταυτόχρονα, για να μην σταματήσει ο πόλεμος, η
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Η Χρυσηίδα, η όμορφη 
σκλάβα του Αγαμέμνονα, 
ακολουθούμενη από τον 

πατέρα της, τον ιερέα 
Χρυσή. (Ερυθρόμορφος 

σκύφος, π. 480 π.Χ.).

Κ5 Τρ3ΐκ6< EAeuoc

Οι 8εοί του Ολυμπου είχαν και στο ζήτημα 
του Τρωικού Πολέμου τις προσωπικές τους 
συμπάθειες και αντιπάθειες. Η Ήρα και η 
Αδηνά πήραν το μέρος των Αχαιών, αφού 
ο Πάρης τις είχε προσβάλει, προσφέροντας 
το μήλο στην Αφροδίτη. Από τους υπόλοι
πους δεούς, τους Αχαιούς υποστήριζε ο 
Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Ήφαιστος, ενώ 
ο Απόλλωνος, η Άρτεμη, ο Άρης και η 
Αφροδίτη ενίσχυαν με κάδε τρόπο τους 
Τρώες.

Αθηνά με τη μορφή ενός Τρώα, έπεισε τον Λύκιο Πάνδαρο 
να τοξέψει τον Μενέλαο, παρόλο που η ανακωχή κρατούσε 
ακόμη. Η πληγή του ήρωα δεν ήταν σοβαρή, αλλά η παρα
σπονδία έσβησε κάθε ελπίδα για ειρήνευση. Στη μάχη που 
ο(κο入oSBr]g ο Έκτορας αναμετρήθηκε με τον Τελαμώνιο Αί- 
αντα, χωρίς κανείς να υπερισχύσει.
Την επομένη, όταν ξανάρχισε η σύγκρουση, ο Δίας απαγό
ρευσε αυστηρά σε 6入oug τους θεούς να βοηθήσουν τους 
προστατευόμενούς τους. Έπειτα ταξίδεψε με το άρμα του 
ως την Ίδα, το βουνό που υψώνεται πάνω από την Τροία,

Ο Μενέλαος επιτίθε
ται με γυμνό ξίφος 
κατά τον Πάρη, ο 

οποίος το βάζει στα 
πόδια κοιτάζοντας 
προς τ(ι πίσ(ι). Στον 

Τρώα πολεμιστή 
συμπαραστέκονται 
δύο θεές, η Άρτε μη 

δεξιά και η Αφροδίτη 
αριοτερά. 

(Ερυθρόμορφη κύ
λικα, π. 485 π.Χ.).

και κάθησε να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ως το μεσημέρι η μάχη κρατήθηκε 
ισόρροπη, αργότερα όμως ο Δίας άρχισε να δίνει κουράγιο στον Έκτορα και τους 
Τρώες. Και σαν είδε την Ήρα και την Αθηνά, που είχαν κατέβει στη γη για να συ
μπαρασταθούν στους Αχαιούς, απείλησε να τις κάψει με τους κεραυνούς του.
Μόλις έπεσε το σκοτάδι, το συμβούλιο των Αχαιών έστειλε στον Αχιλλέα αντιπρο- 
σωπία, προσφέροντάς του απόλυτη ικανοποίηση εκ μέρους του Αγαμέμνονα, ο 
ήρωας όμως αρνήθηκε να συμφιλιωθεί με τον αρχιστράτηγο. Την ίδια νύχτα, ο 
Οδυσσέας και ο Διομήδης γλίστρησαν μέσα στο 
εχθρικό στρατόπεδο και σκότωσαν τον Ρή
σο, βασιλιά των Θρακών, που είχε 
φτάσει στην Τροία την προηγούμε
νη μέρα με το στρατό του. Ύστε
ρα, άρπαξαν τα ολόλευκα άλο
γά του που £入αμπαν σαν ηλια
χτίδες και έτρεχαν σαν τον άνε
μο και έγιναν άφαντοι.



Ο θάνατος 
του Πατρόκλου

Συμφορά με μια άποι/)η, 
η αγγειογραφία αυτή 

εικονίζει το θάνατο του 
Πατρόκλου. Τον νεκρό 

ήρο)α, ττου είναι σκεπα
σμένος με πλουμιστό 

ύφασμα, σηκώνουν από 
το έδαφος οι συμπολεμι

στές του, ενώ η ^υχ)ί του, 
που μοιάζει με ττάνοττλο 

πολεμιστή, πετάει ελεύθε
ρη τριγύρω. 

(Ερυθρόμορφος κρα
τήρας, π. 500 jt.X.).

κύριοι πρόμαχοι των Αχαιών, ο Αγαμέμνονας, ο Οδυσσέας και ο Διομήδης, ενώ οι 
Τρώες άρχισαν να πλησιάζουν επικίνδυνα τα καράβια των αντιμάχων τους. Στο 
μεταξύ ο Δίας, πιστεύοντας ότι κανείς από τους θεούς δεν θα τολμούσε να τον 
παρακούσει και να ανακατευτεί στον πόλεμο, έστρεψε τα μάτια του σε χώρες μα
κρινές. Τότε ο Ποσειδώνας βρήκε την ευκαιρία να εμψυχώσει τους Αχαιούς, οι 
οποίοι έκο^;αν την ορμή των Τρώων.
Η Ήρα, πάλι, που δεν άντεχε να βλέπει τον Δία να δίνει τη νίκη στους Τρώες, απο
φάσισε να επέμβει. Αφού πλύθηκε, αρωματίστηκε και φόρεσε το στηθόδεσμο της 
Αφροδίτης που ξεσήκωνε τον ερωτικό πόθο, παρουσιάστηκε μπροστά του τάχα 
για να του ζητήσει την άδεια να επισκεφτεί τον Ωκεανό και την Τηθύ. Γοητευμέ
νος, ο θεός της ζήτησε να πλαγιάσει μαζί του και εκείνη, ύστερα αϊτό κάποιους 
υποτιθέμενους δισταγμούς, δέχτηκε. Αργότερα, ενώ ο Δίας κοιμόταν στην αγκαλιά 
της γυναίκας του, ο Ύπνος, ακολουθώντας οδηγίες της Ήρας, έτρεξε να ειδοποιή
σει τον Ποσειδώνα ότι μπορεί ανενόχλητος να συνεχίσει να δίνει κουράγιο στους 
Αχαιούς. Έτσι, ο Αίαντας κατόρθωσε να εκσφενδονίσει μια τεράστια πέτρα πάνω 
στον Έκτορα και να τον ξαπλώσει στο χώμα, με αποτέλεσμα οι Τρώες να τον σύ
ρουν, με μεγάλη δυσκολία, μέχρι τις όχθες του Σκάμανδρου για να τον γλυτώσουν. 
Όταν ο βασιλιάς των θεών ξύπνησε και έριξε μια ματιά στον τρωικό κάμπο, κα
τάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Αν και η Ήρα κατάφερε να τον πείσει ότι δεν ήταν 
υπεύθυνη για τις ενέργειες του αδελφού τουΖ ο Δίας την έστει入£ πίσω στον 'Ο入υ- 
μττο και μήνυσε στον Ποσειδώνα να εξαφανιστεί από την Τροία. Έπειτα έδωσε 
εντολή στον Απόλλωνα να στυλώσει ξανά τον Έκτορα. Με τον θεό να τους οδηγεί,
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Τ-Λ. ο επόμενό 
πρωί, στο πε
δίο της μάχης 
πληγώθηκαν οι
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Λίγο πριν αττοχαιρετιστονν για 
τιάντα, ο Πάτροκλος, που φοράει τα 
άρματα τοι)φίλου του και στέκει 
μπροστά σε βωμό, στρέφεται προς 
τον καθισμένο Αχιλλέα, που προσφέ

ρει σπονδή. (Ερυθρόμορφη στάμνος, 
πρώιμος 5ος αι. ττ.Χ.).

Μόλις ο Δίας σταμάτησε να επιβλέπει τις μάχες 
Ελλήνων και Τρώων, ο Ποσειόώνας έτρεξε στο Ίλιο 
για να εμψυχώσει τους προστατευόμενοϋς τον. Εδώ 

βλέπουμε τον θεό ανάμεσα στους όνο Αίαντες να 
χειρονομεί ζωηρά, καθώς απευθύνεται στον 

Τελαμώνιο Αίαντα, πίσω από τον οποίο στέκεται ο 
αδελφός του, ο τοξότης Τεύκρος. (Μελανόμορφη 

κύλικα, π. 540 π.Χ.).

Η Ήρα τταρουσιάζε- | 
ται στον Δία στολι- | 

σμένη και αρο)ματι- | 
σμένη, για να του I 

ανάβει τον ερωτικό | 
πόθο και να τον ανα- I 
γκάσει να αποτραβή- I 

ξει το βλέμμα του I 
από τον τρωικό I 

κάμπο. Και εκείνος, I 
χωρίς να νποπτεύε- I 

ται το πονηρό σχέδιό 
της, την υποδέχεται. 
(Μετόπη από το ναό

Ε του Σελινούντα, 
π. 460 π.Χ.). |

ο Έκτορας και οι Τρώες όρμησαν πια στα 
καράβια των Αχαιών.
Την κρίσιμη εκείνη στιγμή ο Πάτροκλος, με 
παρότρυνση του Νέστορα, παρακάλεσε τον 
Αχιλλέα να του δώσει τα όπλα του και να 
του επιτρέψει να ττο入εμήσει μαζί με τους 
Μυρμιδόνες. Ο Αχιλλέας συμφώνησε, του 
ζήτησε όμως να σταματήσει τον αγώνα, 
αμέσως μόλις απομακρύνει τους εχθρούς.
Η θέα του αρματωμένου Πατρόκλου πάγωσε τους Τρώες, οι οποίοι, πιστεύοντας 
ότι ο Αχιλλέας είχε ξαναμπεί στη μάχη, άρχισαν να υποχωρούν. Αμέσως ο Πάτρο
κλος χύθηκε πάνω στους Λυκίους, μονομάχησε με τον Σαρπηδόνα και τον σκότωσε. 
Μετά, ξεχνώντα-ς τα λόγια του φίλου του, συνέχισε την επίθεση. Παρά λίγο να πα
τούσε το κάστρο της Τροίας, μεσολάβησε όμως ο Απόλλωνος, που τον χτύπησε 
δυνατά στις πλάτες και άρχισε να πετάει μακριά τα όπλα του ένα ένα. Ο ήρωας 

Η 展a navonAia rou 必庭如
Μετά την αρπαγή των όπλων του Αχιλλέα 
από τον Έκτορα, η Θέτιδα παράγγειλε στον 
Ήφαιστο νέα όπλα για τον γιο της. Πράγμα
τι, ο 9εός κλείστηκε στο εργαστήριό του και 
έφτιαξε για τον ήρωα δώρακα, κράνος, κνη- 
μίδες και μια ασπίδα, πάνω στην οποία σχε- 
δίασε στεριές και Θάλασσες, τον ήλιο, το 
φεγγάρι, τον ουρανό με τ' άστρα, χωράφια 
και παλάτια και γύρω γύρωΖ στο στεφάνι, 
τον απέραντο Ωκεανό.

ήταν ακόμη ζαλισμένος από το χτύπημα του θεού, όταν τον σημά
δεψε με το κοντάρι του ο Εύφορβος, ο γιος του Πάνθοου, ενώ το 
τ£入ειωτικό χτύπημα το έδωσε ο Έκτορας. Μόλις ο Πάτροκλος σω
ριάστηκε νεκρός στη γη, ο Έκτορας ζώστηκε τα 6ττ入以 του Αχι入入€以. 

Ταυτόχρονα, ξέσπασε άγρια μάχη για το ποια πλευρά θα πάρει το 
σώμα του ήρωα. Παρ, όλες τις προσπάθειες των Αχαιών, ο νεκρός 
κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Τρώων. Ο Αχιλλέας, όμως, μαθαί
νοντας το θάνατο του φι^ου του, έβγαλε τόσο άγρια κραυγή που οι 
Τρώες το 邱。入αν στα πόδια τρομοκρατημένοι. Έτσι, οι Αχαιοί μετέ
φεραν το άιρυχο κορμί στη σκηνή του Αχιλλέα, ο οποίος θρηνούσε 
απαρηγόρητος.
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Ο Αχιλλέας δένει ένα τραύ
μα του αγαπημένου του 
φίλου Πατρόκλου. 
(Αττική ερυθρόμορφη 
κύλικα - εσωτερικό - που 
υπογράφεται από τον 
αγγειοπλάστη Σωσία και 
αποδίδεται στον Ζωγράφο 
του Σωσία, π. 500 π.Χ.).
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Ο Αχιλλέας θανατώνει τη 
βασίλισσα των Αμαζόνων 
Πενθεσίλεια.
(Αττική ερυθρόμορφη 
κύλικα - εσωτερικό - που 
αποδίδεται στον Ζωγράφο 
της Πενθεσίλειας, 
π. 455 π.Χ.).

149



"Εκτορα、και .板ιΧλέαχ;

Με την ορμή που γεννά ο 
πόνος για το θάνατο του 

φίλου του, ο Αχιλλέας 
επιτίθεται με γυμνό ξίφος 

κατά του Έκτορα, ο 
οποίος έχει σχεδόν 

καταρρενσει. Το θανάσι
μο αγώνα παρακολου

θούν η Αθηνά, αριστερά, 
και ο Απόλλωνας, δεξιά. 

(Ερυθρόμορφη 
υδρία, π. 490 π.Χ.).

ότι η Μοίρα είχε ορίσει να χάσει τη ζωή του, αν σκότωνε τον Έκτορα, ο ήρωας 
；ήταν αποφασισμένος να εκδικηθεί το θάνατο του Πατρόκλου. Έτσι, αφού μοιρολό

γησε όλη τη νύχτα τον χαμένο του σύντροφο, μόλις ξημέρωσε παρουσιάστηκε στη 
συνέλευση των Αχαιών και 入ωσε στον Αγαμέμνονα ότι ήταν έτοιμος να πολεμή
σει ξανά στο πλευρό του. Το ίδιο πρωί ο Δίας ανακοίνωσε στους υπόλοιπους θε- 
ούς ότι η εντολή του, που τους κρατούσε μακριά από τον πόλεμο, δεν ίσχυε πια. 
Στο μεταξύ ο Αχιλλέας, κρατώντας τα όπλα που του χάρισε η μητέρα του, όρμη- 
σε εναντίον των Τρώων και άρχισε να τους σφάζει αλύπητα. Αλλά και οι θεοί, που 

；είχαν φτάσει στον κάμπο της Τροίας, χτυπιούνταν μεταξύ τους. Τελικά νικητές 
:αναδείχτηκαν οι θεοί που προστάτευαν τους Αχαιούς, ενώ οι Τρώες κατέφευγαν 

κυνηγημένοι μέσα στην πόλη. Μόνο ο Αγήνορας δοκίμασε να αντισταθει στον cxau- 
! γκράτητο Αχιλλέα, τον άρπαξε όμως ο Απόλλωνας και τον γλύτωσε. Ύστερα, ο θε- 
i ός, παίρνοντας τη μορφή του Αγήνορα, παρέσυρε τον Αχιλλέα μακριά από τις πύ

λες, για να ττρο入άβουν οι υπόλοιποι Τρώες να χωθούν στο κάστρο.
Έξω από τα τείχη δεν είχε απομείνει πια κανένας Τρώας, εκτός από τον Έκτορα. 

\ Αδικα τον ικέτευαν οι γονείς του να λυπηθεί τη ζωή του και εκείνους τους ίδιους.
Ο ήρωας σκόπευε να αντιμετωπίσει τον φοβερό αντίπαλο ολομόναχος. Αλλά όταν 

,；ο Αχιλλέας, που μάταια κυνηγούσε τον Απόλλωνα, επέστρεψε και έτρεξε καταττά- 
ί νω του, ο Έκτορας το έβαλε στα πόδια. Τρεις φορές έκαναν το γύρο του κάστρου, 

χωρίς ο Αχιλλέας να καταφέρει να τον πιάσει. Η ώρα του θανάτου του Τρώα, 
,! όμως, είχε πια σημάνει. Η Αθήνα, με την άδεια του πατέρα της, πήρε τη μορφή του 
1 Δηίφοβου και πλησίασε τον Έκτορα λέγοντας του ότι βγήκε από τα τείχη για να

Π.

JL Λ. αρολο
:που η Θέτιδα 

1 προειδοποίη- 
Ισε τον Αχιλλέα
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Η Πενθεσίλεια

Παρόλο ττου ο Αχιλλέας βυθίζει το δό
ρυ του στο λαιμό της, η γενναία βασί

λισσα των Αμαζόνων Πενθεσίλεια έχει 
ακόμη τη δύναμη να κατευθύνει ενα
ντίον του το δικό της. Το βλέμμα του 
ήρωα, ττου καρφώνεται στο δικό της, 
θυμίζει την αρχαία μαρτυρία για τον 

έρωτα που γεννήθηκε στην καρδιά 
του, όταν είδε την εκθαμβωτική ομορ

φιά της νεκρής γυναίκας. (Μελανό
μορφος αμφορέας, π. 530-525 π.Χ.).

Ο Αχιλλέας, ξαπλωμένος στην περίτεχνα στολισμένη κλίνη τον 
και στραμμένος προς τον νεαρό ηνίοχο οτα αριστερά τον, μοιά

ζει να μην έχει αντιληφθεί ακόμη την παρουσία τοι)Πρίαμου 
που έρχεται να τον ικετεύσει να του παραόώσει τον γιο τον.

Ο νεκρός Έκτορας βρίσκεται παρατημένος στο χώμα. 
(Ερυθρόμορφος σκύφος, π. 485-480 π.Χ.).

Συνδυά
ζοντας γε
γονότα που 
απέχουν με

ταξύ τους χρο
νικά και τοπικά,( 

αγγειογράφος εικονί 
ζει εόώ τον Αχιλλέα 

που τρέχει να ανέβει 
στο άρμα, δίπλα στον 
ηνίοχο, στο πίσω μέ
ρος τον οποίου είναι 
δεμένο το σώμα του 

Έκτορα. Αρκττερά ο 
Πρίαμος και η Εκά
βη θρηνούν, ενώ στο 

μέσο η Ίριδα έρχεται 
πατώντας για να με

ταβιβάσει το μήνυμα 
των θεών. Δεξιά βλέ
πουμε τον τύμβο τοι) 

Πατρόκλου και τη 
φτερωτή ^νχή του.

(Μελανόμορφη

του παρασταθεί. Ξεγε入οκιμιίνο. τότε εκείνος, στά
θηκε για να μετρηθεί με τον Αχαιό. Λίγο αργότερα, 
ο Αχι入入έας έπαιρνε την εκδίκησή του. Το κοντάρι 
του χτυπούσε τον Έκτορα στο λαιμό θανάσιμα.

Η στάση του Αχιλλέα απέναντι στον νεκρό Έκτορα 
υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή. Αφού τον έγδυσε, τον έδε

σε πίσω από το άρμα του και τον έσυρε μέχρι το 
αχαϊκό στρατό

πεδο, όπου τον
πέταξε στα χώματα. Έπειτα, έκαψε το σώ
μα του Πατρόκ入ου και οργάνωσε入ητι- 
κούς αγώνες γιο^ να τον τιμήσει.
Μόλις πέρασαν δώδεκα μέρες, ο Δίας μήνυ
σε με τη Θέτι στον Αχιλλέα ότι οι θεοί ήταν 
αγανακτισμένοι από το φέρσιμό του και 
τον συμβούλευαν να παραδώσει το σώμα 
του Έκτορα στους Τρώες. Ο ήρωας δεν 
έφερε αντίρρηση και, όταν ο Πρίαμος έφτα
σε στη σκηνή του ειδοποιημένος από την 
Ίρι, τον δέχτηκε με σεβασμό και κο(入οοι5νη. 
Αφού έφαγαν, ήπιαν και κοιμήθηκαν, ο 
Αχι入入£o(s υποσχέθηκε ότι θα σταματούσε 
τον πόλεμο όσες μέρες ήταν απαραίτητες 
για την ταφή και ο βασιλιάς εγκατέλειψε το 
στρατόπεδο των Αχαιών, μεταφέροντας

Αμέσως μετά την ταφή του Έκτορα, έφτασε 
στην Τροία η Βασίλισσα των Αμαζόνων 
Πενδεσίλεια, κόρη του Άρη, για να ενισχύ- 
σει τον Πρίαμο. Ατρόμητη η Αμαζόνα έπεσε 
πάνω στους Αχαιούς και δεν σταμάτησε ού
τε όταν βρέδηκε αντιμέτωπη με τον ανίκητο 
Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας σκότωσε την Πενδεσί- 
λεια ύστερα από άγριο αγώνα, όταν όμως 
αντίκρισε το πανέμορφο πρόσωπό της λυπή
θηκε, γιατί του πέρασε από το μυαλό ότι δα 
μπορούσε να γίνει άξια συντρόφισσά του. 
Έτσι, αντί να της πάρει τα όπλα και να την 
πετάξει στα σκυλιά και τα όρνια, όπως συ
νηθιζόταν στον πόλεμο, έδωσε το σώμα της 
στους Τρώες για να τη 8άψουν με τις τιμές 
που της άρμοζαν.

τον νεκρό γιο του.νόρία, π. 510 π.Χ.).

151



Ίο τέλος του Α^ΐΧΧέα

Ο Τελαμώνιος Αίαντας, ο 
ήρωας που ξεχώριζε για 

τη φυσική και ψυχική 
δύναμή τον, σηκώνει 

στους ώμους τον το 
πελώριο κορμί του 

νεκρού Αχιλλέα, για να 
το παραδώσει στους 

Μυρμιόόνες. (Από τη 
λαβή του κρατήρα 

Frangois, π. 570 π.Χ.).

Ν ‘ ,X V εο κουράγιο πήραν οι 
Τρώες μόλις εμφανίστηκε 
ένας ακόμη σύμμαχός τους, ο 
όμορφος και γενναίος βασι
λιάς των Αιθιόπων Μέμνονας, 
γιος της Ηώς και του Τιθωνού, αδελφού του Πρίαμου. Αλλά, η αισιοδοξία τους δεν 
έμε入入£ να κρατήσει πολύ. Όταν ο Μέμνονας σκότωσε τον Αντίλοχο, αγαπημένο 
φίλο του Αχι入入£以,εκείνος οργισμένος του επιτέθηκε. Την ώρα της μονομαχίας η 
Θέτιδα και η Ηώς ανέβηκαν στον Όλυμπο και η καθεμία ικέτευε τον Δία να σώσει 
τον δικό της γιο. Η Μοίρα όμως είχε βγά入£ΐ την κρίση της. Αυτός που θα έχανε τη 
ζωή του ήταν ο Μέμνονας. Το μόνο που απόμενε πια στη μητέρα του ήταν να πα- 
ρακαλέσει τον Δία να του χαρίσει την αθανασία και εκείνος της έκανε τη χάρη.
Το θάνατο του Αιθίοπα βασιλιά ήταν γραφτό να ακολουθήσει ο χαμός του Αχιλλέα. 
Καθώς οι Τρώες το έβαλαν τρομαγμένοι στα πόδια, ο Αχιλλέας όρμησε να πατήσει 
το κάστρο. Μπροστά στις πύλες όμως παραμόνευε ο Αττ6入入ωνας. Αφού πρόστα
ζε τον Πάρη να aqpa0£q；ei τον ήρωα, ο θεός κατηύθυνε το βέλος ώστε να τον χτυ
πήσει σε καίριο σημείο. Έτσι, ο γιος της Θέτιδας, ο πιο αντρειωμένος από τους
Αχαιούς, σωριάστηκε άψυχος στο χώμα.
Αμέσως άγρια μάχη GvotipE γύρω από το κορμί του. Τελικά ο Αίας κατάφερε να το 
φορτώσει στους ώμους και να τρέξει προς το αχαϊκό στρατόπεδο, με κάλυψη του 
Οδυσσέα. Εκεί οι Αχ以ιοί το καθάρισαν από τα αίματα, ενώ η Θέτιδα, οι αδελφές 
της οι Νηρηίδες και οι Μούσες θρηνούσαν τόσο σπαραχτικά, που κανείς δεν μπο
ρούσε να συγκροτήσει τα δάκρυά του. Δεκαεφτά ολόκ入rjpot μερόνυχτα θνητοί και 
θεές έκλαιγο(ν τον Αχι入入€ο( και τη δέκατη όγδοη ανέβασαν το σώμα του στην πυρά. 
Μόλις η φωτιά έσβησε, μάζεψαν τα κόκκαλά του, τα έπλυναν με κρασί και τα το
ποθέτησαν μαζί με τα κόκκαλα του Πατρόκ入ου σε ένα χρυσό αμφορέα, φιλότεχνη-
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Μέσα σε μεγάλη βοή, λέει η παράδοση, 
αναδύθηκε από τη θάλασσα η Θέτιδα και 
οι αδελφές της οι Νηρηίδες για να μοιρολο
γήσουν τον Αχιλλέα. Στην εικόνα οι θεές, 
γύρω από την κλίνη του νεκρού, τραβούν 

τα λυτά μαλλιά τους, ενώ η λύρα ττον κρατά- 
ει μία από αυτές συνοδεύει το λυπητερό τοι)ς 

τραγούδι. (Κορινθιακή υδρία, π. 570 π.Χ.).

Σκυμμένος, με σκεπτικό και 
λνιτημένο ύφος, ο Αίαντας στε
ρεώνει τη λαβή του ξίφους τον 

στο χώμα. Μέσα στην ερημιά 
τον τοπίου υψώνονται ένας φοί

νικας και η πανοπλία του 
ήρα)(ι, που μοιάζει να ντύνει 

κάποιον αόρατο πολεμιστή, ως 
μοναδικοί μάρτυρες της πράξης 

του. (Μελανόμορφος αμφο
ρέας, 冗 530 π.Χ.).

μένο από τον Ήφαιστο. Ύστερα του ύψωσαν πελώριο τύμβο στο Σίγειο, μια γλώσ

Η Ηώς, η φτεροπή 
θεά της αυγής, σηκώ
νει λυπημένη το σώ
μα του αγαπημένου 

γιου της Μέμνονα. 
(Εσ(ι)τερικό ερυθρό

μορφης κύλικας, 
π. 485 π.Χ.).

σα γης πάνω στον Ελλήσποντο, και οργάνωσαν ταφικούς αγώνες προς τιμήν του. 
Μετά τους αγώνες, η Θέτιδα αποφάσισε να προσφέρει την πανοπ入ία του γιου 
της στον άριστο από τους Αχαιούς. Αίτ' 6入ous μόνο δυο τόλμησαν να τη διεκδική- 
σουν: ο Αίαντας και ο Οδυσσέας. Επειδή, όμως, κανείς τους δεν παραδεχόταν την 
υπεροχή του άλλου, ο μυαλωμένος Νέστορας πρότεινε να βγάλουν απόφαση οι 
Τρώες, που δεν θα επηρεάζονταν από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. 
Πραγματικά, κατασκοπεύονται οι Αχαιοί κάτω από τα τείχη της Τροίας, άκουσαν 
δύο Τρωαδίτισσες που ίτχολίαζαν το πρόσφατο κατόρθωμα του Αίαντα και του 
Οδυσσέα: την αρπαγή του νεκρού Αχι入入£ο( μέσα από τα χέρια των εχθρών. Οι δύο 
γυναίκες συμφώνησαν ότι αυτός που έδειξε μεγαλύτερη αντρεία ήταν ο Οδυσσέ- 
ας, έτσι η πανοπλία δόθηκε στον βασιλιά της Ιθάκης. Η προσβολή ήταν βέβαια με
γάλη για τον Αίαντα, ο οποίος μόλις έπεσε το σκοτάδι ξεκίνησε να σκοτώσει τους
Αχαιούς βασιλιάδες. Την τελευταία στιγμή, 

όμως, η ΑΘηνά τού 06入ωσε το μυαλό και
ο ήρωας το μόνο που πέτυχε ήταν 

να σφάξει τα αρνιά και τα βόδια 
των Αχαιών. Την αυγή, που ήρθε 
στα συγκαλά του, κατάλαβε ότι 
όλοι οι συμπολεμιστές του θα 
γελούσαν με τα καμώματά του 
και ότι η υπόληψή του είχε πια 
καταστραφεί. ΓιΖ αυτό, ο μεγά

λος Αίαντας στερέωσε το σπα
θί του στο χώμα και πέφτοντας 

πάνω του αυτοκτόνησε.

。Ti83v6c

Όταν η Ηώς, η δεά της αυγής, αγάπησε 
τον Τιδωνό, παρακάλεσε τον Δία να τον κά
νει αδάνατο, ξέχασε όμως να ζητήσει να 
του χαρίσει, παράλληλα, και την αιώνια νε
ότητα. Καδώς λοιπόν τα χρόνια περνούσαν 
και τα μαλλιά του Τιδωνού άσπριζαν, η Ηώς 
εξακολουδούσε να τον φροντίζει, αλλά δεν 
πλησίαζε πια το κρεβάτι του. Και σαν έφτα
σε σε βαδιά γεράματα, τον μεταμόρφωσε 
σε τζίτζικα για να χαίρεται τουλάχιστον τη 
φωνή του.
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Ο Φιλοκτήτης και ο
Νεοπτόλεμος οτην Ύροία

Μ

X V JLia μέρα ο Κάλχας, ο μάντης των Αχαιών, 
φανέρωσε στον Οδυσσέα ότι ο 'Ε入ενός, ο γιος του 
Πρίαμου, ήταν ο μόνος που γνώριζε τους σχετι
κούς με την άλωση της Τροίας χρησμούς. Έτσι ο 
Οδυσσέας έστησε καρτέρι στον Έλενο, τον έπιασε 
αιχμάλωτο και, απειλώντας τον με θάνατο, τον 
ανάγκασε να του αποκαλύψει το μυστικό: το Ίλιο 
θα έπεφτε μόνο αν οι Αχαιοί είχαν στην κατοχή 
τους το τόξο και τα &£入旦 του Ηρακλή. Τα όπλα αυ
τά ανήκαν στον Φιλοκτήτη, τον γιο του Ποίαντα 
από τη θεσσαλική Μαγνησία, ο οποίος είχε ξεκινή
σει για την Τροία, με τα επτά καράβια του, μαζί με 

Σ' ένα ερημικό τοπίο της 
Λήμνου κάθεται ο Φιλο
κτήτης μελαγχολικός σε 

βράχο, με το τόξο και τη 
φαρέτρα, τον Ηρακλή 

παρατημένα όίπλα του. 
Με το αριστερό χέρι ανα

σηκώνει το Ίτληγωμένο 
του πόδι. (Ερυθρόμορφη 

λήκυθος, 430-420 π.Χ.).

τον αχαϊκό στόλο. Αλλά, καθώς κατευθύνονταν προς την Τρωάδα, οι Αχαιοί άρα
ξαν σε ένα νησί που λεγόταν Χρυσή για να προσφέρουν θυσία στη θεά Χρυσή. Εκεί, 
ένα φίδι δάγκωσε τον Φιλοκτήτη στο πόδι και οι σύντροφοί του, που δεν μπορού
σαν να υποφέρουν τις κραυγές του και τη δυσοσμία της ττ入ηγής, τον εγκατέλειψαν 

:! ολομόναχο στη Λήμνο. Εννιά ολόκ入r)po( χρόνια οι ηγεμόνες των Αχαιών δεν είχαν 
I νοιαστεί για την τύχη του, τώρα όμως ήταν υποχρεωμένοι να τον βρουν και να 

πάρουν τα όπλα του Ηρακλή. ΓΥ αυτό έστει入以ν τον Οδυσσέα και τον Διομήδη 
στη Λήμνο, οι οποίοι άρπαξαν με δόλο τα όπλα. Τότε ο ήρωας, για να μην μείνει 

ΐ στην ερημιά χωρίς το τόξο του, με το οποίο σκότωνε πουλιά και αγρίμια για να 
j τρέφεται, τους ακολούθησε στην Τροία. Μ6入ι$ έφτασαν στο αχαϊκό στρατόπε- 
']δο ο Φιλοκτήτης γιατρεύτηκε από τον Μαχάονα, μπήκε στη μάχη και, αφού εξό- 
;Ι ντωσε πολλούς Τρώες, σκότωσε σε μονομαχία τον Πάρη.

Σύμφωνα με τις προφητείες του Έλενου, υπήρχε ακόμη μία προϋπόθεση για να 
π κατακτήσουν οι Αχαιοί την Τροία. Να πολεμήσει κάτω από τα τείχη της ο Νεοπτό-
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Ο Οδυσσέας παραόίόει στον Νεοπτόλεμο, τον γιο του 
Αχιλλέα, την πανοπλία του πατέρα τον. Το παλληκάρι 
την εξετάζει ερευνητικά και με φανερή ικανοποίηση. 
(Εσωτερικό ερυθρόμορφης κύλικας, η. 490 冗X).

Λεπτομέρεια από την 
παράσταση της κλοπής δύο 

Παλλαδίων -τον ττρ(υτ()τυ- 
που και τον αντιγράφου 

του- από τον Οδυσσέα και 
τον Διομήδη είναι η εικόνα 

αυτή. (Ερυθρόμορφος 
αμφορέας, 490-480 π.Χ.).

Η θεά Αθηνά ρίχνει 
τις τελευταίες εξετα

στικές ματιές στο 
Δ ούρειο Ίππο ττου 

εικονίζεται μόνο 
μέχρι το στήθος. Η 

κατασκευή του, ύστε
ρα από συμβουλή της 
θεάς, ήταν αποφασι
στική για την έκβαση 

τον Τρωικού Πολέ
μου. (Εσωτερικό 

ερυθρόμορφης κϋλι-

λεμος, ο γιος του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, που ζούσε στη Σκύρο μαζί με τη μη
τέρα του και τον παππού του. Την αποστολή 以展入αβε, για άλλη μια φορά, ο 
Οδυσσέας. Ταξίδεψε μέχρι τη Σκύρο και, χωρίς μεγάλες δυσκολί£§ επέστρεψε 
στην Τροία μαζί με τον Νεοπτό入卬ο. Παρά τη νεαρή ηλικία του, ο ήρωας ξεχώρι
σε αμέσως για τη σύνεσή του και, βέβαια, για την αριστεία του στη μάχη. Ζωσμέ
νος με τα όπλα του πατέρα του, που του τα είχε παραδώσει ο Οδυσσέας, ο Νεο
πτόλεμος σκόρπιζε τον τρόμο και τον 6入εθρο στους αντιπάλους του.
Αποφασιστική για την έκβαση του πολέμου ήταν, επίσης, η παρέμβαση της Αθη- 
νάς, η οποία συμβούλεψε τον Οδυσσέα να κατασκευάσουν οι Αχαιοί ένα μεγάλο ξύ- 
入ινο άλογο, τον περίφημο Δούρειο Ίππο (δούρειος = ξύλινος). Πράγματι, μέσα σε 
入ίγες μέρες ο Επειός, ο γιος του Πανοπέα από τη Φωκίδα, έστησε ένα πελώριο άλο- 

καζ> 470-460 π.Χ.). j γο, με κρυφές πόρτες στις δύο πλευρές, που

ματικότητα όμως κρύφτηκαν 
στην Τένεδο, σε μια ακρογιαλιά 

αθέατη από την Τροία.

το εσωτερικό του χωρούσε χιλιάδες πολεμι
στές και είχε πάνω του χαραγμένη την 

επιγραφή Ζ/Έλληνες Αθηνά χαριστή- 
ριονζ,. Ύστερα κρύφτηκαν στην κοι

λιά του οι πιο &ο(入εχτοί από τους 
ήρωες, ενώ οι υπόλοιποι Αχαιοί 
έβαλαν φωτιά στις σκηνές 
τους, μπήκαν στα καράβια και, 
μέσα στη νύχτα, ανοίχτηκαν 
στο πέλαγος, για να γυρίσουν 
τάχα στην Ελλάδα. Στην πραγ-

Ένας τρίτος χρησμός του Έλενου έλεγε ότι η 
Τροία ήταν ασφαλής όσο καιρό βρισκόταν 
μέσα στο κάστρο το Παλλάδιο, το ξύλινο 
άγαλμα (ξόανο) που φυλασσόταν στο ναό 
της Αδηνάς Παλλάδας. Το Παλλάδιο έκλε
ψαν μια νύχτα ο Οδυσσέας μαζί με τον Διο
μήδη. Η Τροία βρισκόταν πια στο έλεος των 
Αχαιών. Η αντίληψη ότι κάποιο πανάρχαιο 
άγαλμα δεού προστατεύει μια πόλη είναι φυ
σική και τη συναντάμε και σε άλλους λαούς. 
Ίο άγαλμα είναι η υπόσταση του ίδιου του θε
ού. ΓΓ αυτό η απομάκρυνσή του από την πό
λη σημαίνει ότι την εγκαταλείπει και ο 9εός.
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Η άλωση
της Ίψοίαι^

Η Ελένη ζητάει άσυλο στο άγαλμα της Αθηνάς για να γλυτώσει από την οργή τον άντρα 
της, τον Μενέλαου. Ωοτόσο εκείνος με την παρέμβαση της Αφροδίτης και τον Έρωτα 
πετάει το ζίφος, έχοντας κιόλας(η)γχα)ρήσει την άπιοτη γυναίκα τον. (Ερυθρόμορφη 

οινοχόη, 430-425 τΐ.Χ.).

Σκηνή από τις τραγικές 
ώρες της άλα)σης της 
Τροίας. Στη μέση της 

σύνθεσης ο Πρίαμος κα
θισμένος σε βωμό, πληγω

μένος, φέρνει τα χέρια 
τον στο κεφάλι με απελ

πισία, ενώ στα γόνατά 
τοι)κείτεται κιόλας πεθα

μένος ο εγγονός του 
Αστυάνακτας. Μπροστά 
του ο Νεοπτόλεμος, τρα
βώντας τον από τον ώμο, 
ετοιμάζεται να τον απο

τελειώσει με το ξίφος τοι) 
που υψώνει απειλητικά.
Μπροστά στο βωμ6 νε
κρός κάποιος από τους 

γιοι)ς τ(η)Πρίαμου. Αρι
στερά η Κασσάνδρα κ(ιι 
άλλες Τρωαδίτισσες, γο

νατιστές μπροστά στο 
άγαλμα της Αθηνάς, ικε

τεύουν για τη σο)τηρία 
τονς. Δεξιά μια Τρα)αόί- 

τισσα ετοιμάζεται να χτυ
πήσει με κόπανο ένα 

Έλληνα. (Ερυθρόμορφη 
κάλπη, 480-475 π.Χ.).
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Τ«ο επόμενο πρωί οι Τρώες 
δεν πίστευαν στα μάτια τους. 
Το στρατόπεδο των Αχαιών 
ήταν έρημο. Με δισταγμό 
στην αρχή, πιο θαρρετά ύστε
ρα, άνοιξαν τις πύλες και άρχισαν να κατεβαίνουν στον κάμπο, όπου αντίκρισαν 
το πελώριο άλογο με απορία. Τη στιγμή εκείνη κάποιοι βοσκοί ανακάλυψαν στην 
ακρογιαλιά τον Σίνωνα, ξάδελφο του Οδυσσέα, ο οποίος είχε μείνει πίσω για να 
παραπλανήσει τους Τρώες. Όταν άρχισαν να τον ανακρίνουν, ο Σίνωνας, καλά 
δασκαλεμένος από τον πανέξυπνο βασιλιά της Ιθάκης, έδινε τις κατάλληλες απα
ντήσεις, ώσπου, στο τ£入τους έπεισε να βάλουν το Δούρειο Ίππο στην πόλη. 
Χωρίς να χάσουν καιρό, οι Τρώες γκρέμισαν ένα μέρος από τα τείχη για να χωρέ- 
σει το άλογο και, με πολύ κόπο, το έσυραν μέχρι το παλάτι του Πρίαμου. Τότε, 
έφτασε τρέχοντας σαν τρελή η Κασσάνδρα, φωνάζοντας πως στο εσωτερικό του 
αλόγου κρύβονταν Αχαιοί, κανείς όμως δεν έδωσε σημασία στα λόγια της. Μάταια 
και ο Λαοκόοντας, μάντης και ιερέας του Απόλλωνα και αδελφός του Αγχίση, πέ- 
ταξε το κοντάρι του στην κοιλιά του αλόγου και προσπάθησε να προειδοποιήσει 
τους Τρώες για το κακό που θα τους έβρισκε. Αργότερα, ενώ ο Λαοκόοντας πρό- 
σφερε θυσία στον Ποσειδώνα, δίπλα στην ακρογιαλιά, πετάχτηκαν από τα κύμα
τα δύο θεόρατα φίδια, τα οποία καταβρόχθισαν τον ίδιο και ένα από τους γιους 
του. Βέβαιοι πια για τη σωτηρία τους οι Τρώες, οι οποίοι πίστεψαν πως ο ιερέας 
είχε τιμωρηθεί επειδή είχε χτυπήσει με το κοντάρι του το άλογο που ήταν αφιε
ρωμένο στην Αθηνά, το έριξαν σε ολοήμερο γλέντι.
Τα μεσάνυχτα ο Σινωνας ανέβηκε στον τύμβο του Αχιλλέα και σήκωσε ipr)入& 

αναμμένο πυρσό. Αυτό ήταν το σύνθημα που περίμενε ο κρυμμένος στην Τένεδο 
αχαϊκός στόλος, για να επιστρέφει στην τρωική παραλία. Την ίδια ώρα ο Οδυσσέ-
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O AivEiac

Ένας από τους λίγους Τρώες που σώδηκαν 
ήταν ο Αινείας, γιος του Αγχίση και της 
Αφροδίτης. Λένε ότι όταν ο ήρωας έπεσε 
στα χέρια των Αχαιών, αυτοί δεν δέλησαν 
να του κάνουν κακό, γιατί ήξεραν πόσο με
γάλη αγάπη του είχε ο Δίας. Ίου έδωσαν 
λοιπόν την άδεια να φύγει, παίρνοντας μαζί 
του ό,τι πιο πολύτιμο έκρυβε σπίτι του. Κι 
εκείνος φορτώθηκε τον παράλυτο πατέρα 
του και έφυγε από την πόλη, ακολουδούμε- 
νος από τη γυναίκα του Κρέουσα και τα παι
διά του. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, 
ο Αινείας έφτασε στην Ιταλία, όπου ο ίδιος 
ή κάποιος απόγονός του ίδρυσε τη Ρώμη.

Μάταια ο Λαοκόοντας, μάντης και ιερέας του Απόλλωνα, προ- 
σττάθησε να προειδοποιήσει τους Τρώες για το κακό πον θα τ（η）ς 

έβρκτκε από τονς κ（）ι）μμέν（）ι）ς στο Δοι）ρει（）Ίππο Αχαιούς. Αργότε
ρα, στο πανηγύρι που έστησαν οι Τρώες, πιστεύοντας πως είχαν 
πια γλυτώσει, φανερώθηκαν όυο πελώρια φίδια, πλησίασαν τον 

Λαοκόοντα, κονλονριάστηκαν γύρω τον και κατασπάραξαν αντόν 
και ένα από τα παιδιά τον. Ο μεγαλύτερος γιος ξεφεύγει δεξιά.

ας, ο Νεοπτό-
入εμος, ο Διομήδης, ο Μενέλαος, ο ①ι入οκτ^τη. και οι άλλοι 
ήρωες, που κρύβονταν στο άλογο, άνοιξαν τις κρυφές πόρ
τες του, πήδηξαν στο έδαφος και έτρεξαν να ανοίξουν τις 
πύλες της Τροίας για να εισβάλει ο στρατός. Σαν αστραπή 
οι Αχαιοί χύθηκαν στα σπίτια, έσπασαν τις πόρτες και άρχι
σαν τη σφαγή. Αμέτρητοι ήταν οι Τρώες που χάθηκαν εκεί

Δύο από τις ανάγλυ
φες παραστάσεις που 

κοσμούν το σώμα 
ενός αμφορέα, στις 

οποίες εικονίζεται λι- 
γόλογα και συνταρα
κτικά η τραγική μοί
ρα των γυναικών και 

των νηπίων της 
Τροίας μετά την 

άλωσή της. Οι πάνο
πλοι Αχαιοί ορμούν 

εναντίον τους με απί
στευτη （ΐγριότητα, 

διαπερνώντας με το 
ξίφος τα παιδικά 

κορμιά και θανατώ
νοντας τις μητέρες 

τους ή οδηγώντας τες 
σκλάβες μακριά από 

την πατρίδα τους.
（Αμφορέας με ανά

γλυφες παραστάσεις, 
π. 670 π.Χ.）.

νη τη νύχτα. Ο Νεοπτόλεμος σκότωσε τον ίδιο τον Πρίαμο, ενώ άρπαξε και τον 
Αστυάνακτα, τον γιο του Έκτορα, από την αγκαλιά της μητέρας του Ανδρομάχης 
και τον γκρέμισε από τα τείχη της πόλης. Τραγική ήταν επίσης η τύχη της Κασ
σάνδρας. Την όμορφη μάντισσα, που είχε καταφύγει στο ναό της Αθηνάς, την άρ
παξε από τα μαλλιά ο Λοκρός Αίας και τη βίασε μέσα στο σηκό του ναού. Στο με
ταξύ ο Μενέλαος και ο Οδυσσέας έτρεξαν να βρουν την Ελένη στο σπίτι του Δηί- 
φοβου, ο οποίος την είχε παντρευτεί μετά το θάνατο του Πάρη.
Σύμφωνα με μια εκδοχή του μύθου, μόλις ο Μενέλαος βρέθηκε μπροστά στη γυ
ναίκα που η απιστία της έγινε αιτία να χαθούν τόσα παλληκάρια τράβηξε το σπα
θί του για να τη σκοτώσει. Η Ελένη, όμως, χωρίς να φοβηθεί γύμνωσε το στήθος 
της και εκείνος, υποκύπτοντας στην ομορφιά της, οιψ（ρι入ιώθηκε μαζί της και την 
οδήγησε στο καράβι του.



Ο γυρισμός των ηρωων

'Υστερα από πολέμους 
και περιπλανήσεις σε 
τόπους μακρινούς, ο 

Μενέλαος ξαναγυρίζει 
π/σω στη χώρα του με την 

Ελένη. (Μελανόμορφος 
αμφορέας, π. 540 π.Χ.).

Λ
JL· Αφού έκαψαν την πόλη, οι Αχαιοί μοι
ράστηκαν μεταξύ τους τα πολύτιμα 入άφυ- 
ρα και πήραν σκλάβες τις γυναίκες των 
Τρώων. Έτσι, η Ανδρομάχη παραδόθηκε 
στον Νεοπτό入Εμιο, η Κασσάνδρα στον Αγο- 
μέμνονα, άλλες σε άλλους. Ύστερα, οι ήρω- 
ες ετοιμάστηκαν να επιστρέφουν στην πα
τρίδα τους. Η Αθηνά, όμως, που τόσα χρόνια τους παράστεκε, είχε τώρα θυμώ
σει εξαιτίας της λεηλασίας των ιερών της Τροίας και μελετούσε το χαμό τους. Το
πρώτο κακό σημάδι ήταν ο καβγάς που ξέσπασε ανάμεσα στον Μενέλαο και τον 
Αγαμέμνονα. Καθώς τα δύο αδέλφια δεν κατόρθωναν να συμφωνήσουν, ο στρα
τός μοιράστηκε στα δύο. Α入入οι Αχαιοί ακολούθησαν με τα ίτ入οίο( τους τον Μενέ
λαο που έφυγε αμέσως, ενώ άλλοι έμειναν στην Τροία μαζί με τον Αγαμέμνονα.
Ο Αγαμέμνονας και οι σύντροφοί του, αφού πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά χωρίς 
να καταφέρουν να την εξευμενίσουν, άνοιξαν πανιά, παρά τα δυσοίωνα σημάδια. 
Αρχικά ο καιρός έδειχνε καλός, στον Καφηρέα της Εύβοιας, όμως, σηκώθηκε φοβε
ρή θύελλα, που βουλίαξε πολλά καράβια. Τότε ο Λοκρός Αίας, που το καράβι του 
βυθίστηκε από ένα κεραυνό της Αθήνας, βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα, αλλά 
ο Ποσειδώνας τον οττ入αχνίστηκε και τον βοήθησε να σκαρφα入ώθ£ΐ σε ένα βράχο 
για να γλυτώσει. Επειδή όμως ο ήρωας καυχήθηκε πως σώθηκε σε πείσμα της 

i Αθηνάς που γύρευε την καταστροφή του, ο Ποσειδώνας θύμωσε, άρπαξε την 
τρίαινα και με ένα χτύπημα έσκισε στα δύο το βράχο που καθόταν. Έτσι, ο αλα- 
ζονικός Αίας έχασε τη ζωή του.
Οι δύο βασιλιάδες που έφυγαν από την Τροία μαζί με τον Μενέλαο, ο Νέστορας 
και ο Διομήδης, βρέθηκαν στον τόπο τους μέσα σε 入称勺 μέρες. Ο Μενέλαος, αντί
θετα, περιπ入θίνη°Γ|Κ£ γι以 οκτώ ολόκληρα χρόνια μαζί με την Ελένη, ώσπου να
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Ανελέητη, η βασίλισσα 
Κλνταιμήστρα υψώνει το 

πελέκι για να σκοτώσει 
την Κασσάνδρα, την 

όμορφη κόρη του Πρία
μου, Jtov έφερε μαζί του 
ο Αγαμέμνονας ως ερω- 
μένη τον από την Τροία 
στο Άργος. (Εσωτερικό 
ερυθρόμορφης κύλικας, 

π. 430 π.Χ.).

Ο (ρ6ρο< iwv ·οκρ<ύν
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Η Καοοάνδρα, κυνη
γημένη από τον 

Αίαντα τονΛοκρό, 
ζητάει άσυλο στο 

άγαλμα της Αθηνάς. 
Μάταια όμως, γιατί ο 
Αίαντας την αρπάζει 
από τα μαλλιά και τη 

σέρνει πιο κάτο)για 
να την κάνει στη 

συνέχεια δική του με 
τη βία, μέσα στο ναό.

Για την ανίερη αυτή 
πράξη του οι Λοκροί 
θα πληρώνουν βαρύ 
φόρο για χίλια χρό

νια. (Απονλικός κρα
τήρας, π. 350 π.Χ.).

συναντήθηκε με την Ελένη και, 
αφού έμαθε τι είχε συμβεί, την 
έσωσε από τα χέρια του βασι入ι& 
και γύρισαν μαζί στη Σπάρτη.
Από τους υπόλοιπους Αχαιούς, ο 
Νεοπτόλεμος και ο Ιδομενέας δεν 
συνάντησαν μεγά入£$ δυσκολίες 
στο ταξίδι του γυρισμού, ενώ ο Φι
λοκτήτης ναυάγησε στις ακτές της 
Νότιας Ιταλίας, όπου εγκαταστά
θηκε μόνιμα.

Τρία χρόνια μετά το γυρισμό του λοκρικού 
στρατού από την Τρωάδα, έπεσε στη χώρα 
φοβερός λιμός. ΤότεΖ το δελφικό μαντείο 
αποκάλυψε στους Λοκρούς ότι η Α9ηνά 
ήταν δυμωμένη για το βιασμό της 
Κασσάνδρας από τον Αίαντα, μέσα στο ναό 
τηςζ και ότι για να την εξευμενίσουν έπρεπε 
να στέλνουν κάδε χρόνο, για χίλια χρόνια, 
δύο παρδένες για να υπηρετούν στο ναό 
της 9εάς στην Τροία. Στο φωκικό πόλεμο 
(345 π.Χ.) οι Λοκροί έκριναν πως τα χίλια 
χρόνια είχαν πια περάσει και σταμάτησαν 
την αποστολή. Ένα αιώνα όμως αργότερα, 
ξέσπασε καινούργια συμφορά. Η γη δεν 
έδινε καρπό, ενώ άρχισαν να γεννιούνται 
ανάπηρα και τερατόμορφα παιδιά. Κα8ώς 
λοιπόν το μαντείο έδωσε χρησμό ότι η 
Αδηνά δεν είχε ακόμη ικανοποιηθεί, οι 
Λοκροί συνέχισαν να στέλνουν τις κόρες 
τους στην Τροία ως το 150 π.Χ. περίπου.

\ αξιωθεί να ξαναντικρίσει τη Σπάρτη. Υπάρχει, όμως, και η εκδοχή ότι η Ε入ένη δεν 
είχε πατήσει ποτέ το πόδι της στην Τροία. Η γυναίκα που είχε αρπάξει ο Πάρης 
δεν ήταν παρά ένα ομοίωμά της από σύννεφο, πλασμένο από την Ήρα που ήθε- 
!入£ να τον εκδικηθεί για την προτίμηση που

είχε δείξει στην Αφροδίτη. Την πραγματική 
:Ελένη την είχε οδηγήσει ο Ερμής στον Πρω- 
'τέα, βασιλιά της Αίγυπτου, για να την προ- 
j στατεύσει ώσπου να έρθει η ώρα να γυρίσει

ανέγγιχτη στον άντρα της. Α入入&, μετά το 
θάνατο του Πρωτέα, ο γιος του Θεοκλύμε- 
νος θέλησε να κάνει δική του την Ελένη με τη 
βία. Την κρίσιμη ^εκείνη στιγμή έφτασε στην 
Αίγυπτο ο Μενέλαος, που τριγυρνοΰσε ακό
μη στις θάλασσες, αν και είχαν περάσει 
επτά χρόνια από την άλωση της Τροίας. Εκεί 



Ο φόνος του Αγαμέμνονα 
και η εκδίκηση του Ορέστίι

Μέσα στο παλάτι τον, 
τταγώενμένος ο Αγαμέ- 

μνονας στο ύφασμα 
χ（ορίς ανοίγματα, έχει 

κιόλας δεχτεί το πρώτο 
πλήγμα από τον Α ίγι- 
σθο, που τον έχει αρ
πάξει από τα μαλλιά 

και ετοιμάζεται να του 
δώσει και το τελικό 
χτύπημα. Πίσο）από 

τον Αγαμέμνονα η 
Ηλεκτρα （;） χειρονομεί 

σε απόγνωση. 
（Ερνθρ（）μ（）ρ（/）（）ς κρ（ι- 
τή（）（ις, 470-46（） τιΧ）.

όμως, γραφτό να χάσει ο αρχηγός των Αχ以ιών τη ζωή του μέσα στο ίδιο του το 
παλάτι. Όσο κρατούσε ο πόλεμος, η γυναίκα του Κλυταιμήστρα είχε συνδεθεί 
ερωτικά με τον Αίγισθο, τον γιο του Θυέστη. Μόλις λοιπόν έμαθαν ότι ο αρχι
στράτηγος των Αχαιών γύριζε από την Τροία, οι δύο εραστές αποφάσισαν να τον 
βγάλουν από τη μέση. Έτσι, ο ανυποψίαστος Αγαμέμνονας 8ο入οφονήθηκε από 
τον Αίγισθο ή όπως λένε άλλοι από το χέρι της γυναίκας του.
Στο μεταξύ ο ΟρέστηςΖ γιος του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμήστρας, μεγάλωνε 
στη Φωκίδα, κοντά στον βασιλιά Στρόφιο, όπου τον είχε στείλει η μητέρα του για 
να μην βλέπει τις ατιμίες της. Οκτώ χρόνια μετά το φόνο του Αγαμέμνονα, ο Ορέ- 
στης κατέφτασε στο Άργος μαζί με τον αγαπημένο του（ρίλο Πυλάδη, γιο του 
Στρόφιου. Εκεί βρέθηκε ξανά με την αδε入啊 του Ηλεκτρα και πήρε εκδίκηση για το 
χαμό του πατέρα του, σκοτώνοντας τον Αίγισθο και την Κ入υταιμήστρα. Έττειτα, ο 
Ορέστης, κυνηγημένος από τις Ερινΰες, σκοτεινές και αδυσώπητες θεές του Κάτω 
Κόσμου που γύρευαν να τον τιμωρήσουν, κατέφυγε στην Αθήνα ζητώντας προ
στασία απ（）την ΑΘηνά. Τότε η θεά συγκάλεσε πάνω στον Άρειο Πάγο ένα δικα
στήριο από διαλεχτούς Αθηναίους, με πρόεδρο την ίδια, που αθώωσε τον ήρωα. 
Οι Ερινύες, οι οποίες θύμωσαν ττο入9 με την απόφαση, εξευμενίστηκαν από την 
ΑΘηνά και από τότε μετατράπηκαν σε καλόγνωμες θεές, προστάτιδες της。入άστη- 
σης και της καρπο（ρορίας, και ονομάστηκαν Ευμενίδες.
Παρά τη μεσολάβηση της Αθηνάς, όμως, μερικές από τις Ερινΰες δεν δέχτηκαν να 
εγκατασταθούν στην Αττική ως Ευμενίδες και συνέχισαν να καταδιώκουν τον Ορέ- 
στη. Μοναδική έλπίδα σωτηρίας, όπως του αποκά入uip£ ο Από入入ωνας, ήταν να

τΑ（χ καράβια του Αγαμέμνονα 
ήταν από τα 入ίγα που, με τη βοή
θεια της Ήρας, γλύτωσαν από τη 
θύελλα στον Καφηρέα. Ήταν,
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Ο Ορέστης βυθίζει το 
ξίφος στο στήθος του 
Αίγισθου, αποσττώντας 
τον συγχρόνως βίαια 
από του Αγαμέμνονα 
το θρόνο, που χρόνια 
σφετεριζόταν.
Η αδελφή τον Ορέοτη 
Χρνσόθεμη φεύγει 
απελπισμένη.
(Ερυθρόμορφη πελίκη, 
π. 500 π.Χ.).

Στην παράσταση αντή εικονίζεται η τελετή 
του εξαγνισμού του Ορέστη στο ιερό των Δελ

φών. Αριστερά του Ορέστη εικονίζεται η 
Αθηνά και δεξιά ο Απόλλωνας και μια 

Ερινύα. Πίσω από το δελφικό τρίποδα προ
βάλλει άλλη μια Ερινύα, ενώ ι/)ηλά επάνω 

εικονίζονται η Λητώ και ο Πυλάδης και ανά
μεσα τους μισοκρυμμένος ο ήλιος. (Ποσειόω- 

νιακός κρατήρας, 350-340 π.Χ.).

Στην αγγειογραφία 
εόώ εικονίζεται η συ

νάντηση της Ηλέκτρας 
με τον Ορέστη στον 

τάφο τον Αγαμέμνονα.
Η Ηλεκτρα κάθεται

κλέψει το πανάρχαιο ξύλινο άγαλμα της Άρτεμης από το ιερό της θεάς, που βρι
σκόταν στη Σκυθία, στη χώρα των Ταύρων, και να το μεταφέρει στην Αττική. Έτσι 
ο Ορέστης και ο αχώριστος φίλος του ΓΊυ入άδης κίνησαν για τους Ταύρους. Στη μα
κρινή εκείνη χώρα, όπου συνηθιζόταν να θυσιάζουν τους ξένους, ο Ορέστης και ο 
Πυ入άδης πιάστηκαν αιχμάλωτοι από κάποιους ντόπιους και οδηγήθηκαν στο ναό

Ο Μενέλαος, όσο ακόμη βρισκόταν στην 
Τρωάδα, είχε υποσχεδεί στον Νεοπτόλεμο 
ότι δα του έδινε γυναίκα τη μοναχοκόρη 
του, την Ερμιόνη, χωρίς να ξέρει ότι στο 
μεταξύ ο Τυνδάρεος την είχε παντρέψει με 
τον Ορέστη. ΈτσιΖ όταν γύρισε από τον 
πόλεμο αναγκάστηκε να χωρίσει την κόρη 
του από τον ανιψιό του και να τη δώσει 
οτον γιο τού Αχιλλέα. Αργότερα, όμως, ο 
Νεοπτόλεμος σκοτώθηκε στους Δελφούς 
και η Ερμιόνη γύρισε στον Ορέστη και του 
χάρισε ένα γιοζ που ο πατέρας του τον ονό
μασε Τισαμενό (τίνομαι = παίρνω εκδίκη- 
θΠ)ζ για να του 8υμίζει την εκδίκηση που 
πήρε για το φόνο του Αγαμέμνονα.

λυπημένη στα σκαλο
πάτια τον μνήματος, 

όπου έχει αποθέσει τα 
δώρα της προς τιμήν 
του νεκρού. Ο Ορέ

στης εμφανίζεται από 
τα αριστερά, κρατώ
ντας το δόρυ του και 
φιάλη. Στα δεξιά στέ
κεται ο Ερμής, ακου
μπισμένος στο κηρύ
κειό του και κρατώ

ντας στεφάνι.
(Λουκανική πελίκη, 

π. 350 π.Χ.).

της Άρτεμης. Ιέρεια της θεάς ήταν η Ιφιγένεια, αδελφή του Ορέστη, που η οικογέ- 
νειά της τη θεωρούσε πεθαμένη. Η Ιφιγένεια ήταν αναγκασμένη να θυσιάσει τους 
δύο νέους, συμφώνησε όμως να αφήσει τον ένα από τους δύο ελεύθερο, αρκεί να 
ταξίδευε μέχρι το Άργος για να μηνύσει στον 
αδελφό της να έρθει να τη σώσει, γιατί δεν 
άντεχε πια να οδηγεί ανθρώπους στη σφα
γή. Συγκινημένος, ο Ορέστης τής αποκάλυ
ψε την ταυτότητά του και, έπειτα, με μεγά
λο κίνδυνο, κατόρθωσε να φύγει μαζί με την 
αδελφή του και το ξόανο της Άρτεμης, το 
οποίο £γκατέστησε σε ναό που ίδρυσε προς 
τιμήν της θεάς, στη Βραυρώνα της Αττικής.

Ύστερα από όλες αυτές τις περιπέ
τειες, ο Ορέστης αξιώθηκε να 

ανέβει στο θρόνο του πα
τέρα του και να βασι

λέψει ως τα εβδομή
ντα ή τα ενενήντα 
του χρόνια, οπότε 
πέθανε από δάγκω
μα φιδιού.
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Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Η

Λ. X Οδύσσεια, η δεύτερη επική δημιουργία 
του Ομήρου, αφηγείται τα πάθη και τα κατορ
θώματα του Οδυσσέα, από τότε ιηου έφυγε με 
το στόλο του από την Τροία ως τη στιγμή που 

πάτησε ξανά το χώμα της Ιθάκης. Τα περιστατι
κά του ταξιδιού ο ποιητής πρέπει να τα αντλεί από 

παλαιότερες επικές συνθέσεις, οι οποίες, επειδή δεν 
Ο Οδυσσέας, 

με στηριγμένο 
το πόδι σε 

βράχο, σκύβει 
μπροστά και 

χειρονομεί 
σαν να συνο

μιλεί με κά
ποιον. Στο 

αριστερό χέρι 
κρατάει θήιαι 

με ξίφος. 
(Σφραγιδόλι

θος, 4ος αι. 
π.Χ.).

καταγράφηκαν, ξεχάστηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα σήμερα 
να μαντεύουμε μόνο την ύπαρξή τους. Πάντως, από τον 7ο αι. 
π.Χ. και μετά, είναι το ομηρικό έπος που μαθαίνει στους Έλλη
νες και, αργότερα, σε όλο τον κόσμο, το πώς ο Οδυσσέας ττε- 
ριπλανήθηκε για δέκα ολόκ入ηρο( χρόνια, ώσπου να ξαναντικρί
σε ι την πατρίδα του.
Οι μυθικές περιπέτειες του Οδυσσέα ξεκινούν από τόπους 
πραγματικούς. Από την Τροία έφτασε στη Θράκη, στη χώρα 
των Κικόνων, ενός λαού που κατοικούσε ανάμεσα στον Έβρο 
και τον Νέστο, και από εκεί στον ΜοΛ£。· Στη συνέχεια, ο 
Όμηρος περιγράφει χώρες φανταστικές. Όμως, παρά το ότι 
η Οδύσσεια είναι καθαρά έργο ποιητικής φαντασίας, από την 
αρχαιότητα κιόλας άρχισε η προσπάθεια να αποδειχτεί ότι 
αποτελεί το πρώτο γραπτό μνημείο της ελληνικής γεωγραφι
κής επιστήμης. Όσο για τη νεότερη εποχή, επιστήμονες 以入入& 
και ερασιτέχνες μελετητές διατύπωσαν αμέτρητες θεωρίες, 
που βάζουν τον Οδυσσέα να ταξιδεύει στις τέσσερις γωνιές 
του κόσμου, από τα φιορδ της Νορβηγίας μέχρι την Αφρική, 
τον Καναδά ή τον Κόλπο του Μεξικού. Χαρακτηριστική για τη 
ματαιότητα της προσπάθειας να εντοπιστούν πάνω στο χάρ
τη τα μέρη που γνώρισε ο ήρωας, είναι η γνώμη ενός μεγάλου 
μαθηματικού και γεωγράφου του 3ου αι. π.Χ., του Ερατοσθέ
νη: Ζ/τότε μόνο θα βρεις τους τόπους που ταξίδεψε ο Οδυσσέ- 
ας, αν πρώτα καταφέρεις να ανακα入&ψΕΐ$ ποιος ήταν ο τεχνί
της που έραψε το ασκί που χρησιμοποίησε ο Αίολος για να 
κλειδαμπαρώσει τους ανέμους για το χατίρι του Οδυσσέα!
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Η συνάντηση του 
Οδυσσέα και της γυναί
κας του Πηνελόπης. 
Εκείνη, καθισμένη με το 
ένα πόδι πάνω στο άλλο, 
στηρίζει αιιελιιισμένη το 
κεφάλι στο χέρι της, 
καθώς δεν έχει ακόμη 
αναγνωρίσει τον ήρωα 
που στέκει σκυφτός 
μπροστά της, με τη 
μορφή ζητιάνου. 
(“Μηλιακ6" ανάγλυφο, 
π. 460-450 π.Χ.).



Χρόνια 
ολόκληρα ιιερι- 

ιιλανιόταν ο Οδυσσέας 
σε θάλασσες άγνωστες, 
μετά το ιιάρσιμο της 
Τροίας, χωρίς ποτέ να 
τον εγκαταλείψει η λα
χτάρα να επιστρέψει στην 
Ιθάκη. Ακόμη κι όταν 
ζούσε με την ωραία Κα
λυψώ, που του είχε υπο- 
οχεθεί να τον κάνει αθά
νατο αν έμενε κοντά της, 
ο ήρωας έπαιρνε κάθε 
πρωί το δρόμο για την 
ακρογιαλιά, καθόταν στα 
βράχια και αγνόντευε το 
ιιέλαγος, χύνοντας μαύρα 
δάκρυα καθώς θυμόταν 
την ιιατρίδα του.
(I Ιαραγναθίδα κράνους, 
425-400 π.Χ.).

Σύμφωνα με το μύθο, η γενιά του Οδυσσέα 
καταγόταν από τον Κέφαλο, τον όμορφο γιο 
του Δηιονέα, βασιλιά της Φωκίδας ή, κατά 
&入入άποιρη, του Ερμή και της Κρέουσας, κό
ρης του Ερεχθέα. Ο Κέφαλος είχε πάρει μέρος 
στην εκστρατεία του Αμφιτρύωνα, πατέρα του
Ηρακλή, στα νησιά των Ταφίων, και εκείνος για να 
τον ανταμείβει του παραχώρησε ένα νησί για να 
εγκατασταθεί, που από τότε ονομάστηκε Κεφα入入ηνίο. 
Επειδή όμως ο ήρωας δεν είχε παιδιά, πήγε στο μαντείο των 
△ε入φών και ο θεός τού έδωσε εντο入，να γυρίσει πίσω στο νη
σί του και να ενωθεί με το πρώτο 9η入υκό που θα έβρισκε 
μπροστά του. Το πρώτο θηλυκό που συνάντησε ο Κέφαλος 
ήταν μια αρκούδα που, όταν ενώθηκε μαζί της, μεταμορφώ
θηκε σε γυναίκα και, εννιά μήνες αργότερα, έφερε στον κόσμο 
τον Αρκείσιο. Γιος του Αρκείσιου ήταν ο Λαέρτης, που από τη 
γυναίκα του Αντίκ入ει以 απέκτησε ένα γιο, τον Οδυσσέα. Παπ
πούς του Οδυσσέα από την πλευρά της μητέρας του ήταν ο 
φημισμένος κλέφτης Αυτόλυκος, γιος του Ερμή.

Ως ήρωας, ο Οδυσσέας συνδύαζε την παλ入ηκο(ρι& με την 
ευστροφία του νου και της γλώσσας. Ενσάρκωνε δηλα
δή το ιδανικό της εποχής, που απαιτούσε ανθρώπους 
των έργων αλλά και των 入όγων. Τα επίθετα που τον 
συνοδεύουν συνήθως στο έπος είναι /Ζδουρικ入υτ6$〃 
(=δοξασμένος στο κοντάρι), //δαΐφρων,/ (= μυαλω
μένος στη μάχη), /Ζμεγαλήτωρ/, (= αντρειωμένος). 
Καθώς όμως η κατοπινή δράση και τα παθήματα 

του ήταν πολύ γνωστά, ήδη στην Ιλιάδα χαρακτη
ρίζεται ως 〃ττο入ιψ，χο(νο<;〃(= πολύ επινοητικός), Ζ/πο- 

入。τ入o(s〃 (— πολυβασανισμένος), 〃丁入ήμων^ (= καρτερι
κός). Ένα επίθετο, 丁£入0., που ανήκει αποκλειστικά στον 
Οδυσσέα είναι το //πολύαινος,/, που σημαίνει πολυπαι- 
νεμένος.
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Στους KlKOVC^, στους 
ΛωτΟφΟίγου^ και στη χώρα των

Κυκλώπων

0
Ο Πολύφημος, τεράστιος 
και τρομακτικός σαν τον 
δράκο του παραμυθιού, 

προσπαθεί με το ένα χέρι 
να βγάλει το κλωνάρι που 

του έχωσε στο μάτι ο

Οδυσσέας είχε πια απομα
κρυνθεί από την Τροία, όταν οι άνε
μοι έσπρωξαν τα καράβια του στη 
θρακική Ίσμαρο, μια πολιτεία του 
入αού των Κικόνων, που τη 入εηλά-

■ τησε. Σεβάστηκε μόνο την οικογέ-
' νεια του Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα, γΓ αυτό κι εκείνος, από ευγνωμοσύνη, του

Οδυσσέας, κραυγάζοντας £ χάρισε χρυσάφι, ασήμι και δώδεκα λαγήνια γεμάτα μοσχάτο κρασί. Στο μεταξύ,
από τους πόνους, ενώ στο 

άλλο κρατάει ακόμη την 
κύλικα με το κρασί. 

(Πραποαττικός κρατή
ρας, π. 670 π.Χ.).

όμως, οι κάτοικοι της νικημένης πολιτείας ειδοποίησαν τους γείτονες τους, οι οποίοι 
επιτέθηκαν στους Αχαιούς. Ύστερα από ολοήμερη μάχη, ο Οδυσσέας αναγκάστηκε 
να ανοίξει πανιά, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από εβδομήντα νεκρούς.
Στη συνέχεια ο ήρωας τράβηξε νότια, στον Μαλέα όμως τα κύματα τον παρέσυραν 
πέρα από τα Κύθηρα. Εννιά μέρες παράδερνε σε θάλασσες άγνωστες και τη δέκατη 
άραξε στη γη των Λωτοφάγων, οι οποίοι τρέφονταν με ένα εξωτικό άνθος ή καρπό, 
το λωτό. Όποιος όμως από τους ξένους, που έφταναν στον τόπο τους, ξεγελιόταν 
και γευόταν το 入ωτό ξεχνούσε την πατρίδα του. Αυτό συνέβη και σε τρεις από τους 
Αχαιούς αλλά ο Οδυσσέας, αδιαφορώντας για τους θρήνους τους, τους έδεσε γερά 
στους πάγκους των καραβιών και ξανοίχτηκε πάλι στο πέλο(γος. Ταξιδεύοντας, χω
ρίς να ξέρει για πού τραβάει, ξέπεσε κάποτε στο νησί των Κυκλώπων.
Μόλις αποβιβάστηκαν, ο ήρωας διάλεξε δώδεκα από τους πιο γενναίους άντρες του, 
πήρε ένα ασκί με ισμαρικό κρασί και ξεκίνησε να εξερευνήσει το νησί. Έτσι, έφτασε σε 
μια σπηλιά, γεμάτη τυρί, πρόβατα και γίδια Μάταια οι σύντροφοί του τον παρακα- 
λούσαν να αρπάξουν ό,τι προφτάσουν και να εξαφανιστούν το γρηγορότερο. Εκείνος 
επέμενε να μείνουν για να γνωρίσουν τον ιδιοκτήτη της οττη入ιάς. Το σούρουπο, λοι
πόν, είδαν να καταφτάνει ο θεόρατος Κύκλωπας Πο入ύφημος, γιος του Ποσειδώνα και 
της Θόωσας, κόρης του Φόρκυ. Αδιαφορώντας για τα λόγια του Οδυσσέα, που του

<ΖΗΗ><Ο
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()Μάρωνας, ιερέας του Απόλλωνα στη χώρα των Κικόνο)ν, προσφέρει 
στον Οόνσσέα ένα ασκί με γλυκό κρασί. Δίπλα στους δύο άντρες στέ
κουν η Οπώρα και η Αμπελίς, προσο)ποποιήσεις αντίστοιχα της συγκο
μιδής και του αμπελιού. (Σικελικός κρατήρας, μέσα 4ου αι. π.Χ.).

Ο Οδυοσέας, δεμένος ηάτω από την κοιλιά 
ενός κριαριού, βγαίνει κρυφά από τη σπηλιά 
τον Κύκλωπα Πολύφημου. (Μελανόμορφος 

κρατήρας, π. 500 π.Χ.).

Στην αγγειογραφία ；' 
αυτή συγχωνεύονται g 

τρία ξεχο)ριστά επεισό- J 
όια της ιστορίας τον § 

Οόνσσέα και του | 
Πολύφημου, σε μία ! 

μόνο σκηνή, fi 
Ο ήρ(οας και οι άντρες | 

τον τυφλώνουν τον | 
Κύκλωπα, προσφέρο- Ο 
ντάς του ταυτόχρονα I 
δυνατό κρασί για να I 

τον μεθύσουν, ενώ ] 
εκείνος δεν έχει ακόμη { 
προλάβει να αποτελεί- Η 

ώσει τον σύντροφό R 
τους. (Λακωνική κνλι-

κα, π. 550 π.Χ.). |

ζήτησε να σεβαστεί τους νόμους της φιλοξε
νίας, ο Κύκλωπας άρπαξε δύο άντρες και τους 
έφαγε. Το άλλο πρωί^ ο Πολύφημος έφυγε, 
α(ρου πρώτα έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς 
με ένα τεράστιο βράχο. Τότε, ο Οδυσσέας 
αποφάσισε να καταφύγει στην πονηριά. 
Το ίδιο βράδυ ο ήρωας πλησίασε τον Κύκλω
πα, που είχε καταβροχθίσει δυο ακόμη συ
ντρόφους του, και του ττρόσφερε κρασί. Ευχα
ριστημένος εκείνος, τον ρώτησε το όνομά του 
και ο Οδυσσέας αποκρίΒηκε ότι τον λένε //Κανένα,/. Έπειτα συνέχισε το κέρασμα, 
ώσπου ο Πολύφημος μέθυσε και βυθίστηκε στον ύπνο. Χωρίς να χάσει καιρό, ο ήροο- 
ας άρπαξε ένα μεγάλο κλωνάρι ελιάς, που είχε φροντίσει από πριν να το κάνει μυτε
ρό στη μία άκρη, το πύρωσε στη θράκα και, με τη βοήθεια τεσσάρων συντρόφων του, 
το βύθισε βαθιά μέσα στο μοναδικό μάτι του Κύκλωπα. Τρελός από τους πόνους εκεί1- 

6 Κίκλ3ηκ

Οι Κύκλωπες, λαός άγριος και απολίτιστος, 
με ένα μόνο μάτι στο μέτωπο, είχαν ως μο
ναδική ασχολία τη βοσκή. Ακόμη, δεν εί
χαν σκεφτεί να οργανωθούν σε πολιτείες. 
Ο καδένας ζούσε μόνος του, με τις γυναί
κες και τα παιδιά του, μέσα σε σπηλιές στις 
κορυφές των βουνών, χωρίς να επιδιώκει 
πολλές σχέσεις με τους γείτονες του.

νος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όταν όμως οι άλλοι Κύκλωπες κατέφτασαν ρωτώντας 
τι συνέβη, ο Πολύφημος απάντησε ότι τον είχε τυφλώσει ο Κανένας, έτσι έφυγαν χω· 

ρίς να του δώσουν σημασία, Όταν ξημέρωσε, ο Κύκλωπας στάθηκε στην είσοδο 
της σπηλιάς και ιραχοί入eue τις ράχες των κριαριών που πήγαιναν στη βοσκή, 

έτοιμος να αρπάξει όποιον άντρα δοκίμαζε να ξεγλιστρήσει μαζί με το κοπάδι.
Οι Αχαιοί όμως φάνηκαν πιο έξυπνοι. Δέθηκαν στις κοιλιές των ζώων και κα
τόρθωσαν να του ξεφύγουν. Την ώρα που τα πλοία πια ξεμάκραιναν, ο ήρω- 
ας φώναξε: /Ζαν σε ρωτήσει κανένας, Κύκλωπα, ποιος σου έβγαλε το μάτι, να 
πεις ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη από την Ιθάκη,/. Εξαγριωμένος, ο Πολύ
φημος ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και παρακάλεσε τον πατέρα του τον Πο- 

σειδώνα να τιμωρήσει τον Οδυσσέα. Και εκείνος άκουσε την προσευχή του.
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Η Κίρκη ανακατεύει με το ραβδί της το μαγικό ποτό, για να το 
προσφέρει στον Οόυσσέα. Ένας από τους μεταμορφωμένους 

Αχαιούς απομακρύνεται, κοιτάζοντας ανήσυχος προς τα πίσω.
(Μελανόμορφη λήκυθος με υπόλευκο βάθος, 490-480 π.Χ.).

Από το νησί του .Αί,όλοιι
στο νησί της Κίρκης

τη χώρα των Κυκλώπων, ο στό
λος του Οδυσσέα άραξε στην Αιο入ίά, ένα 
πλεούμενο νησί ζωσμένο με χάλκινα τείχη, 
όπου κατοικούσε ο Αίολος, αφέντης των 
ανέμων, μαζί με τη γυναίκα του και τα παι
διά του. Ένα ολόκληρο μήνα φιλοξένησε ο 
Αίολος τον Οδυσσέα και τους ανθρώπους 
του. Έπειτα, έκλεισε σε ένα μεγάλο ασκί 

Ένας από τους συντρό- ； όλους τους αέρηδες, εκτός από τον Ζέφυ-
φους του Οόνσσέα ανοί

γει το ασκί του Αιόλου.
Από το άνοιγμα εμφανί
ζεται το κεφάλι κάποιου 

θεού-ανέμον, ο οποίος 
έχει ήδη αρχίσει να φυσά-

ρο, το παρέδωσε στον ήρωα με την εντολή να μην το ανοίξει στη διάρκεια του ταξι
διού και τον άφησε να φύγει. Σπρωγμένα από τον Ζέφυρο, το δυτικό άνεμο, τα κα
ράβια του Οδυσσέα αρμένιζαν για εννιά μέρες και εννιά νύχτες. Καθώς όμως πλη
σίαζαν τις ακτές της Ιθάκης, ο ήρωας νικημένος από την κούραση αποκοιμήθηκε και, 
τότε, οι σύντροφοί του, νομίζοντας ότι το ασκί που του είχε χαρίσει ο Αίολος έκρυ-
βε ασήμι και χρυσάφι, το άνοιξαν. Αμέσως ξέσπασε τρομερή θύελλα, που παρέσυ
ρε το στό入。του Οδυσσέα πίσω στο νησί του Αιόλου, εκείνος όμως αρνήθηκε να βοη
θήσει τον ήρωα για δεύτερη φορά.

ει απειλητικά. (Ετρουσκι- 
κός σφραγιδόλιθος, β' 

μισό 5ου αι. π.Χ.).

Επτά μέρες αργότερα, ο Οδυσσέας αντίκρισε τη γη των Λαιστρυγόνων. Έστειλε λοι
πόν δύο συντρόφους του, μαζί με ένα κήρυκ% για να μάθουν ποιοι ζουσαν στα μέ

ρη αυτά. Τους περίμενε όμως μια ττο入C δυσάρεστη έκπληξη. Οι κάτοικοι της χώ
ρας ήταν άγριοι γίγαντες και, μάλιστα, ο βασι入ids τους ο Αντιφάτης καταβρόχθι
σε ένα Αχαιό, ενώ οι άλλοι δύο το έβαλαν στα πόδια. Χωρίς να χάσουν καιρό οι 
Λαιστρυγόνες έτρεξαν στην ακρογιαλιά και, εκσφενδονίζοντας θεόρατους βρά
χους, συνέτριψαν όλα τα αχαϊκά καράβια και σκότωσαν τα πληρώματα τους. 
Από την καταστροφή σώθηκε μόνο το πλοίο του Οδυσσέα, που βρισκόταν δε
μένο έξω από το λιμάνι, και οι σαράντα πέντε άντρες που επέβαιναν or αυτό.
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Οι γιγαντόσωμοι Λαιστρυγόνες, οπλισμένοι με 
βράχους και πέτρες, ρίχνονται στα ελληνικά 
καράβια. (Τοιχογραφία από σπίτι του λόφου 
Esquilino στη Ρώμη, μέσα π. 1ου αι. ίι.Χ.).

Η Κίρκη, στη μέση 
της σκηνής, κρατάει 

τα μαγικά της σύνερ
γα. Γύρω της οι 

Αχαιοί, μεταμορφίο- 
μένοι σε λιοντάρι, 

κάπρους, κριάρι και 
λύκο, κάνουν χειρο
νομίες απόγνωσης ή 

ικεσίας.() 
Ευρύλοχος τρέχει 

τρομαγμένος προς τα 
δεξιά, ενώ ο 

()δυ(τσέας καταφτά
νει από τα αριστερά, 

αποφασισμένος να 
σώσει τους άντρες 

του. (Μελανόμορφοη 
κύλικα, π. 550 π.Χ.).

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα ήταν η Αι- 
αία, το νησί της θεάς Κίρκης, της κόρης του 
Ήλιου. Την εξερεύνηση της περιοχής ανέλα- 
βαν οι μισοί άντρες του πληρώματος, με αρ
χηγό τον Ευρυλοχο. Η Κίρκη υποδέχτηκε φιλι
κά τους Αχαιούς, μόλις όμως μπήκαν στο πα
λάτι της τους πρόσφερε ένα ποτό ανακατε
μένο με μαγικά βότανα για να ξεχάσουν την 
πατρίδα τους και, έπειτα, τους άγγιξε με το 
ραβδί της και τους μεταμόρφωσε σε χοίρους. 
Άδικα ο Ευρύλοχος, ο μόνος που δεν είχε ξεγε
λαστεί από την εγκαρδιότητα της θεάς, περί- 
μενε έξω από το παλάτι. Όταν κατάλαβε ότι 
κάποια νέα συμφορά τους είχε βρει, έτρεξε
να ειδοποιήσει τον Οδυσσέα. Και εκείνος ξεκίνησε ο入ορ6ναχο<; για να αντιμετωπίσει 
τη μάγισσα. Τότε, για καλή του τύχη, εμφανίστηκε ο Ερμής, που του έδωσε ένα βό
τανο, το 入υ〃 για να τον προστατεύσει από τα μάγια. Πραγματικά, τα μάγια της
Κίρκης απέτυχαν και η θεά προσκάλεσε τον ήρωα στο κρεβάτι της για να χαρούν τον 
έρωτα, αφού πρώτα ξανάκανε τους συντρόφους του άντρες και,昭入ιστα, πιο νέους 
και πιο όμορφους από πριν. Ύστερα από ένα χρόνο καλοπέρασης στο παλάτι της 
Κίρκης, οι Αχαιοί αποφάσισαν ότι ήταν πια καιρός να γυρίσουν στην πατρίδα τους. 
Αλλά όταν ο ήρωας ανακοίνωσε στην Κίρκη την αναχώρησή του, εκείνη τον συμβού

6
Οι Άνεμοι, ο Βορέας, ο Ζέφυρος και ο Νό
τος, ήταν κι αυτοί θεοί, παιδιά της Ηώς και 
του Αοτραίου, γιου του Τιτάνα Κρείου, και 
της Ευρυβίας. Κάποιοι αναφέρουν ένα ακό
μη Άνεμο, τον Εύρο, προσωποποίηση του 
νοτιοανατολικού ανέμου.

Η τι”
Στη χώρα των Λαιστρυγόνων, λέει ο Όμη
ρος, ένας βοσκός που γυρνάει από τη βο- 
σκή χαιρετιέται με τον άλλο που βγάζει εκεί
νη την ώρα το κοπάδι του. Τόσο κοντά βρί
σκονται οι δρόμοι της μέρας και της νύ
χτας. Από την αρχαιότητα ως σήμερα η αι
νιγματική αυτή φράση δεν μπόρεσε να εξη
γηθεί. Οι περισσότεροι μελετητές υποδέ- 
τουν πως κρύβει τους απόηχους της πληρο
φορίας ότι στις πολύ βόρειες χώρες οι κα
λοκαιρινές νύχτες είναι πολύ σύντομες.

λεψε να επισκεφτεί πρώτα τον Άδη 
για να μάθει από την ιρυχή του μάντη 
Τειρεσία πώς θα κατόρθωνε να φτά
σει επιτέλους στην Ιθάκη.
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Ο Οδυσσέα^ στον Ά.δη

Ο Οόυσσέας, καθισμένος 
μπροστά στις πύλες του 

Άδη, κρατάει στο χέρι το 
ξίφος για να διώχνει τις 

,ψυχές που πλησίαζαν να 
mow αίμα και κοιτάζει, 

με βλέμμα απόμακρο, 
τον Ελπήνορα, που εμφα

νίζεται μέσα από το 
χάσμα. Πίσω από τον 

ήρωα στέκει ο Ερμής, του 
οποίου η παρουσία δεν 

αναφέρεται στον Όμηρο, 
δικαιολογείται, όμως, 
αφού αυτός οδηγούσε 

τους νεκρούς στον 
Αχέροντα για να τους 

τταραδώσει στον Χάρωνα. 
(Ερυθρόμορφη πελίκη, 

π. 440 π.Χ.).

Κιμμερίων, που βρισκόταν στα πέρατα του Ωκεανού και σκεπαζόταν από απόλυ
το σκοτάδι. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Κίρκης, ο ήρωας προχώρησε δίπλα στο 
ρεύμα του Ωκεανού, του μεγάλου ποταμού που, όπως πίστευαν οι Έλληνες, έζωνε 
τη γη, ώσπου έφτασε στην είσοδο του Άδη. Εκεί, αφού άνοιξε ένα λάκκο και ττρόσ- 
φερε σπονδές στους νεκρούς, έσφαξε ένα μαύρο κριάρι και μια μαύρη προβατίνα. 
Σύντομα, γύρω από το λάκκο άρχισαν να μαζεύονται οι ψυχές των νεκρών, λαχτα
ρώντας να πιουν αίμα, ο Οδυσσέας, όμως, τις εμπόδισε ττεριμένοντας πρώτα τον 
ερχομό του Τειρεσία. Τη στιγμή εκείνη πλησίασε ο Ελπήνορας, ένας από τους συν
τρόφους του, που είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της Κίρκης την ημέρα της 
αναχώρησής τους και είχε σκοτωθεί, χωρίς να τον πάρουν είδηση. Καθώς ήταν ακό
μη άταφος, ο Ελπήνορας μίλησε χωρίς να χρειαστεί να πιει αίμα και παρακάλεσε 
τον Οδυσσέα να φροντίσει για την ταφή του. Έπειτα, κατέφτασε ο Τειρεσίας, ο 
οποίος ήπιε από το αίμα και φανέρωσε στον ήρωα πως ο Ποσειδώνας ήταν οργι
σμένος μαζί του, εξαιτίας της τύφλωσης του Πολύφημου, και πως θα έκανε ό,τι 
περνούσε από το χέρι του για να δυσκο入έψει την επιστροορή του. Θα μπορούσε, 
όμως, συνέχισε ο μάντης, να γυρίσει στην Ιθάκη κι αυτός και οι σύντροφοί του, αρ
κεί να μην πείραζαν τα κοπάδια του Ήλιου, όταν θα άραζαν στη Θρινακία. Αν πά
λι έσφαζαν κάποιο από τα ζώα του θεού, ο Οδυσσέας θα έφτανε στο νησί του 
ύστερα από χίλια βάσανα, ολομόναχος και πάνω σε ξένο καράβι. Και εκεί θα τον πε- 
ρίμεναν καινούργιες συμφορές, γιατί στο παλάτι του είχαν μαζευτεί πολλά φαντα
σμένα αρχοντόπουλα, που γύρευαν να παντρευτούν τη γυναίκα του Πηνελόπη.
Μόλις ο Τειρεσίας απομακρύνθηκε, ο Οδυσσέας άφησε κι άλλες ψυχές να πιουν αί-

ο
Οδυσσέας και η συνο
δεία του άνοιξαν πα
νιά για τη χώρα των

ΤJLo επόμενο πρωί.
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()Οδνσσέας, καθισμένος ανάμεσα σε 
(5tb συντρόφους του, τον Ευρύλοχο και 

τ()^ Περιμήδη, ακούει προσεκτικά τις 
συμβουλές και τους χρησμούς του 

τνφλον μάντη Τειρεσία, του οποίον το 
κεφάλι διακρίνεται κοντά οτα πόδια 

cod ήρωα. (Λουκανικός κρατήρας, 
400-390 π.Χ.).

για να μιλήσουν. Πρώτη παρουσιάστηκε η μητέρα του η Αντίκλεια, η οποία τον 
πληροφόρησε ότι η Πηνελόπη τού έμενε πιστή και ότι ο πατέρας του, ο Λαέρτης, 

αποτραβηγμένος στο εξοχικό του κτήμα, πικραμένος για την εξαφάνιση του 
μοναχογιού του. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν πολλές γυναίκες από την προηγού- 
ΡενΠ Υεν,ά Τ3ν ηρώων που διηγήθηκαν τις ιστορίες τους και ακολούθησε η ψυχή 
του Αγαμέμνονα, ο οποίος ιστόρησε στον Οδυσσέα την τραγική του δολοφονία. 
Τέλος, πλησίασε ο Αχιλλέας με τους φίλους 
του/ τον Πάτροκλο, τον Αντίλοχο και τον Τε- 
λαμώνιο Αίαντα. Ο Αχιλλέας άκουσε ευχαρι
στημένος από το στόμα του Οδυσσέα τα 
κατορθώματα του γιου του Νεοπτόλεμου, 
£ν(ύ ο Αίαντας στάθηκε παράμερα, θυμωμέ- 
vos ακόμη για το θέμα των όπλων του Αχιλ- 
入％. Ο ήρωας είδε ακόμη τον Μίνωα να δίκα
ζε' με ενα χρυσό ραβδί στο χέρι, τον Σίσυφο 
και τον Τάνταλο να βασανίζονται αιώνια και 
τον Ηρακλή, τον ίσκιο του όμως μόνο, γιατί 
° i&os。ήρωας βρισκόταν στον Όλυμπο, 
μ«ζ' με τους άλλους θεούς. Ύστερα, καθώς 
τον τριγύρισαν αμέτρητες ψυχές νεκρών 
ττου πάλευαν να πιουν αίμα, τρόμαξε και 
έφυγε τρέχοντας για να ανταμώσει τους 
συντρόφους του. Χωρίς να χάσουν καιρό, 
πήδηξαν όλοι στο καράβι και, χάρη στον ού- 
Ρ10 &V£|JO/ βρέθηκαν σύντομα πίσω στο νησί 
της Κίρκης.

。Δαναός, γιος του βασιλιά της Αίγυπτου 
Βήλου, συγκρούστηκε με τον αδελφό του 
Αίγυπτο μετά το θάνατο του πατέρα τους, 
Είτε: για τη μοιρασιά της πατρικής κληρονο- 
Μ'άζ £血 γιατί ο Δαναός, που είχε πενήντα 
θυγατέρες, φθονούσε τον Αίγυπτο που είχε 
πενήντα γιους. Τότε ο Δαναός πήρε τις κό- 
Ρεζ του και κατέφυγε στο Άργος, όπου έγι
νε βασιλιάς. Αργότερα ο Αίγυπτος έστειλε 
στο Άργος τους γιους του για να παντρευ
τούν τις κόρες του Δαναού. Εκείνες, όμως, 
ύστερα από προσταγή του πατέρα τους, 
σκότωσαν -όλες, εκτός από μία ή δύο- τους 
άντρες τους την πρώτη νύχτα του γάμου. ΓιΖ 
θυτό, στον Άδη, οι Δαναΐδες καταδικάστη
καν να πασχίζουν αιώνια να γεμίσουν με 
νερό ένα τρύπιο πιδάρι, γνωστό ως "ηί8ο 
των Δαναΐδων^,
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Από τις Σειρήνες
στη Θρινακία

Οδυσσέας δεν έμεινε πολύ στην 
Αιαία. Αφού έθαψε τον Ελπήνορα και 
άκουσε τις οδηγίες της Κίρκης για το τα
ξίδι, την αποχαιρέτησε και κίνησε για την 
πατρίδα του. Το πρώτο νησί που αντί
κρισε ήταν αυτό των Σειρήνων, των δαι
μονικών όντων που με το τραγούδι τους 
πλάνευαν τους ναυτικούς. Ακολουθώ-

Δεμένος σε κολόνα, που 
δηλώνει το κατάρτι του 

καραβιού του, ο 
Οδυσσέας ακούει το 

γλυκό ήχο του αυλού που 
παίζει μια Σειρήνα.

Δ ίπλα του ένα δελφίνι
αναπηδάει πάνω από τα 

νερά. (Μελανόμορφη 
λήκυθος με υπόλευκο 

βάθος, π. 500 π.Χ.).

ντας τις συμβουλές της Κίρκης, ο Οδυσσέας βού入με κερί τα αυτιά του πλη
ρώματος του για να μην μπορούν να τις ακούσουν. Ο ίδιος, όμως, δεν σκόπευε να 
χάσει το τραγούδι τους.「ι' αυτό πρόσταζε τους ανθρώπους του να τον δέσουν 
στο κατάρτι και να μην τον λύνουν, όσο κι αν τους παρακαλούσε. Καθώς πλησία
ζαν στο νησί, ο Οδυσσέας άκουσε τις Σειρήνες να τον καλούν με το όνομά του και
να τον προσκαλούν να μείνει κοντά τους. Αμέσως, το μυαλό του θόλωσε, ξέχασε 
παλιές δόξες, πατρίδα και γυναίκα και το μόνο που λαχταρούσε ήταν να βγει στη
στεριά για να αττο入αμβάνει αδιάκοπα το μαγευτικό τραγούδι. Άδικα, όμως, έγνεφε 
στους συντρόφους του να τον ελευθερώσουν. Εκείνοι, σύμφωνα με τις εντολές 
του, τον έδεναν ακόμη πιο σφιχτά. Όταν προσπέρασαν πια το νησί των Σειρή
νων, οι ναύτες, ανακουφισμένοι που είχαν ξεφύγει τον κίνδυνο, ξεβούλωσαν τα
αυτιά τους και έλυσαν τον αρχηγό τους.
Για να συνεχίσει την πορεία του ο Οδυσσέας είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρό
μους. Ο πρώτος οδηγούσε στις Πλαγκτές Πέτρες, τους επικίνδυνους βράχους από 
τους οποίους μόνο η περίφημη Αργώ είχε κατορθώσει να γλυτώσει, ενώ ο δεύτε
ρος διέσχιζε το στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Η γνώμη της Κίρκης ήταν να 
αποφύγουν τις ΙΊ入αγκτές και το βράχο της Χάρυβδης, που σήμαιναν σίγουρο χαμό 
για όλους, και να προτιμήσουν να περάσουν δίπλα από το βράχο της Σκύλλας. Αυ-

νΞΗΙΛν

。
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Σύμφωνα με μια παράδο
ση, οι Σειρήνες, όταν απέ- 

τυχαν να πλανέψουν τον 
Οόνσσέα με το τραγούδι 

τους, ρίχτηκαν στη θάλασ
σα και αυτοκτόνησαν.

Αυτό φαίνεται να είναι το 
θέμα της συγκεκριμένης 
σκηνής, που εικονίζει μια

Σειρήνα να πέφτει κατακόρυ- 
φα από το βράχο, με τα μάτια 
κλειστά, ενώ μια άλλη, αριστε
ρά, ανοίγει τα φτερά της για να
ακολουθήσει την αδελφή της στο 

θάνατο. (Ερυθρόμορφη στάμνος, 
π. 475 π.Χ.).

Η πίστη των ναυτι
κών για τέρατα που 

στοίχειωναν τα πέλα- 
γα, αποτυπώνεται 

στο νόμισμα αυτό με 
τον πελώριο κάβου
ρα και τη δαιμονική 

Σκύλλα, η οποία 
βάζει το χέρι αντήλιο 

για να μπορέσει να 
διακρίνει, πέρα στον 
ορίζοντα, τα νέα της 

θύματα. 
(Αργυρό τετράδραχ
μο του Ακράγαντα, 

420-415 π.Χ.).

τό το δρόμο αποφάσισε να ακολουθήσει ο 
Οδυσσέας, με την ελπίδα ότι θα πρόφταιναν 
να απομακρυνθούν χωρίς να χαθεί κανείς 
από τους άντρες του. Την ώρα, όμως, που 
διάβαιναν ανάμεσα από τους δύο βράχους, η 
Χάρυβδη ρούφηξε τα νερά, κάνοντας τους 
ναύτες να κερώσουν από τον τρόμο τους. 
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή περίμενε η Σκύλλα. 
Χιμώντας, άρπαξε έξι από τους πιο αντρειω- 
μένους Αχαιούς και τους έφαγε μπροστά 
στα μάτια των συντρόφων τους.
Μετά το δραματικό συναττάντημα με τη
Σκύλ入ο, οι Αχαιοί, κωπηλατώντας γοργά, έφτασαν στο νησί της Θρινακίας, όπου 
έβοσκαν τα βόδια του 'Η入ιου. Ο Οδυσσέας, που θυμόταν τα 入6γιο( του Τειρεσία,

Η ZkiMA。Κ5 〃

Η Σκύλλα, ένα φριχτό τέρας με δώδεκα πό
δια, έξι κεφάλια και φωνή σαν γάβγισμα 
κουταβιού, φώλιαζε σε ένα θαλάσσιο βρά
χο, που η κορυφή του έφτανε μέχρι τον ου
ρανό. Από εκεί πάνω άπλωνε τους μα
κριούς λαιμούς της μέχρι την επιφάνεια της 
8άλασσας για να αρπάξει κάποιο μεγάλο 
ψάρι ή τους ναύτες των περαστικών καρα
βιών. Απέναντι από τη Σκύλλα, σε ένα πιο 
χαμηλό βράχο, ζούσε η Χάρυβδη. Χωμένο 
κάτω από μια αγριοσυκιά, το τέρας αυτό 
ρουφούσε τρεις φορές την ημέρα τα νερά 
της Θάλασσας και τρεις φορές την ημέρα τα 
ξερνούσε. Και, βέβαια, αν κάποιο καράβι 
τύχαινε να βρίσκεται κοντά, καταποντιζόταν 
αύτανδρο.

δεν ήθελε να σταματήσουν. Όταν, όμως, οι σύντροφοί του ορκίστηκαν πως 
δεν θα άγγιζαν τα ζώα, δέχτηκε να αποβιβαστούν. Για κακή τους τύχη, το 

άλλο πρωί ξέσπασε δυνατή θύελλα που τους κράτησε αποκλεισμένους 
στο νησί ένα ο入όκληρο μήνα. Όσο κρατούσαν τα τρόφιμα που τους εί
χε προμηθεύσει η Κίρκη, οι Αχαιοί δεν πάτησαν τον όρκο τους. Αλλά, 
όταν τελείωσαν, επωφελούμενοι από την απουσία του Οδυσσέα, ο 
οποίος είχε απομακρυνθεί για να προσευχηθεί στους θεούς, χόρτα
σαν την πείνα τους σφάζοντας τις πιο παχιές από τις θεϊκές αγελά
δες. Επτά μέρες αργότερα, ο αέρας έπεσε και οι Αχαιοί ανοίχτηκαν 
βιαστικά στο πέλαγος. Μόλις όμως απομακρύνθηκαν από τη Θρινα- 
κίαΖ ο Δίας, που είχε υποσχεθεί στον Ήλιο να τιμωρήσει τους ενόχους 

της σφαγής, έκοψε το καράβι στα δύο με ένα αστροπε入£κι.
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Από το νησί της .Καλυψώς
στο νησί των ΦλΙΟΚΟΥ

μόνος που γλύτωσε από το ναυάγιο που προκάλεσε ο 
Δίας ήταν ο Οδυσσέας, ο οποίος είχε αρνηθεί να γευτεί το κρέας 
των θεϊκών αγελάδων. Γαντζωμένος στο κατάρτι και την καρίνα 
του πλοίου του, που τα είχε δέσει με ένα σχοινζ παρασύρθηκε από 
τον άνεμο μέχρι το βράχο της Χάρυβδης, την ώρα που το τέρας 
ρουφούσε τα νερά. Τη στιγμή, όμως, που η καρίνα και το κατάρτι 

βούλιαζο(ν στην άβυσσο, ο ήρωας πήδηξε ψηλά και πιάστηκε από 
την αγριοσυκιά που φύτρωνε πάνω από τη φωλιά της Χάρυβδης. Εκεί 

έμεινε κρεμασμένος για ώρες πολλές, ώσπου είδε τα συντρίμμια του κα
ραβιού να ξαναβγαίνουν στον αφρό. Τότε, πήδηξε πάνω τους και άρχισε

να κάνει κουπί με τα χέρια για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν γρηγορό
τερα. Ύστερα από εννιά μερόνυχτα πάλης με τα κύματα, οι θεοί τον έριξαν 
στις ακτές της Ωγυγίας, του νησιού της πανέμορφης Νύμφης Καλυψώς.
Η αθάνατη Καλυψώ, κόρη του Ατ入αντα, δέχτηκε τον vaucxyo με αγάπη και 

δεν άργησε να γίνει δική του. Αρχικά, η μαγευτική ομορφιά της Ωγυγίας και

Ο Οόυσσέας, κρατώντας 
κλαδιά ικεσίας, πλησιάζει 

τις κόρες των Φαιάκων. 
Δίπλα του η Αθηνά τον 

κοιτάζει προστατευτικά.
(Ερυθρόμορφος αμφο

ρέας, 450-440 ji.X.).

η καλοσύνη της Νύμφης γοήτευσαν τον Οδυσσέα, σύντομα όμως άρχισε να νο
σταλγεί αφόρητα την πατρίδα του. Παρ' όλα αυτά, ο ήρωας αναγκάστηκε να μείνει 

ιί επτά ολόκληρα χρόνια κοντά στην Καλυιρώ, που τον είχε στο μεταξύ αγαπήσει. Τε- 
Η 入ικά, ένα πρωί που ο Ποσειδώνας, ο μεγάλος εχθρός του, άφησε τον Όλυμπο για να 
Ιεπισκεφτεί τη χώρα των Αιθιόπων, ο Δίας, με παρότρυνση της Αθηνάς και με τη σύμ

φωνη γνώμη των άλλων θεών, έστειλε τον Ερμή στη Νύμφη για να της πει να αφή
σει τον Οδυσσέα ελεύθερο. Και εκείνη, όσο κι αν της κόστιζε ο χωρισμός, οφείλε να 

|| υποταχτεί στο θεϊκό θέλημα. Βοήθησε λοιπόν τον αγαπημένο της να κατασκευάσει 
μια σχεδία, του έδωσε οδηγίες για το ταξίδι και τον αποχαιρέτησε για πάντα.
Δεκαεπτά μερόνυχτα αρμένιζε ο Οδυσσέας πάνω στη σχεδία, όταν ο Ποσειδώνας, 
που επέστρεφε από τη χώρα των Αιθιόπων, τον αντιλήφθηκε και, σηκώνοντας ένα 
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Τη μέρα που ο Οόυσσέας βγήκε στην α,κτή της Σχε- 
ρίας, η Ναυσικά, σπρωγμένη από την Αθηνά, πήγε 
μαζί με τις κοπέλες τής συνοδείας της στην ακρογια
λιά για να πλύνει ρούχα. Εδώ ο Οδυσσέας ξεπροβάλ
λει διατακτικά πίσω από τους θάμνους, προσπαθώ
ντας να κρύβει τη γύμνια του, για να προσδέσει στη 
βασιλοπούλα. Μπροστά του, η Αθηνά τον προτρέπει 
να την ακολουθήσει. Δυο κόρες, η Φιλονόη και η 
Λευκίπτΐη, τρέχουν τρομαγμένες από την ξαφνική εμ
φάνιση του ήρωα. Μια άλλη, η Κλεοπάτρα, συνεχίζει 
απορροφημένη το πλύσιμο. Μόνο η Ναυσικά, ξεθαρ
ρεμένη από τη μυστική παρέμβαση της θεάς, παρα
μένει ασάλευτη αλλά σκεφτική, περιμένοντας να 
ακούσει την ιστορία του ξένου.
(Πώμα ερυθρόμορφης πυξίδας, 450-425 π.Χ.).

πελώριο κύμα, τον τίναξε στη φουρτουνια
σμένη θάλασσα. Χάρη στη θαλασσινή θεά 
Λευκοθέα, όμως, ο ήρωας σώθηκε και, τρεις 
ημέρες αργότερα, βγήκε εξαντλημένος στις 
ακτές της Σχερίας, όπου κατοικούσε ο λαός 
των Φαιάκων. Εκεί, συναντήθηκε με τη Ναυ- 

Η Πην£入 6nn

Η Πηνελόπη ήταν κόρη του Ικάριου, αδελ
φού του Τυνδάρεου, και της Ναϊάδας Περί- 
βοιας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πατέ
ρας της προκήρυξε αγώνες δρόμου και έτα
ξε την κόρη του, ως έπαθλο, στον νικητή. 
Τους αγώνες κέρδισε ο Οδυσσέας, ο οποί
ος αξιώθηκε έτσι να γίνει σύζυγος της 
όμορφης και μυαλωμένης Πηνελόπης.

Στην παράσταση αν- I 
τή εικονίζεται ο I 

Οδυσσέας ο οποίος | Ζ 一 
απομακρύνεται από | 
τη σπηλιά της Χάρυ- I 
βδης, γαντζωμένος, | 
όχι στα συντρίμμια | 
του καραβιού τον, I 

όπως λέει η παράδο- | 
οη, αλλά πάνω σε μια Κ 

τεράστια Θαλάσσια | 
χελώνα. (Μελανό- 

μορ(ρος σκύφος, αρ- η 
χές 5()ι)αι. π.Χ.). |

σικά, κόρη του βασιλιά Αλκίνοου, η οποία, αφού τον φρόντισε δίνοντας του ρούχα 
και φαγητό, τον συμβούλεψε να παρουσιαστεί στο παλάτι και να πέσει στα γόνατα 
της μητέρας της, της Αρήτης, ικετεύοντας να τον βοηθήσει. Έτσι και έγινε.
Ο Αλκίνοος, εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση και τα γνωστικά λόγια του ξένου, 
του υττοσχέθηκε να αρματώσει ένα από τα περίφημα καράβια των Φαιάκων και να 
τον στείλει την άλλη μέρα κιόλας στον τόπο του. Οργάνωσε, ακόμη, μια 入αμπρή 
γιορτή για να τιμήσει τον φιλοξενούμενο του. Πάνω στο γλέντι ο τυφλός αοιδός Δη- 
μόδοκος τραγούδησε ένα επεισόδιο από τον Τρωικό Πόλεμο και ο Οδυσσέας, μη 
μπορώντας να συγκρατηθεί, δάκρυσε. Τη συγκίνηση του ήρωα πρόσεξε μόνο ο Αλ
κίνοος αλλά, από λεπτότητα, δεν ειττε τίποτε. Αργότερα, όμως, ό ταν στο αποχαιρε
τιστήριο τραπέζι ο Οδυσσέας έκλαιρε πάλι ακούγοντας τον Δημόδοκο να 入入ει την 
ιστορία του Δούρειου Ίππου, ο Αλκίνοος σταμάτησε τον αοιδό και παρακάλεσε τον 

ξένο να φανερώσει την ταυτότητά του. Έκπληκτοι, 
οι ①αίακες έμαθαν ότι ο φιλοξενούμενος τους δεν 
ήταν άλλος από τον ξακουστό Οδυσσέα. Ύστερα, 
ο ήρωας, για να τους ευχαριστήσει, ιστόρησε τις 
περιπέτειες του με κάθε 入επτομέρεια. Την επομέ
νη, οι Φαίακες φόρτωσαν τον Οδυσσέα με πλούσια 
δώρα και του παραχώρησαν ένα καράβι ττου, γρή
γορο σαν αστραπή, τον μετέφερε στην Ιθάκη.
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Ο Οδυσσέας 
στην Ιθάκη

y
^■^την Ιθάκη, καθώς από καιρό είχαν όλοι σταματήσει να πιστεύουν ότι ο Οδυσ- 

()Οόυσσέας, ταπεινός 
ζητιάνος, πιάνει το χέρι 
της περίλυπης Πηνελό

πης. Πίσω της ο 
Τηλέμαχος (;) και όνο 

γέροντες, ο Λαέρτης (;) 
όρθιος και ο χοιροβοσκός 

Ενμαιος (;) καθισμένος 
στη γη, παρακολουθούν 

τη σκηνή.
('"Μηλιακό" ανάγλυφο, 

π. 460-450 π.Χ.).

σέας θα επιστρέφει, το παλάτι είχε γεμίσει με νέους από αρχοντικές οικογένειες, 
που πίεζαν την Πηνελόπη να γίνει γυναίκα τους. Για να κερδίσει χρόνο, εκείνη, δή- 
入ωσε πως θα 8心入£γ£ τον δεύτερο άντρα της, αφού πρώτα ύφαινε ένα σάβανο για 
τον γέρο- Λαέρτη. Οι υποψήφιοι γαμπροί δέχτηκαν αλλά το σάβανο δεν έλεγε να 
τελειώσει. Γιατί ό,τι ύφαινε η Πηνε入6τιη την ημέρα, το ξήλωνε τη νύχτα. Έτσι πέ
ρασαν τρία χρόνια, ώσπου μια σκλάβα μαρτύρησε στους μνηστήρες την πονηριά 
της κυράς της. Και εκείνοι, για να την εκβιάσουν να αποφασίσει, μαζεύονταν κά
θε πρωί στο ttc(入άτι του Οδυσσέα, όπου έτρωγαν, έπιναν και γλεντούσαν, σπα- 
ταλώντας την περιουσία του.
Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν οι Φαίακες άφησαν τον Οδυσσέα, που κατά τη διάρ
κεια του ταξιδιού είχε πέσει σε ύπνο βαθύ, σε μια ακρογιαλιά της Ιθάκης. Μόλις ξύ
πνησε ο ήρωας, μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την Αθηνά, για να μην τον ανα
γνωρίσει κανείς, τράβηξε για το μαντρί του πιστού χοιροβοσκού του, του Εύμαιου. 
Εκεί έφτασε σε λίγο και ο μοναχογιός του, ο Τηλέμαχος, που επέστρεφε από την Πό
λο και τη Σπάρτη, όπου είχε τα&ι狗无ι ελπίζοντας να μάθει κάτι για την τύχη του 
πατέρα του. Αμέσως, ο Οδυσσέας φανερώθηκε στον γιο του και μαζί οργάνωσαν 
ένα σχέδιο για να τιμωρήσουν τους μνηστήρες. Φτάνοντας στο παλάτι ως ζητιάνος, 
ο ήρωας αντίκρισε με δάκρυα στα μάτια τον αγαπημένο, γέρικο πια σκύλο του, τον 
Αργό, ο οποίος τον ανοτγνώρισε, κούνησε χαρωπά την ουρά και, μετά, ξειρύχησε.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μνηστήρες φέρθηκαν σκληρά και προσβλητικά στον 
άγνωστο ζητιάνο. Ο Οδυσσέας, πάντως, βρήκε την ευκαιρία να ίτ入ησιάσει την Πη
νελόπη και να τη διαβεβαιώσει ότι ο άντρας της ήταν ζωντανός. Συγκινημένη, εκεί
νη, διέταξε τις υπηρέτριες να περιποιηθούν τον ξένο. Τότε, η Ευρΰκ入&以/ η γριά κε
λάρι σσα που είχε μεγαλώσει τον ήρωα, κατάλαβε ποιος ήταν καθώς, πλένοντας 
του τα πόδια, έπιασε μια ουλή από κάποιο παλιό τραύμα του στο κυνήγι. Ο Οδυσ-
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Ο Οδνοσέας τεντώνει το τόξο τον κατά των μνηστή
ρων, ενώ πίσω του δύο δούλες τον παρατηρούν με 

αγωνία. (Ερυθρόμορφος σκύφος,冗 450 π.Χ.).

σέας, όμως, τη διέταξε να μην αποκαλύψει σε κανέ
να την επιστροφή του.
Την επομένη, η Πηνε入6ττη ανακοίνωσε στους μνηστή
ρες ότι θα παντρευόταν όποιον κατόρθωνε να τε
ντώσει το τόξο του Οδυσσέα και να διαπεράσει με τη

Οι μνηστήρες, ξαφνιασμένοι και πανικόβλητοι, αρπά
ζουν ό,τι βρίσκουν πρόχειρο για να προστατευτούν από 

τα βέλη τον Οόυσσέα. Ένας από αυτούς έχει ήδη χτυ
πηθεί. (Ερυθρόμορφος σκϋφος, π. 450 π.Χ.).

Το 部oc του 05。。。如

Σύμφωνα με μια προφητεία του Τειρεσία, ο θάνατος 
δα έβρισκε τον Οδυσσέα ζ/εξ αλόςζ/. Όπως αποδεΗ 
χτηκε τελικά, ο χρησμός δεν σήμαινε ζ/έξω από τη 
8άλασσα/ζ αλλά ζ/από τη 9άλασσα//. Γιατί κάποτε ο 
Τηλέγονος, γιος της Κίρκης και του Οδυσσέα, που εί
χε ξεκινήσει να βρει τον πατέρα του, άραξε σε μια 
ακρογιαλιά της Ιδάκης και, χωρίς να γνωρίζει πού 
βρίσκεται, έσφαξε κάποια ζώα. Τότε ο Οδυσσέας 
έτρεξε να αντιμετωπίσει τον επιδρομέα. Στη μάχη που 
ακολούθησε, ο Τηλέγονος σκότωσε τον ήρωα με ένα 
κοντάρι, που αντί για λόγχη είχε δεμένο στην άκρη 
το φαρμακερό κεντρί ενός τεράστιου σαλαχιού.

Η Πηνελόπη κάθεται 
στενοχωρημένη 

μπροστά στον αργα
λειό με το μισοτε- 

λειο)μένο σάβανο του 
γέρο-Λαέρτη. Ο νέος 

με την περήφανη 
κορμοοτασιά που 
στέκεται μπροστά 

της, κοιτάζοντας την 
σκεφτικός, είναι ο 

γιος της Τηλέμαχος. 
(Ερυθρόμορφος σκύ- 

φος, π. 440 π.Χ.).

σαΐτα δώδεκα ττε入έκια, στημένα στη σειρά. Άρχισαν λοιπόν ένας ένας να δοκιμά
ζουν τη δύναμή τους, χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα ο Οδυσσέας αποκάλυπτε 
την ταυτότητά του στον Εύμαιο και ένα ακόμη έμπιστο βοσκό, τον Φιλοίτιο. Μετά, 
ζήτησε να λάβει μέρος στον αγώνα και οι μνηστήρες, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις 

1 τους, αναγκάστηκαν να του το επιτρέψουν. Τότε ο ήρωας, με μια μόνο κίνηση, τέ
ντωσε το τόξο και διαπέρασε τα πελέκια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ύστε
ρα, προτού οι μνηστήρες καταλάβουν τι συμβαίνει, άρχισε, με τη βοήθεια του Τη-

1 λέμαχου και των δύο βοσκών, να σκορπάει το θάνατο δεξιά κι αριστερά.
Όταν η Πηνελόπη έμαθε, από την πιστή Ευρύκ入白以, ότι ο άντρας της είχε γυρίσει, 
δεν την πίστεψε. Ο Οδυσσέας, παρόλο που είχε ξαναπάρει την 以入ηθινή του μορ
φή, της φαινόταν άγνωστος. Κάποιο μυστικό, όμως, που γνώριζαν μόνο οι δυο 

g τους, την έπεισε ότι το θαύμα είχε γίνει. Ευτυχισμένη, ρίχτηκε στην αγκαλιά του
ήρωα και, έπειτα, κλείστηκαν στην κάμαρά τους για να χαροΰν την 
αγάπη τους. Και η νύχτα συνεχιζόταν και συνεχιζόταν, καθώς η Αθη- 
νά δεν ά(ρηνε την ΗώΖ τη Θεά της αυγής, να εμφανιστεί.
Την &入入Γ)μέρα ο Οδυσσέας παρουσιάστηκε στον πατέρα του Λαέρτη, 
που ζούσε ολομόναχος στην εξοχή, και τον οδήγησε πίσω στο παλάτι. 
Στο μεταξύ, οι συγγενείς των νεκρών μνηστήρων είχαν αποφασίσει να 
εκδικηθούν, ευτυχώς, όμως, χάρη στην παρέμβαση της Αθηνάς, η σύγ
κρουση αποφεύχθηκε. Τα βάσανα του Οδυσσέα, του πιο πολύπαθου 
από τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου, είχαν ιτιά τελειώσει.
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Ιφιμέδεια 35

kb 31_____________________________________________

Κ 坤 sq 98_____________________________________ Moips 1】，16, 28, 29, 41, 58, 150, 152________________

Κύκλωπες 10, 12, 14, 21, 41, 59, 164-166 MoDoec; 28, 39, 41, 42, 58, 59, 113, 132, )52

Κύκνος 78 Μόψος 98, 99, 127

Κυρήνη 41, 42 Μυρρίνη 45

Μυρτίλος 128, 129

Λάβδακος 115, 116 Μώμος 133

Λαβύρινθος 84, 90, 9)

Λαέρτης 99, )63, 165, 169, 174, 175 Ναυπλιος, γιος του Ποσειδώνα 136

Λάιος Πό-119 Ναυσικά 173

52, 96, 112. 115,廿6______________________

KdK 99_______________________________________

Καλλιόπη 40, 101

Καλλιρρόη 76

Καλλιστώ 3)

Κα 入163, 172_______________________________

Κ&Αχ” 63, 142. W, 154_________________________

Καπανέας 122, 123

Κασσάνδρα, κόρη του Ιοβάτη )25

Κασσάνδρα, κόρη του Πρίαμου 141, 156-

159_______________________________________________

Κασσιόπη (ή Κασσιέπεια) )11

Κάστορας (βλ, και Διόσκουροι) 99, 103,

126, 127, 134, 135_________________________________

Κατρέας 135

Κέκροπαςζ αυτόχβων βασιλιάς της

Αθήνας 32

Κέκροπαςζ γιος του ΕρεχΘέα 85

Κε入ε6<; 37_______________________________________

Κένταυροι 69, 71, 89

Κέρβερος 19, 56, 76, 77

Κερκΰονας 87

Κέφαλος 163

Kg 10, Η, 109_________________________________

Κηφέας Π1

Κίκονες 162, Ιό4, 165

ΚΡύκατ 112_____________________________________

Κίρκη 97, 102, 166· 168,护0, 17 L 175____________

Κλεοπάτρα 12ό

Κλυμένη 13, 15

Κλύμενος 68

Κλυταιμήστρα 49, 99, 138, 142, 143, 159； ΙόΟ

KAu)g 28______________________________________

Κοίος 10.. 13, 38_________________________________

Κορωνίδα 41, 54

Κόττος 10

Κόρινθος 86

Κορΰβαντες 13, 40, 58

Κο 叩彻 12, 13, 4】，58, )26, 127________________

KpS。, 10, 13, 58, 167 _________________________

Κράτος Μ

Κρέουσα, γυναίκα του Αινεία 157

Κρέουσα, κόρη του Ερεχόέα 163

Κρέοντας, γιος του Μενοικέα 64, 68, 69,

ΙΙ6.Η8, 12Ο」22

Κρέοντας, βασιλιάς της Κορίνβου 104, 105

Κρηδέας 94, 95

Κρ6ν。' 7,】0, 12, 13, 14,】8, 20, 24, 48, 56

Κυβέλη 43, 58, 59

Λαιστρυγόνες 166, 167 Νέμεση )1

Λαοδάμας 123 Νεοπτόλεμος 137, 154 159, 161, 169

Λαοδάμειαζ κόρη του ΒελΛεροφόντη 141 Νέσσος 80, 81

Λαοδάμεια, κόρη του Άκαστου 143 Νέστορας 136, 138, 139, 147, 153, 158

Λαοκόοντας 156, 157 Νεφέλη 96

Λαομέδοντας 41, 79, 139, 140 Νηλέας 94, 138

Λαπίβες 69, 89 Νηρέας 10, 11, 34, 50, 58, 59

Α&χεοιί 28______________________________________ί Napr]i5u II, 35, 58, 59, 97,】02,川，152, 153

Λέαρχος 96, 97 Νίκη 14, 17, 105

Λερναία Ύδρα 19, 70, 71 Νικίππη 65, 129

Λεύκιππος 135 Νιόβη 42, 43

Λήδα 93, 134, 135 Νίοος, αδελφός του Αιγέα και βασιλιάς

Ατρά) 28, 3L 35, 38, 39, 41, 42, 161______________ ταιν Μ£γ6ρα>ν 124_____________________________

Λίνος 66, 67 Νότος 167

Λιτές 59 Νυκτέας 115

Λυγκέας 135 Νυκτηίς 115

Αυκορι^Μ 93, 137____________________________ 10, 12, 4】，42, 44, 52, 53, 59, 110

Αιίκ” 115_______________________________________ Νΰ»χτα 6, 7, 10, 11, 29, 59, 77, 133, 141

Λωτοφάγοι 164

Οδυσσέας 33, 45, 56, 59, 63, 99, 131, 134, )36-

Μαία 28, 44 139, 142, M3, 145, 146, 】52」57,____________________

Μαινάδες (ή Βάκχες) 53, 60, 61, 114 162-175

Μακάρων Νησιά 20, 59』69 Οίαγρος 101

Μάρπησσα 40, 41 Οιδίποδας 116 121, 122

Μάρωνας 164, 165 Οϊλέας, γιος του Απόλλωνα 139

Μαχάων 55, 139, 154 Οιν£α<; 121, 126, 127_____________________________

Μεγάρα 68, 69, 80 Οινόμαος 46, 128, 129

Μεγαπένβης, γιος του Προίτου Π1 Οινοπίωνας 53

Μεγαπένβης, γιος του Μενέλαου 138 Ολυμπιακοί Αγώνες 73

Μέδουσα (ή Γοργά») 11, 109, Π0, )11 Ορέστης 81, 143, 160, 161

Μ€Αέαγρο<; 80, 99, 126 127_____________________ '。叫 Κ)__________________________________________

Μελικέρτης (ή Παλαίμων) 96, 97 Όρδος (ή Όρβρος), σκύλος 19, 76

Μέρνοναγ 】52, 153_____________________________ Ορ<ρ£α<; 99, 101,心3____________________________

Μενέλαος )29, 135-138, 144, 145, 150-159, 161 Ουράν* 10, 12, 13, Μ, 16, 18, 28, 32, 48

Μενεσθέας 93, 13ό _____________________________________ _

Μενοικέας 68, 116 Παλαμήδης 136

Μενοίτιος, γιος του Ιαπετού 15 Πάλλαντας 84, 88

Μενοίτιος, γιος της Αίγινας και πατέρας Παναθήναια 92

του Πάτροκλου 139 Πανάκεια 55

Μερόπη 1】6, 1)7 Πάνας 19, 49, 53, 58, 59, ΙΜ

Μετάνειρα 37 Παν^Ιρί：" 42__________________________________

88, 100, 101, 】02, 】03, 104, 105 ΓΊ&ν/αρ* 145__________________________________

Μήδος 88 Πανδίονας 85

Μήστορας 64 Πανδώρα 20, 2!, 23 ________________

Μήτις 27, 32, 33 141, Μ7_______________________________

Μίνωας 29, 35, 51, 53, 57, 69, 90, 91, 92, 97, 103, 门avonEc; 155__________________________________

139, 141, 109 Πάρης 130, 133, 135, 136, 140, 141, 144, 145, 152,

Μινώταυρος 84, 90, 91 154, 157, 159

Μνημοσύνη 10, 28 Παοιιρ&η 90, 91, 97
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Πάτροκλος 29, 63, 136, 139, 146, U7, 148, 150- 

152, 169__________________________________________

49, 130___________________________________
η&ρί。。” 89, 93, 107,函 139 一
Πελίας 41, 94, 95, 104, 105

Πέλοπας 86, 128-129

Πενθέας 114, 115

Πενδεσίλεια 46, 149, 151

ΠερίΒοια, γυναίκα του Οινέα 121

Περίβοια, Ναϊάδα 173

Περιήρης 95

Περικλύμενος 123

Περιφήτης 8ό

Περσέας 29, 32, 55, 64, 69, 106, 108-111, 
Περσεφόνη 36, 37, 56, 57, 76, 93, 101, 125~~

Περσηίδα 97

Πέρσης 58

WYagc; 110, 124, 125__________________________

Πηλέας 99, 126, 127, 132, 133, 136, 137, 139, 144 

Πηνειός 40

Πηνελόπη 136, 162, 168, 169, 173-175

Πιτβέας 84, 85, 129

Πλαγκτές Πέτρες 102, 170 

Πλειάδες 15

Πλούτος 36

Πλούτωνας (ή Άδης) 13, 14, 3ό, 37, 56, 76, 77, 

93, 101, 125, 143

Ποδαλείριος 55, 139

ΓΙοδάργη 139

ΠόλυΒος 116-119

Πολυβώτης 10, 17

Πολυδάμας 141

Πολυδέκτης 109, 111

Πολυδεύκης (βλ. και Διόσκουροι) 99, 103, 

126, 127, 134, 135_________________________________

Πολύδωρος 114-116

Πολυνείκης 118, 120-122

Πολύ π οίτης 139

Πολύφημος 164, 165,】68

Πόντος 10, 13

Ποσειδώνας 10, 13 15, 17, 24, 32, 34-35, 36, 41, 

47, 48, 56, 78, 79, 84, 85, 93, 95, 97, 103, 11 ί, 122- 

125, 129, 132, 135, 138, Μ5147, 156, 158, 164, 165, 

168, 172__________________________________________

Πραξιβέα 85
Dpiajioc; 79, }33, Μ0, 14), )5), 152, 154, 156, 15/ 

159

Πρίαπος 48, 58

Προίτος III, 124, 125

Προκρούστης 35, 87
Πριψη&Μ 7, Μ,】5,】9, 21, 22·23, 32, 55, 77—

Πρωτέας, θαλάσσια Θεότητα 35 

Πρωτέας, βασιλιάς της Αιγύπτου 159 

Πρωτεσίλαος 143

Πύθωνας 38 ________________________ _

】60, 161

Πύρρα 20, 21

Ραδάμανθυς 29, 57, 67, 69, 141

Ρ£α 10, 12, 13, 30, 43, 52, 58

Ρήσος 145

Ρ66ιι 34

Ρόδος 48

Σαλμωνέας 94, 95

Σαρπηδόνας 29, 141, 147

Ε&τυρ。·, 23, 45, 50, 52, 53, 58

Ε&ριίν£<; 58, 102, 103, 170, 17】
Σέλεμνος 49

EeAHvii 6, 7, 13, 17, 43, 58

Σ：中52 些】Ι5______________________________

Σβένελος 64, 65

11, 109___________________________________

Σιληνός (οί) 53, 58

Σίνις (ή Πιτυοκάμπτης) 8ό, 87

Σίνωνας 156

Σίσυφος 57, 95, 124, 125, 169

Σκίρωνας, γ«ος του Ποσειδώνα ή του

Κορίνβου 35, 86

Εκίιλλα 19, 170, 171

Σπαρτοί 113-115, 119

Στάφυλοςζ γιος του Διονύσου 53

Στάφυλοςζ βοσκός του Οινέα 127

Στρόφιος 160 ______________________________

Στύγα 14, 25

Ετυρ<ραΑί6£? 72___________________

Στερόπης 10, 41

Συμπληγάδες Πέτρες 99_____________________

Σφίγγα Θηβών 19, 116, 117

Τάλος, χάλκινος γίγαντας 51, 103

Τάλος, ανηψιός του Δαίδαλου 91
ΊάνταΑο. 57,】28, 129, 169 一~
Τάρταρα (Τάρταρος) 6, 14, )5, 18
TEtpEaiaq 63, 118, 119, 122, 167169, 171, ¥7

KAa|jd)va(; 99, 127, 132, 139

Τελχίνες 34

Τερψιχόρη 103

Τεύκρος 139, 147

Τηόύς 10, II, 12, 14ό

Τηλέγονος 175

Τηλέμαχος ί36, 174, 175

Τήλεφος 142, 143

Τιθωνός !52, 153

Τισαμενός 81, 161

Τιτάνες 10, 12, 14, 15, 16

Τιτυός 35

Τληπόλεμος 139

Ίόξέας 121

Τριπτόλεμος 36, 37

Τρίτωνας 35, 58

Τρώας 29

Τρωίλος 140

Τυδέας 120, 121123, 127, 139

Τυνδάρεος 48, 134, 135, 138, 161, 173
Τυρώ 94, 9.5~~

Τυφώνας 18-19, 70, 8ό, 124

Τύχη 59

YBpiq 59

Υγίεια 55

Υ入aq 99

YA* 81

ΥπερΒόρεοι 39, 59

Υπερήνορας 141

Υπερίωνας 6, 10, 13, 58

Ύπνος Π, 59, 141, 146

Υψιπύλη 98

Φαίακες 33, 51, 102, 172-174

Οαί6ρα 92, 93,】39

费pt]q 93, 99

Φιλοίτ,ος 175

Oh入。κτιίιψ; 81, 154, 157, )59

Φινέας 99

Φλεγύας 41, 54

Φόβος 46, 69

ΦοίΒη, Τιτανίδα 10, 13, 38

Φοίβη, κόρη του Λεύκιππου 135

Φοίνικας, γιος του Αγήνορα 112

Φοίνικας, παιδαγωγός του Αχιλλέα 139
g* 71 ~~

Φόρκυς 10, 11, 103, 109, 111, 164

Φρίξος 96

Φυλέας 73

Χαλκιόπη 97

Χάος 6, 10, 11

Χαρικλώ 119

28, 42, 47, 49, 50, 58, !13

Χ6ρυΒ 列 170 173

Χάρων 45, 56, 57, 76, 168
XsipumEd, 55, 95, 137,39

Χβονία 85

Χ8ονίΓ| 27

Χ8α)ν 阡)103

Χίμαιρα 19, 124, 125

Χρυοάορας 76, 110

Χρυσηίδα 144, 145

Χρύσης 144, 145

Χρύσιππος 129

Ψαμάβη 132

Ωγυγία, νησί γης Καλυψώς 172

Ωκεανίδες 13, 3ό

Ωκεανός ό, 10, II, 12, 14, 15, 27, 69, 76, 76, 110,

Μ6, 147, 168______________________________________

Ωκυπέτη II, 99

Ωρείδυια 85, 99

'Qpeq 28, 49, 58________________

Ωρίων 35

Ώϊος 35
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Η Εκδοτική Αθηνών εκφράζει τις ευχαριστίες της στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, 
τα πνευματικά ιδρύματα, τις ιδιωτικές συλλογές και τα φο)τογραφικά πρακτο

ρεία που συνεργάστηκαν για την εικονογράφηση του βιβλίου.

Συντομογραφίες: π = πάνω, μ = μέσο, κ = κάτω, α = αριστερά, δ = δεξιά.
Οι αριθμοί αναφέρονταί στις σελίδες.

6π Βερολίνο, StaaHiche Museen · Antikensammlung 30κ Μόναχο, Slaalliche Anlikensammlungen 51μ Βερολίνο, Slaatliche Museen ·

6κ Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 31 Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale \ Anlikensammlung

7 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32π Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 1 52π Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο

10 Βερολίνο, Slaalliche Museen - Antikensammlung 32κ Πειραιάς； Αρχαιολογικό Μουσείο 52κ Παρίσι, Bibliotheque Nolionale

1 In Βερολίνο, Slaalliche Museen - 33π Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung 53π Δήλος

Antikensammlung, Pergamonmuseum Ludwig 53μ Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale

Ί1 κ Λονδίνο, British Museum 33κ Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Φωτ. Pedicini}

12n Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art 34π Βιέννη, Kunslhislorisches Museum 53κ Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

12μ Παρίαι, Musee du Louvre 34κ Αθήνο, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 54 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

13 Ρώμη, Museo Capilolino 35πα Μόναχο, Anlikensammlungen und Glyptolhek 55 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

14 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 35πδ Παρίσι, Bibliotheque Nalionafe 56 Ρήγιο Καλαβρίας, Museo Archeologico

15π Κέρκυρα, Αρχαιολογικό Μουσείο 35μ Πέλλα, Αρχαιολογικό Μουσείο Nazionale

15κ Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 36 Βερολίνο, Slaalliche Museen - Antikensammlung, 57π Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

(Φωτ. Scala) Pergamonmuseum 57μ Λονδίνο, British Museum

16π Βερολίνο, Slaalliche Museen - 37πα Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 58η Βερολίνο, Slaalliche Museen -

Antikensammlung, Pergamonmuseum 37πδ Λονδίνο, Brilish Museum Antikensammlung, Pergamonmuseum

16κ Βερολίνο, Staatikhe Museen - 37μ Λονδίνο, British Museum 58κ Tarquini。，Museo Nazionale Tarquiniense

Antikensammlung 38π Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 59πα Μόναχο, Sfaalliche Antikensammlungen

17π Βερολίνο, Slaalliche Museen 38μ Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο 59πδ Μόναχο, Slaalliche Anlikensammlungen

Anlikensammlung, Pergamonmuseum 39π Λονδίνο, British Museum 59μ Βενετία, Museo Archeologico

17μα Φερράρα, Muse。Archeologico Nozionale di 39κ Βατικανό, Musei Vaticani 60 Μόναχο, Slaathche Anlikensammlungen

Spina 40π Λονδίνο, British Museum 61 Παρίσι, Bibliolheque Nalionale

17μδ Νεάπολη, Museo Archeologico Nozionale 40μ δοστώνη, Museum of Fine Aris 62 Ερέτρία, Αρχαιολογικό Μουσείο

18 Cervelert, Museo Nazionale Cerite 40κ Kassel； Slaalliche Kunslsammlungen 63 Μόναχο, StaaHiche Anlikensammlungen und

19 Μόναχο； Staalliche Anlikensammlungen 41 Μόναχο； Slaalliche Anlikensammlungen Giyplolhek

20 Οξφόρδη, Ashmolean Museum 42 Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερμπάζ 64 Wurzburg, Marlin von Wagner Museum

21 Ρώμη, Museo Capilolino 43π Φλωρενιία, Museo Archeologico 65π Λονδίνο, British Museum

22π Ρώμη, Museo Capilolino 43κ δοοτώνη, Museum of Fine Aris 65κ Λονδίνο, Brilish Museum

22κ βαπκανό, Musei Vaiicani 44π Παρίσι, Musee du Louvre 66 Παρίσι, Musee du Louvre

23π Οξφόρδη, Ashmolean Museum 44μ Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο 67 Μόναχο, StaaHiche Antikensammlungen

23μ Παρίσι, Bibliolheque Nafionale 45π Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 68 Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional

26μ Βερολίνο, Slaalliche Museen · 45μ Βερολίνο； Slaalliche Museen - 70 Brescia, Museo Romano

Antikensammlung Anlikensammiung 71 π Παλέρμο, Museo Archeologico Regionale

26κ Βερολίνο, Slaalliche Museen · 45κ Βοσιώνη, Museum of Fine Arts 71 μ Βασιλεία, Anlikenmuseum und Sammlung

Antikensammlung 46k Tarquinia, Museo Nazionale Tarquiniense Ludwig

27πα Μόναχο, Slaalliche Anlikensammlungen und 46μ Ρώμη, Museo Nazionale Romano (ΦωΓ. Scala) 71κ Παρίσι, Musee du Louvre

Giyplolhek 47π Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 72 Λονδίνο, British Museum

27πδ Μόναχο, Slaatliche Anlikensammlungen 47μ Φλωρεντία, Museo Archeologico 73 Παρίσι, Musee du Louvre

27κ Λονδίνο, Brilish Museum 48 Παρίσι, Musee du Louvre 74μ Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο

28 Malibu, Cal, J Paul Geliy Museum 49π Ρώμη, Museo Nazionale Romano (Φωϊ. Scala) 74κ Λονδίνο, Brilish Museum

29π Παρίσι, Bibiiolheque Nalionale 49μα Λονδίνο, Brilish Museum 75π Παλέρμο, Museo Archeologico Regionale

29κ Φερράρα, Museo Archeologico Nazionale di 49μδ Αθήνα； Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 75κ Νεάπολη, Museo Archeologico Nozionale

Spina 50 Μόναχο^ Slaatliche Anlikensammlungen 76 Ολυμπία^ Αρχαιολογικό Μουοείο

30π Βερολίνο, Slaalliche Museen - 51 π Βερολίνο, Slaalliche Museen - 77η Παρίσι, Musee du Louvre

Antikensammiung Anlikensammlung 77μ Μόναχο, Slaalliche Antikensammlungen
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77κ Λονδίνο, British Museum 116π Βατικανό, Musei Vaticani 148 Βερολίνο, Sfalliche Museen - Antikensammlung

78 Παρίσι, Musee du louvre 1 Ί6κ Βατικανό, Musei Valicani 149 Μόναχο, Stalliche Anlikensammlungen

79π Τάραντας, Museo Archeologico Nazionale 117π Βατικανό, Musei Vaticani 150 Βατικανό, Musei Valicani

79μ Βερολίνο, Slaafliche Museen · 117μ Παρίσι, Bibliotheque Nafionale 151 π Βιέννη, Kunsfhislorisches Museum

Anlikensammlung 118 Συρακούσες, Museo Archeologico Regionale 15Ίμα Βοστώνη, Museum of Fine Arts

79κ Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 119 Βατικανό, Musei Valicani 151 μδ Λονδίνο, British Museum

80 Αθήνα, Εθνικό Αρχαίολογικό Μουοείο 120 Παρίσι； Musee du Louvre 152 Φλωρεντία, Museo Archeologico

81 Μόναχο, Sloatliche Anlikensammlungen 12Ίπ Lipari, Museo Archeologico Eoliano 153π ΙΊαρίο, Musee du Louvre

82 Μόναχο, Sloatliche Anlikensammlungen 121κ Τορόντο, Συλλογή Borowski 153μ Boulogne-sur-Mer, Musee Communal

83 Βατικανό, Musei Valicani 122 Ρώμη, Galleria Doria Pamphili 1 53k flapioi, Musee du Louvre

84 Λονδίνο, British Museum 123π Ρώμη, Museo Nazionale di Villa Giulia 154 Νέα Υ6ρκη, Metropolitan Museum of Ari

85π Λονδίνο, British Museum 123κ Παρίσι, Musee du Louvre 155η Βιέννη, Kunslhislorisches Museum

85κ Βερολίνο, Slaalliche Museen · 124 Τάρονιας, Museo Archeologico Nazionale 155μ Σιοκχόλμη, Medelhavsmuseef

Antikensammlung 125π Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 155κ Φλωρεντία, Museo Archeologico

86 Λονδίνο, British Museum 125|J Μόναχο, Sfaaliiche Anlikensammlungen 156-157π Βατικανό, Musei Valicani

87π Λονδίνο, British Museum 126 Φλωρεντία； Museo Archeologico 156μ Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale

87μ Μόνοχο, Slaalliche Anlikensammlungen 127π Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 157μ Βατικανό, Musei Vaticani

88 Λονδίνο, British Museum 127μα Παρίσι； Musee du Louvre 157κ Μύκονος, Αρχαιολογικό Μουσείο

89π Φλωρεντία, Museo Archeologico 127μδ Μπάρι； Museo Archeologico 158 Μεγάλη Βρεταννία, Ιδιωτική Συλλογή

89k flapioiy Musee du Louvre 128 Arezzo, Museo Archeologico 159η Φερράρο, Museo Archeologico Nazionale di

90π Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional 129π Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum oi Ari Spina

90k Tarquinia, Museo Nazionale Tarquiniense 129κ Μόναχο, Slaafliche Anlikensammlungen 159κ Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale

91 Λονδίνο, British Museum 130 Βοστώνη, Museum of Fine Arts 160 Βοστώνη, Museum of Fine Arts

92 Lunds Universitet, Historiska Museum 131 Μύκονος, Αρχαιολογικό Μουοείο 161π Βιέννη, Kunsthistorisches Museum

93 Βερολίνο, Slaafliche Museen - Antikensammlung 132 Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Ari 161μ Λονδίνο, British Museum

94 Παρίσι, Musee du Louvre Ί33π Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum 161k Παρίσι, Musee du Louvre

95 Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 133μ Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερμιτάζ 162π Βερολίνο, Slaalliche Museen -

96 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ί33κ Βερολίνο, Slaalliche Museen - Anlikensammlung

97π Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale Antikensammlung 162k ilapici, Musee du Louvre

97μ Cambridge, Mass., Harvard University Art 

Museums, Fogg Ari Museum

134π Μεγάλη Βρει αν via, Ιδιωτική Συλλογή

134κ Βόννη, Akademisches Kunslmuseum

Ί63 Βερολίνο； Staalliche Museen ・ 

Anlikensammlung

98 Ruvo di Puglia, Museo Jalto 135η Κοπεγχάγη, Nalionalmuseel 164 Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο

99π Λονδίνο, British Museum 135μ Ρώμη, Museo Capitolino (Φωι. Pedicini) 165n Lipari, Museo Archeologico Eoliono

99μα Ruvo di Puglia, Museo Jolla

99μδ Ruvo di Puglia, Museo Jatla

136 Βερολίνο, Staatliche Museen - 

Antikensammlung

165μ Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum

165κ Παρίσι, Bibliotheque Nalionale

100 Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 137π Νεάπολη/ Museo Archeologico Nazionale 166μ Αθήνα, Εθνικό Αρχαίολογικό Μουοείο

101 π Παρίσι, Musee du Louvre 137κ Βερολίνο, Staalliche Museen - 166κ Παρίσι, Bibliotheque Nationale

101 μ Βαηκονό, Musei Vaticani Antikensammlung Ί67π Βατικανό, Biblioteca Apostolica Valicana

101κ Ρώμη, Museo Nazionale di Villa Giulia 138π Νεάπολη, Museo Archeologico Nazionale 167κ Βοστώνη, Museum of Fine Arts

102 Ruvo di Puglio, Museo Jolla 138k Toledo, Ohio, Toledo Museum of Art 168 Boorovn, Museum of Fine Arts

103 Ruvo di Puglia, Museo Jolla 139π Παρίσι, Musee du Louvre 169 Παρίσι, Bibliotheque Nafionale

104“ Παρίοζ Musee du Louvre # 139|j Βατικανό； Musei Valicani 170 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

104k Cambridge, Filzwilliam Museum 139κ Βοστώνη, Museum of Fine Aris 17In Λονδίνο, British Museum

105π Παρίσι, Musee du Louvre 140π Βιέννη, Kunslhislorisches Museum 171κ δοσιώνη, Museum of Fine Aris

105μ Μόναχο, Slaafhche Antikensommlungen

106 Παρίσι, Συλλογή Σταύρου Σ Νιάρχου

140κ Μόναχο, Staatliche Anlikensammlungen

141 π Νέα Υ6ρκη, Melropolilan Museum of Ari

172 Μόναχο, Slaafliche Antikensommlungen

173π Βοστώνη, Museum of Fine Aris

107 Φερρόρο, Museo Archeologico Nazionale di 

Spina

141 μ Νέα ΥόρκηΖ Metropolitan Museum of Ari

142 Λονδίνο, British Museum

173κ Παλέρμο, Muse。Archeoiogico Regionale

174 Νέα Υόρκη, Melropolilan Museum of Ari

108 Αγιο Πετρούπολη, Μουσείο Ερμιτάζ 143π Λονδίνο, British Museum 175π Βερολίνο, Staalliche Museen -

109 Βοστώνη, Museum of Fine Arts 143κ Αθήνα, Νομισμαπκό Μουσείο Anlikensammlung _________

110π Κέρκυρα, Αρχαιολογικό Μουσείο 144 Λονδίνο, British Museum 175k Chiusi, Museo Archeologico Nazionale

110κ Λονδίνο, British Museum 145π Βοστώνη； Museum οί Fine Aris

Ilin Ακράγας, Museo Archeologico Nazionale 145κ Παρίσι, Musee du Louvre

111μ Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 146 Ακράγας, Museo Archeologico Nazionale

112 Παρίσι, Musee du Louvre 147π Ρώμη, Museo Nazionale di Villa Giulia

1Ί3 Νέα Υόρκη, Mefropolilon Museum of Ari 147μ Νέα ΥόρκηΖ Metropolitan Museum of Ari

114 Καρλορούπ, Badisches Landesmuseum -Norbert Schimmel Collection

]]5 Βερολίνο, Stoatliche Museen - 

Antikensammlung

147κ Παλέρμο, Museo Archeologico Regionale 

(Φωτ. Scala)
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