


 ΣΟΑ H,΄ ΘΤΡΑ 7: ΗΙΟΔΟ- ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 

 

ΗΙΟΔΟ 
Ο Θςίοδοσ, που ζηθςε γφρω ςτα 700 π.Χ, ιταν Επικόσ ποιθτισ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ, ο 

αρχαιότεροσ μετά τον Πμθρο. Θεωρείται, ςυγγραφζασ των ζργων: Θεογονία, Ζργα και 

Θμζραι, Αςπίσ του Θρακλζουσ, Μεγάλαι Θοίαι και άλλων μικροτζρων ζργων. 

 

Οι γνϊςεισ που ζχουμε για τθ ηωι του Θςιόδου προζρχονται από τθν ίδια του τθν ποίθςθ. 

Οι μεταγενζςτερεσ βιογραφίεσ και βιογραφικζσ ςθμειϊςεισ (που ζχουν ςυγχωνευκεί ςε μία 

από το Γερμανό φιλόλογο Βιλαμόβιτσ) περιζχουν αποκλειςτικά εικαςίεσ και κρφλουσ. Αυτόσ 

και ο λόγοσ, που για τον Θςίοδο λζγονται και κρυλοφνται πολλά [1]. 

 

Ο Θςίοδοσ αναφζρει, ςτθ Θεογονία (22 κ.ε.), πωσ θ ποιθτικι του ζμπνευςθ του ιρκε ςτον 

Ελικϊνα, όπου ζβοςκε τα πρόβατα του πατζρα του. Οι Μοφςεσ τοφ ζδωςαν ζνα κλαδί 

δάφνθσ, τον εφοδίαςαν με το ποιθτικό χάριςμα και του ζδωςαν τθ διαταγι να ψάλλει τθ 

δόξα των κεϊν.  

Γράφει, ςυγκεκριμζνα, ςτουσ πρϊτουσ ςτίχουσ του ζργου αυτοφ (21 κ.ε.): 

«Αυτζσ –οι Μοφςεσ– δίδαξαν κάποτε ςτον Θςίοδο το ωραίο άςμα, όταν ζβοςκε πρόβατα 

ςτουσ πρόποδεσ του κεϊκοφ Ελικϊνοσ. Και αυτά τα λόγια απθφκυναν πρϊτα προσ εμζνα οι 

κεζσ, οι Μοφςεσ, οι Ολυμπιάδεσ, οι κόρεσ του Διόσ που κρατάει τθν αιγίδα. Βοςκοί που 

περνάτε τθ ηωι ςασ ςτα χωράφια, ντροπι να είςτε μόνο κοιλιζσ! Ξζρουμε να λζμε πολλά 

ψζματα, που δεν παραλλάηουν από τθν αλικεια, αλλά ξζρουμε, όταν κζλουμε, να λζμε και 

τθν αλικεια. Ζτςι μίλθςαν οι κόρεσ του μεγάλου Διόσ, που λζνε ςωςτά λόγια και μου 

ζδωςαν ςκιπτρο, αφοφ ζκοψαν ζνα κλαδί δάφνθσ πολφ καλερισ, εξαιρετικά ευχάριςτο 

ςτθν όψθ. Και μου ζδωςαν καυμάςια φωνι, για να κάνω ξακουςτά και εκείνα που 

υπάρχουν και εκείνα που υπιρχαν πρωτφτερα» [2]. 

 

Το χωρίο αυτό, ςφμφωνα με οριςμζνουσ ιςτορικοφσ [3], δθμιοφργθςε ςε πολλοφσ τθν 

υπόνοια πωσ ποιθτισ τθσ Θεογονίασ δεν είναι ο Θςίοδοσ, αλλά άλλοσ, μεταγενζςτεροσ 

ποιθτισ, επειδι από το τρίτο πρόςωπο του ςτίχου 21, ο Θςίοδοσ πθγαίνει ςτο πρϊτο 

πρόςωπο του 23 κ.ε. (τόνδε δε με...). 

 

Αλλά, ωσ γνωςτόν, ακόμθ και τον 5ο αιϊνα, όπωσ παρατιρθςαν διάφοροι Ελλθνιςτζσ, 

ςυνθκιηόταν ο ςυγγραφζασ να αναφζρει το όνομά του ςτο τρίτο πρόςωπο (Θουκυδίδθσ 

Ακθναίοσ ξυνζγραψε τον πόλεμον...), χωρίσ αυτό να τον εμποδίηει να χρθςιμοποιεί κατόπιν 

το πρϊτο πρόςωπο. 

 

Ο Θςίοδοσ αναφζρει για τον εαυτό του και τθν πλθροφορία πωσ μοναδικό καλάςςιο ταξίδι 

του είναι εκείνο που ζκανε όταν διζπλευςε τον Ευβοϊκό. Επιβιβάςτθκε ςτθν Αυλίδα και 



πιγε ςτθ Χαλκίδα, όπου ζλαβε μζροσ ςτουσ αγϊνεσ προσ τιμιν του βαςιλιά Αμφιδάμαντοσ 

[4], αναδείχκθκε νικθτισ με ζναν φμνο του [5] και πιρε βραβείο του ζναν τρίποδα με δυο 

λαβζσ. Τον τρίποδα αυτόν αφιζρωςε ςτισ Ελικωνιάδεσ Μοφςεσ. 

 

Μετά το κάνατο του πατζρα του, ο Θςίοδοσ αποδφκθκε ςε μακρό κλθρονομικό αγϊνα με 

τον αδελφό του Ρζρςθ, που είχε δωροδοκιςει τουσ δικαςτζσ. Θζλοντασ να πείςει τον 

Ρζρςθ να γίνει δίκαιοσ και εργατικόσ, ο Θςίοδοσ ζγραψε το Ζργα και Θμζραι. 

 

Στουσ ςτίχουσ 37-39 του βιβλίου αυτοφ, ο ποιθτισ κατθγορεί τουσ άρχοντεσ, που μοίραςαν 

τθν πατρικι του περιουςία ανάμεςα ςτον ίδιο και ςτον Ρζρςθ ότι ευνόθςαν τον αδελφό 

του. Φαίνεται πωσ ο Ρζρςθσ, αφοφ καταςπατάλθςε το μερίδιό του, ηιτθςε ξανά μερίδιο.  

Γι' αυτό και ο Θςίοδοσ του απευκφνει διαρκϊσ ςυμβουλζσ, προςπακϊντασ να τον 

νουκετιςει. Σε ζνα ςθμείο, λζει με πικρία:.«Πταν πρόκειται να κάνεισ ςυμφωνία, ακόμθ και 

με τον αδελφό ςου, με το χαμόγελο ςτα χείλθ, πάρε κι ζναν μάρτυρα. Γιατί και θ 

εμπιςτοςφνθ και θ απιςτία καταςτρζφουν ςυνικωσ τουσ ανκρϊπουσ» [6]. 

 

Ο Θςίοδοσ πζκανε ςτθν Άςκρα, αργότερα όμωσ τα λείψανά του ενταφιάςτθκαν ςτθν αγορά 

του Ορχομενοφ. Το ζτοσ του κανάτου του είναι άγνωςτο, όπωσ και τθσ γζννθςισ του. 

Σφμφωνα με ζνα κρφλο, που αναφζρει ο Ρλοφταρχοσ ςτα Θκικά του, ο Θςίοδοσ είχε πάει 

ςτο ςπίτι του Αμφιφάνουσ και τουσ Γανφκτοροσ, ςτθν Οινόθ τθσ Λοκρίδοσ των Οηολϊν, και 

οι δφο αυτοί, που ιταν γιοι του Φθγζωσ, ςχθμάτιςαν τθν πεποίκθςθ πωσ ο Θςίοδοσ είχε 

διαφκείρει τθν αδελφι τουσ Κλυμζνθ και τον ςκότωςαν, μαηί με τον ακόλουκό του Τρϊιλο. 

Οι φονείσ τιμωρικθκαν από τουσ Λοκροφσ, που τουσ ζριξαν ςτθ κάλαςςα και ζκαψαν τον 

Θςίοδο κοντά ςτο Νζμειον. Οι Λοκροί προςπάκθςαν να κρφψουν τον τάφο από τουσ 

Ορχομενίουσ, οι τελευταίοι όμωσ μπόρεςαν να τον βρουν, χάρθ ςε χρθςμό τθσ Ρυκίασ, που 

τουσ ςυμβοφλευςε να ακολουκιςουν τθν πτιςθ μια κουροφνασ... 

 

 
 



Ο Θςίοδοσ, ςφμφωνα με τα γραφόμενά του, αιςκάνεται τον εαυτό του προφιτθ, και 
ιςχυρίηεται πωσ εξαγγζλλει τθν αλικεια (Θεογονία 27 κ.ε). Ζνασ προφιτθσ τθσ απόλυτθσ 
αλικειασ, τθν οποία αποκάλυψαν οι Μοφςεσ του Ελικϊνα μόνο ςε αυτόν, όπωσ βλζπουμε 
μερικζσ εκατοντάδεσ χρόνια αργότερα ςτθν Ράτμο τον Θεό να κάνθ τθν Αποκάλυψι Του 
ςτον Ιωάννθ. Διαβάηοντασ κανείσ τα ζργα του κα διαπιςτϊςει το γεγονόσ ότι ο Θςίοδοσ είχε 
ενδιαφερκεί και για τθν μαντικι τζχνθ, αφοφ αφιζρωςε γι’ αυτιν τρία ολόκλθρα ζργα. 
 

Ο Θςίοδοσ, μζςα ςτα ζργα του, μασ κυμίηει πολλά ςτοιχεία, που διαβάηουμε και μζςα ςτθν 
Βίβλο, όπωσ για παράδειγμα, το κλαςικό του του ζργο: «Ζργα και Θμζραι», που είναι το 
ποίθμα τθσ εργαςίασ, θ οποία είναι μια τιμωρία, που ζχει τθν αρχι τθσ ςτο «προπατορικό 
αμάρτθμα» του Ρρομθκζα, αλλά και μια εξιλζωςθ , με τθν οποία αποκακίςταται το 
βαςίλειο τθσ Δίκθσ. Επί πλζον τθν «Εισ Άδου κάκοδον» του Θθςζωσ και του Ρειρίκου, και 
τόςα άλλα κζματα, που απετζλεςαν τθν προλείανςιν του εδάφουσ για τθν Ζλευςθ του 
Θεανκρϊπου εισ τθν γθν, αλλά και τθν κατοπινι γζνεςθ του Ελλθνοχριςτιανικοφ Ιδεϊδουσ. 
 

 
Στθ Θεογονία , ο Θςίοδοσ διθγείται πϊσ δθμιουργικθκε ο κόςμοσ, ςε 1.022 εξάμετρουσ 
ςτίχουσ, που περιζχουν μυκικζσ παραδόςεισ και κεολογικζσ και φιλοςοφικζσ δοξαςίεσ με 
ςυςτθματικι και γενεαλογικι κατάταξθ, άγνωςτθ προθγουμζνωσ. 
 

Το  Έργα και Ημζραι είναι διδακτικό ποίθμα ςε 828 εξάμετρουσ, με βαςικό κζμα το 
«δίκαιο» και τθν «εργαςία». Π,τι πρζπει δθλαδι για να είναι το ζργο επίκαιρο και 
διαχρονικό. Μετά το προοίμιο (επίκλθςθ ςτον Δία και παράκλθςθ να διευκφνει ςωςτά τθν 
επίλυςθ των ανκρϊπινων διαφορϊν) ακολουκοφν δφο κφρια κζματα:  

1. Γενικό μζροσ (11-341). Με μυκικζσ διθγιςεισ (Ρρομθκεφσ, Ρανδϊρα, κ.λπ.), ο Θςίοδοσ 
προςπακεί να δείξει ςτον αδελφό του Ρζρςθ πωσ τα δεινά του κόςμου οφείλονται ςε 
αςζβεια που διαπράχκθκε από προθγοφμενεσ γενεζσ και πωσ ςυνεπϊσ είναι αναγκαία θ 
κοπιαςτικι εργαςία. Καταγγζλλει τουσ δικαςτζσ που δεν εκτελοφν καλά το κακικον τουσ 
τθσ απονομισ του δικαίου και προςπακεί μ' ζνα μφκο (τον πρϊτο τθσ δυτικισ φιλολογίασ) 
να τουσ δείξει πόςο αξιοπεριφρόνθτθ είναι θ ςυμπεριφορά τουσ. Το μζροσ αυτό τελειϊνει 
με θκικοφσ ςτοχαςμοφσ για τθν αξία και ωφζλεια τθσ εργαςίασ και τθσ δίκαιθσ 
ςυμπεριφοράσ. 

 2. Ρρακτικό μζροσ (342-764): Ο Θςίοδοσ δίνει εδϊ ςυγκεκριμζνεσ ςυμβουλζσ για τον τρόπο 
που πρζπει κανείσ να ηει και να εργάηεται. Ζπειτα από ακριβείσ κανόνεσ για τισ αγροτικζσ 
εργαςίεσ, ακολουκοφν ςυμβουλζσ για τισ ςχζςεισ με τουσ γείτονεσ, τισ εποχζσ των 
διαφόρων αγροτικϊν εργαςιϊν, για τθ ναυςιπλοΐα, τθ ςωςτι ςυμπεριφορά των ανκρϊπων 
απζναντι ςτουσ κεοφσ κ.λπ. Το ζργο τελειϊνει με υποδείξεισ για τισ ευνοϊκζσ και τισ 
δυςμενείσ θμζρεσ, που θ γνθςιότθτά τουσ αμφιςβθτείται 
 

Στον Θςίοδο αποδίδονται  και άλλα ζργα, όπωσ: 
 

1. Η Αςπίσ του Ηρακλζουσ. Το κυριότερο μζροσ του ποιιματοσ αυτοφ (κατ' 
αντιδιαςτολι προσ τθν περιγραφι τθσ αςπίδασ του Αχιλλζωσ ςτθ ραψωδία Σ τθσ 
Ιλιάδοσ) αποτελείται από περιγραφι τθσ αςπίδοσ που ζφερε ο Θρακλισ ςτθ 
μονομαχία του προσ τον Κφκνο, γιο του Άρθ. 



2. Γυναικών κατάλογοσ - Θοίαι και μεγάλαι Θοίαι. Γενεαλογικόσ κατάλογοσ 
γυναικϊν θρωίδων, ςε δφο μζρθ. Θοίαι. Θ λζξθ θοίαι φαίνεται πωσ πλάςκθκε 
μεταγενζςτερα. Το ποίθμα κα άρχιηε με μια φράςθ που κα είχε το ακόλουκο 
νόθμα: «Ρολλζσ γυναίκεσ υπιρξαν ςτθν αρχαιότθτα που αγαπικθκαν από κεοφσ, 
οία θ Αλκμινθ» –και κα ακολοφκθςε θ προςκικθ «ι οία θ Ρανδϊρα» και ζπειτα ι 
οία θ Κυρινθ. Αυτό το ι οία ζγινε μια λζξθ που χρθςίμευςε ωσ τίτλοσ: Θοίαι. 
3. Μεγάλα ζργα. Ευρφτερθ επζκταςθ του ποιιματοσ Ζργα και Θμζραι. Αναφζρεται 
από τον Ρρόκλο. 
4. Αςτρονομία. Αναφζρεται από τον Ακιναιο, τον Ερατοςκζνθ και τον Ρλίνιο. 
5. Χείρωνοσ υποθήκαι. Συλλογι ςυμβουλϊν του Κενταφρου Χείρωνοσ προσ τουσ 
ιρωεσ που είχε εκπαιδεφςει (Αχιλλζα, Ιάςονα κ.λπ.). Σϊκθκαν μερικοί ςτίχοι και 
ανάμεςά τουσ το περίφθμο γνωμικό: «Μθδζ δίκθν δικάςθισ πριν αν αμφοίν μφκον 
ακοφςθισ». 
6. Ιδαίοι Δάκτυλοι. Στρζφεται γφρω από τα μυκολογικά πλάςματα που 
κατεργάηονταν το ςίδερο ςτθν Κριτθ και ανζκρεψαν τον Δία.  
7. Ορνιθομαντεία. Εμφανιηόταν ωσ ςυνζχεια ςτο «Ζργα και Θμζραι». Ο Απολλϊνιοσ 
ο όδιοσ τθν απορρίπτει ωσ νόκο. 
8. Κήυκοσ γάμοσ. Ο Κιυξ, θγεμϊν τθσ Τραχίνοσ, είχε φιλοξενιςει τον Θρακλι και 
ζκαψε τον Κφκνο, γιο του Άρθ, μετά το φόνο του από τον ιρωα. Ο Ακιναιοσ δεν 
πιςτεφει πωσ το ζργο αυτό γράφθκε από τον Θςίοδο. 
9. Γησ περίοδοσ. Θ υπόκεςι του ανικει ςτον αργοναυτικό κφκλο (μφκοσ Φινζωσ και 
Αρπυιϊν). 
10. Εισ Άιδου κατάβαςισ. Ρεριζγραφε τθν κατάβαςθ του Θθςζα ςτον Άδθ, μαηί με 
τον Ρειρίκου. 
11. Έπη μαντικά. Συλλογι ζμμετρων χρθςμϊν. 
12. Εξηγήςεισ επί τζραςιν. Ροίθμα που ερμινευςε τθ ςθμαςία των γεννιςεων 
τεράτων και των εξαιρετικϊν φυςικϊν φαινομζνων. 
13. Επιθαλάμιον εισ Πηλζα και Θζτιν. Αποτελοφςε ίςωσ τμιμα του Καταλόγου. 
14. Μελαμπόδια. Ζποσ ςε 3 βιβλία, ίςωσ εξιςτόρθςθ των κατορκωμάτων των 
περίφθμων μάντεων Κάλχα, Μόψου, Μελάμποδοσ και Τειρεςίου. Ο Κλιμθσ ο 
Αλεξανδρεφσ παρακζτει το ακόλουκο απόςπαςμα από τα Μελαμπόδια: «Δεν 
υπάρχει κανείσ μάντθσ από τουσ κνθτοφσ ανκρϊπουσ που να μπορεί να ξζρει τισ 
ςκζψεισ του αιγιόχου Διόσ»7. 
15. Αιγίμιοσ. Ζποσ από 2 βιβλία, που αναφζρεται ςτον πόλεμο του προγόνου των 
Δωριζων Αιγιμίου εναντίον των Λαπικϊν. 
16. Επικήδειοσ εισ βάτραχον. Το ζργο αυτό αναφζρεται μόνο από το λεξικό του 
Σουίδα. 

ΗΜΕΙΩΕΙ: 
1. Ο πατζρασ του Θςίοδου καταγόταν από τθν Κφμθ τθσ Αιολίδασ ςτθ Μικρά Αςία. 
Ηοφςε από τθ ναυςιπλοΐα, αλλά επειδι δεν κατόρκωνε να κερδίςει τθ ηωι του με 
αυτό το επάγγελμα, μετανάςτευςε ςτθν Άςκρα τθσ Βοιωτίασ, όπου γεννικθκαν ο 
Θςίοδοσ και ο αδελφόσ του Ρζρςθσ. 
2. «Αι νυ ποκ' Θςίοδον καλιν εδίδαξαν αοιδιν,/ άρνασ ποιμζνονκ' Ελικϊνοσ φπο 
ηακζοιο Τόνδε δε με πρϊτιςτα κεαί προσ μφκον ζειπον, / Μοφςαι Ολυμπιάδεσ, 
κοφραι Διόσ αιγιόχοιο Ροιμζνεσ άγραυλοι, κακ' ελζγχεα γαςτζρεσ οίον/ ίδμεν 
ψεφδεα πολλά λζγειν ετφμοιςιν ομοία,/ δμεν δ' εφτ' εκζλομεν αλθκζα γθρφςαςκαι 
Ωσ ζφαςαν κοφραι μεγάλου Διόσ αρτιζπειαι.». 
3. Ίδε εγκυκλοπαίδεια «Δομι». 
4. Είναι άγνωςτο πότε ζηθςε ο βαςιλιάσ Αμφιδάμασ, μερικοί όμωσ τον τοποκετοφν 
γφρω ςτο 700 π.Χ. Το χωρίο αυτό ζγινε αφορμι να πλαςκεί ο κρφλοσ του αγϊνα του 
Θςίοδου προσ τον Πμθρο, που περιγράφεται ςτο ζργο Ρερί Ομιρου και Θςιόδου και 



του γζνουσ και αγϊνοσ αυτϊν, γραμμζνο λίγο μετά το κάνατο του ωμαίου 
αυτοκράτορα Αδριανοφ. 
5. Στο ζργο αυτό, πατζρασ του Θςίοδου αναφζρεται κάποιοσ Δίοσ, αδελφόσ του 
Απελλοφ, παπποφ του Ομιρου. Οι δυο ποιθτζσ ςυναντικθκαν ςτουσ ποιθτικοφσ 
αγϊνεσ που προκιρυξε ο Γανφκτωρ προσ τιμιν του πατζρα του, βαςιλιά τθσ Ευβοίασ 
Αμφιδάμαντοσ. Ο αγϊνασ ζγινε με τθν προβολι ζμμετρων ερωτθμάτων από τον 
ζνα, ςτα οποία ζπρεπε ο άλλοσ να απαντιςει επίςθσ εμμζτρωσ, και ζπειτα με 
απαγγελία του καλφτερου τμιματοσ του ζργου τουσ. 
6. «Και τε καςιγνιτωι γελάςασ επί μάρτυρα κζςκαι· πίςτιεσ αρ τοι και απιςτίαι 
ϊλεςαν άνδρασ» 
7. «Μάντισ δ' ουδείσ ζςτιν επιχκονίων ανκρϊπων όςτισ αν ειδείθ Ηθνόσ νόον 
αιγιόχοιο» 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 

 Ρροοίμιο  

o ΘΣ Εργ 1-10 

 Τα δφο είδθ ζριδασ  

o ΘΣ Εργ 11-46 

 Οι μφκοι τθσ Ρανδϊρασ και των πζντε ανκρωπίνων γενϊν  

o ΘΣ Εργ 47-82 

o ΘΣ Εργ 83-105 

o ΘΣ Εργ 106-142 

o ΘΣ Εργ 143-173ε 

o ΘΣ Εργ 174-201 

 Ο μφκοσ του αθδονιοφ και γερακιοφ. Ρροτροπζσ για δικαιοςφνθ  

o ΘΣ Εργ 202-212 

o ΘΣ Εργ 213-247 

o ΘΣ Εργ 248-273 

o ΘΣ Εργ 274-285 

 Ρροτροπζσ για εργαςία.Οι γεωργικζσ εργαςίεσ  

o ΘΣ Εργ 286-319 

o ΘΣ Εργ 320-341 

o ΘΣ Εργ 342-380 

o ΘΣ Εργ 381-404 

o ΘΣ Εργ 405-431 

o ΘΣ Εργ 432-457 

o ΘΣ Εργ 458-492 

o ΘΣ Εργ 493-528 

o ΘΣ Εργ 529-563 

o ΘΣ Εργ 564-581 

o ΘΣ Εργ 582-617 

 Θ ναυςιπλοϊα  

 ΘΣ Εργ 618-642 

o ΘΣ Εργ 643-677 

o ΘΣ Εργ 678-694 

 Ἀλλεσ ςυμβουλζσ περί γάμου, φιλίασ, κ.ά.  

o ΘΣ Εργ 695-723 

o ΘΣ Εργ 724-764 

 Θμζρεσ  
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o ΘΣ Εργ 765-793 

o ΘΣ Εργ 794-828 

 

ΣΟΑ H΄, ΘΤΡΑ 8: ΗΙΟΔΟΤ ΘΕΟΓΟΝΙΑ 

 

Στθ «Θεογονία» του Θςιόδου, το Χάοσ, θ Γθ και ο Ζρωσ αποτελοφν τθν πρωταρχικι τριάδα. 

Από τουσ τρεισ πρϊτουσ κεοφσ του Θςιόδου μόνο ο Ζρωσ δεν γεννά απογόνουσ. Αυτόσ 

ενεργεί ςαν ορμι που ενϊνει τισ άλλεσ δυνάμεισ και τισ ωκεί ςτθ δθμιουργία. 

Θ Θςιόδεια περιγραφι τθσ γενιάσ του Χάουσ περιζχει ςτοιχεία και από εμπειρίεσ του 

φυςικοφ κόςμου και από αλλθγορίεσ πάνω ςε φαινόμενα του θκικοφ βίου. Συγκεκριμζνα 

μόνο ςτο πρϊτο μζροσ τθσ είναι γνιςιοσ κεολογικόσ μφκοσ, ενϊ ςτο δεφτερο αποτελεί 

φιλοςοφικι διαςκευι. Τα πρϊτα ηευγάρια, το Ζρεβοσ και θ Νφχτα, ο Αικζρασ και θ Θμζρα, 

είναι μορφζσ πλαςμζνεσ από τα κυρίαρχα φαινόμενα τθσ ατμοςφαίρασ, όπωσ 

διαπιςτϊκθκαν αρχικά από τον άνκρωπο μζςα ςτθ φφςθ και πριν από τθν επιςτιμθ. 

Με τον Αικζρα και τθν Θμζρα ςαν παιδιά τθσ Νφχτασ, γενεαλογοφν τθν πάγια 

προεπιςτθμονικι γνϊςθ ότι τθ νφχτα τθν διαδζχεται θ μζρα, ότι το ςκοτάδι παραχωρεί τθ 

κζςθ του ςτο φωσ. Ακόμθ και ο πρϊτοσ φιλόςοφοσ Θαλισ, όταν τον ρωτοφν τι ζγινε πρϊτα 

θ νφχτα ι θ μζρα απαντά: «θ νφχτα, μια μζρα πρωτφτερα». 

Ο Φπνοσ και ο Θάνατοσ είναι εφλογο να περνοφν ςτθ φανταςία των ανκρϊπων ςαν αδζλφια 

και να ζχουν μθτζρα τθ Νφχτα, δθλαδι να αναφζρονται ςτθν περιοχι του  ςκοτεινοφ και 

απόκρυφου. Από αυτό το ςθμείο αρχίηει θ μεταφορά. Θ Απάτθ και θ Ζρισ, επίςθσ παιδιά τθσ 

Νφχτασ, βγαίνουν από το ςκοτεινό και απόκρυφο όχι ςαν φυςικό φαινόμενο αλλά ςαν 

πνευματικό. Ευκολονόθτθ αλλθγορία είναι και τα παιδιά τθσ Ζριδασ: Ρόνοσ. Λικθ, Λιμόσ, 

Μάχεσ, Φόνοι, Δυςνομία, Πρκοσ. 

 Στον Θςίοδο θ διαμόρφωςθ του κόςμου αρχίηει ουςιαςτικά με τθ Γθ. Αυτι γεννά τον 

Ουρανό, τα Πρθ και τον Ρόντο, δθλαδι όλα τα μζρθ του ςφμπαντοσ κατά τθν μυκικι 

αντίλθψθ. Το μεγάλο μθτριαρχικό πρότυπο, που επιβάλλει ςτθ ςυνείδθςθ του Θςιόδου τθ 

Γι ςαν πρωτογζννθτθ και αυτογζννθτθ «αναδυόμενθ» από το Χάοσ, κεά που δθμιουργεί το 

ςφμπαν  γεννϊντασ τα μζλθ του με μόνο το ανζραςτο ακόμα ςϊμα τθσ, διαφαίνεται από τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τθσ «Θεογονίασ»: α) θ Γθ γεννά τα πρϊτα παιδιά τθσ «δίχωσ πόκο 

ερωτικό». β) αντίκετα από τθν παγκόςμια μυκικι αντίλθψθ ότι ο Ουρανόσ και θ Γθ 

αποτελοφν το αρχαιότερο αντρόγυνο, εδϊ ο Ουρανόσ υποτάςςεται ςτθ Γθ και γίνεται γιοσ 

τθσ. γ)  θ Γθ παραχωρεί ςτον Ουρανό μζροσ από τισ εξουςίεσ τθσ δ)  θ Γθ αναδεικνφει τον 

Ουρανό βαςιλικό ςφηυγο και τεκνοποιεί από το ςπζρμα του ε) θ Γθ τελικά παραμερίηει τον 

Ουρανό και μεταβιβάηει τισ εξουςίεσ τθσ ςε άλλο πρόςωπο. 

Οι απόγονοι τθσ Γθσ, οι Τιτάνεσ, οι Γίγαντεσ, οι Κφκλωπεσ, οι Εκατόγχειρεσ, ςε αφετθριακζσ 

βάςεισ του μφκου πρζπει να ιταν μορφζσ όχι πολφ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ. Ζχουμε να 

κάνουμε με μυκοπλαςίεσ που δίνουν πρόςωπο ςε άμεςα γνωςτά φυςικά ςϊματα και 

φαινόμενα, όπωσ οι ςτεριζσ οι κάλαςςεσ, τα βουνά και τα ποτάμια. 
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(Θ Γθ ζκανε κι άλλα παιδιά με τον Ρόντο, τον Νθρζα του νεροφ, τον Θαφμα τον καυμάςιο, 

τθν Ευρυβία τθν μεγαλοδφναμθ, τον Φόρκυ και τθν Κθτϊ για τα κιτθ. Ο Νθρζασ με τθν 

Δωρίδα, μια από τισ κόρεσ του Ωκεανοφ, αξιϊκθκε να χαρεί πενιντα κόρεσ τισ Νθρθίδεσ.) 

Ρθγι:  «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΤΟΜΟΣ 2 – ΟΙ ΘΕΟΙ» (ΕΚΔΟΤΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Ι. Θ. ΚΑΚΙΔΘΣ, Σ.Ν. ΟΥΣΣΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΜΑΜΑΕΤΑ, ΑΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ και Ν. 

ΡΑΡΑΧΑΤΗΘΣ) 

 

ΘΕΟΓΟΝΙΑ 

 Ρροοίμιο 

o ΘΣ Θεογ 1-52 

o ΘΣ Θεογ 53-115 

 
 Θεογονία-Κοςμογονία: 

  

o Από τον Ουρανό ζωσ τον Κρόνο 

 ΘΣ Θεογ 116-153 

 ΘΣ Θεογ 154-210 

 ΘΣ Θεογ 211-232 

 ΘΣ Θεογ 233-264 

 ΘΣ Θεογ 265-336 

 ΘΣ Θεογ 337-403 

 ΘΣ Θεογ 404-452 

  

o Γζννθςθ, αριςτεία και οριςτικι κυριαρχία του Διόσ 

 ΘΣ Θεογ 453-506 

 ΘΣ Θεογ 507-564 

 ΘΣ Θεογ 565-616 

 ΘΣ Θεογ 617-686 

 ΘΣ Θεογ 687-728 

 ΘΣ Θεογ 729-774 

 ΘΣ Θεογ 775-819 

 ΘΣ Θεογ 820-885 

  

o Οι γάμοι του Διόσ 

 ΘΣ Θεογ 886-929 

 Επίμετρο 

o ΘΣ Θεογ 930-974 

o ΘΣ Θεογ 975-1022 
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ΣΟΑ Η΄, ΘΤΡΑ 9: ΕΠΙΚΟΙ ΠΟΙΗΣΕ 

Επική ποίηςη 

Φαίνεται παράξενο, αλλά ςτθν Ελλθνιςτικι εποχι βρζκθκε ποιθτισ, που επιχείρθςε, και ωσ 
ζνα ςθμείο κατόρκωςε, να ηωντανζψει το θρωικό ζποσ και τουσ Ομθρικοφσ τρόπουσ: τθ 
γλϊςςα, το μζτρο και άλλα χαρακτθριςτικά. 

  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΟΔΙΟ (295-215 π.Χ.) 
Λόγιοσ και ποιθτισ γεννθμζνοσ ςτθν Αίγυπτο. Λζγεται πωσ ιταν μακθτισ του Καλλίμαχου  
και πωσ νωρίσ ζδειξε κλίςθ ςτα γράμματα· ςίγουρο είναι πωσ ςτα τριάντα πζντε του χρόνια, 
το 260 π.Χ., ο Ρτολεμαίοσ Β' τον όριςε προςτάτθν (προϊςτάμενο) τθσ βιβλιοκικθσ του 
Μουςείου, όπου επιδόκθκε ςτθ φιλολογία και ςτθν ποίθςθ. 
 
Ζγραψε ζνα μεγάλο ζποσ, ςχεδόν 6000 ςτίχουσ, τα Αργοναυτικά, περιγράφοντασ πϊσ ο 
Ιάςονασ και οι άλλοι ιρωεσ ταξίδεψαν ςτθν Κολχίδα, πϊσ άρπαξαν με τθ βοικεια τθσ 
Μιδειασ το χρυςόμαλλο δζρασ και πϊσ γφριςαν κριαμβευτζσ ςτθν Ελλάδα. Το κζμα είναι 
βζβαια θρωικό, αλλά, όπωσ είναι φυςικό, ο χειριςμόσ του παρουςιάηει ζντονα ελλθνιςτικά 
χαρακτθριςτικά: τθν επιτυχία τθσ εκςτρατείασ ο Ιάςονασ δεν τθ χρωςτά τόςο ςτθν 
παλλθκαριά του όςο ςτισ μαγικζσ δυνάμεισ τθσ Μιδειασ και ςτο ερωτικό τθσ πάκοσ, που 
περιγράφεται με ρεαλιςμό και γνϊςθ τθσ γυναικείασ ψυχολογίασ·[171] ρεαλιςτικζσ 
περιγραφζσ ςυναντοφμε και άλλεσ ςτα Αργοναυτικά, ενϊ δεν απολείπουν και τα ποικίλα 
λόγια ςτοιχεία. 
 
Πτι ο Απολλϊνιοσ ζκανε ςτθν Αλεξάνδρεια μιαν απαγγελτικι παρουςίαςθ των 
Αργοναυτικϊν, ι και μια προζκδοςθ, που δεν άρεςαν, είναι βζβαιο, όπωσ βζβαιο είναι και 
ότι κάποια ςτιγμι ςυγκροφςτθκε με τον Καλλίμαχο. Αμφίβολθ είναι μόνο θ αιτία τθσ 
διζνεξθσ, κακϊσ δεν είναι διόλου υποχρεωτικό να αφοροφςε τισ λογοτεχνικζσ τουσ 
προτιμιςεισ, όπωσ παραδίδεται. 
 
Απογοθτευμζνοσ ο Απολλϊνιοσ εγκατάλειψε τθν Αλεξάνδρεια και κατάφυγε ςτθ όδο, 
όπου ανακεϊρθςε ολόκλθρο το ζποσ, το παρουςίαςε με επιτυχία, δοξάςτθκε, ρίηωςε και 
ζμεινε τιμθμζνοσ ωσ τον κάνατό του. Σε αυτι του τθν παραμονι χρωςτά και το επίκετο 
όδιοσ που ςυνοδεφει το όνομά του. 
 
Ο Απολλϊνιοσ ζγραψε ακόμα κτίςεισ και άλλα ποιθτικά ζργα με ποικίλο περιεχόμενο και ςε 
ποικίλα μζτρα. Χάκθκαν όλα, εκτόσ από ζνα επίγραμμα, υβριςτικό του αντιπάλου του: 
Καλλίμαχοσ, τὸ κάκαρμα, τὸ παίγνιον, ὁ ξφλινοσ νοῦσ… 

  

Θρωικά ζπθ ςυνκζςαν ςτα αλεξανδρινά χρόνια και άλλοι, π.χ. ο Ριανόσ από τθν 
Κριτθ (2οσ π.Χ. αι.), που ωσ φιλόλογοσ μελζτθςε τον Πμθρο και ωσ ποιθτισ ζγραψε μιαν 
Ἡρακλειάδα, κτίςεισ, επιγράμματα κλπ. - όλα, εκτόσ από ελάχιςτα αποςπάςματα, χαμζνα. 
Χαμζνα είναι και πολλά ζπθ με κζμα ιςτορικό, γραμμζνα από αυλοκόλακεσ ποιθτζσ για να 
υμνιςουν τουσ προςτάτεσ τουσ θγεμόνεσ ωσ ιρωεσ. 

 

Ρλοφςια ιταν θ αλεξανδρινι παραγωγι και ςε διδακτικά έπη με ποικίλο 
περιεχόμενο, αλλά ςτα χζρια μασ δεν ζφταςαν παρά ζνα αςτρονομικό, τα Φαινόμενα του 
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Αράτου, και δφο ακόμα, φαρμακευτικά ασ τα ποφμε, ζργα, τα Θθριακά και τα 
Αλεξιφάρμακα του Νικάνδρου. 

  

ΑΡΑΣΟ (313-240 π.Χ.) 
Γεννικθκε ςτουσ Σόλουσ τθσ Κιλικίασ. Μακιτεψε πρϊτα ςτθν Ζφεςο, όπου δάςκαλόσ του 
ιταν ο Μενεκράτθσ, επικόσ ποιθτισ, μιμθτισ του Θςιόδου, φςτερα ςτθν Ακινα, όπου 
μυικθκε ςτθ ςτωικι φιλοςοφία από τον Ηινωνα (ς. 217), και ςτθ ςυνζχεια ζηθςε και 
ζδραςε ωσ φιλόλογοσ και ποιθτισ ςτισ αυλζσ του Αντίγονου Γονατά ςτθν Ρζλλα και του 
Αντίοχου Α' Σωτιρα ςτθν Αντιόχεια. 
 
Για να ευχαριςτιςει τουσ προςτάτεσ του, ο Άρατοσ ζγραψε διάφορα ποιιματα κολακευτικά 
για τουσ γάμουσ τουσ, για τισ ςτρατιωτικζσ τουσ επιτυχίεσ κλπ. - όλα χαμζνα. Διαςϊκθκαν 
μόνο τα Φαινόμενα: 1154 ςτίχοι, όπου ο Άρατοσ παράφραςε ςε επικι γλϊςςα όςα είχε 
γράψει για τα ουράνια φαινόμενα, εκατό χρόνια νωρίτερα, ο Εφδοξοσ από τθν Κνίδο (ς. 
162). Το ζργο, επθρεαςμζνο από τον Θςίοδο και τθ ςτωικι φιλοςοφία, δε διακρίνεται οφτε 
για τθν επιςτθμονικι του ακρίβεια οφτε για τισ ποιθτικζσ αρετζσ του· είχε όμωσ τεράςτια 
επιτυχία, επαινζκθκε, μεταφράςτθκε και ςχολιάςτθκε όςο λίγα. 

  

Το παράδειγμα του Αράτου ακολοφκθςε και ο Νίκανδροσ από τθν Κολοφϊνα (2οσ 
π.Χ. αι.), μεταφζροντασ ςε επικό ςτίχο και γλϊςςα τισ διατριβζσ του Απολλόδωρου από τθν 
Αλεξάνδρεια Ρερὶ κθρίων και Ρερὶ δθλθτθρίων φαρμάκων, γραμμζνεσ τον 3ο π.Χ. αιϊνα, ςε 
απλι γλϊςςα και φυςικά ςε πεηό. Αντίςτοιχα, ο Νίκανδροσ περιγράφει ςτα Θθριακά τα 
ηωικά δθλθτιρια με τα αντίδοτά τουσ, και ςτα Ἀλεξιφάρμακα τα φυτικά και άλλα 
δθλθτιρια, πάλι με τα αντίδοτά τουσ. Ο Νίκανδροσ ζγραψε πολλά, ακόμα, χαμζνα ςιμερα, 
διδακτικά ζργα, ανάμεςά τουσ και τα Ἑτεροιοφμενα: ιςτορίεσ ανκρϊπων που οι κεοί τοφσ 
μεταμόρφωςαν ςε ηϊα και φυτά. 

 

Δφςκολο να πιςτζψουμε ότι οι μεταγραφζσ επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν διατριβϊν 
από τθν απλι γλϊςςα ςτθν ποιθτικι, και από τον πεηό λόγο ςτον ζμμετρο, υπθρετοφςαν 
γνιςια διδακτικοφσ ςκοποφσ. Ριο ςωςτό είναι να ςυμπεράνουμε ότι όςοι ποιθτζσ 
επιχειροφςαν κάτι τζτοιο άλλο δεν ικελαν παρά να επιδείξουν τη λογιότητα και τη 
μαςτοριά τουσ: πόςο επιδζξια μποροφςαν να χειριςτοφν τθ γλϊςςα και το μζτρο του 
ζπουσ. Από αυτι τθν άποψθ είναι ενδιαφζρον να διαπιςτϊςουμε ότι μόνο ο Απολλϊνιοσ 
όδιοσ κατάφερε να χειριςτεί τον επικό ςτίχο με άνεςθ και να χρθςιμοποιιςει τθν ομθρικι 
γλϊςςα με λίγεσ μόνο παραχωριςεισ ςτθ ςφγχρονθ. Ο Άρατοσ, με πρότυπο τον Θςίοδο, 
ςτάκθκε γλωςςικά και μετρικά λιγότερο εφςτοχοσ, ενϊ τα ζπθ του Νικάνδρου ξεχειλίηουν 
από γλωςςικζσ και μετρικζσ αδεξιότθτεσ. 

ΡΘΓΘ: Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία 

του Φάνθ Κακριδι 
Κζντρο Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ & Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν 
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