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Πεπίλητη: Η κειέηε απνηειεί δηαγξακκαηηθή αθήγεζε ηεο έληαζεο θαη ακθηζπκίαο πνπ 

πξνθαινχζε ε κνξθή ηνπ επλνχρνπ ζηε γξακκαηεία ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηφηεηαο 

απφ ηνλ Ηζίνδν έσο ηνλ Κχξηιιν Αιεμαλδξείαο. Δλψ ν κχζνο γηα ηνλ επλνπρηζκφ ηνπ 

Οπξαλνχ απφ ηνλ Κξφλν είλαη γλσζηφο ήδε απφ ηελ εζηφδεηα Θενγνλία, ν επλνπρηζκφο 

αλζξψπσλ δελ καξηπξείηαη πνπζελά ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη γηα θαλέλα ιφγν. ηαλ 

εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ζρεηηθέο καξηπξίεο, νη επλνχρνη ζεσξνχληαη ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Αλαηνιήο θαη δείγκα βαξβαξηθνχ απνιπηαξρηζκνχ, ελψ ζηελ Διιάδα είλαη απνθιεηζηηθά 

μελφθεξηνη δνχινη. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, νη καξηπξίεο ηνπ Ηξφδνηνπ, ηνπ Ξελνθψληα 

θαη ηνπ Πιάησλα ζπγθιίλνπλ ζην εμήο: νη επλνχρνη είλαη πεξίεξγα θαη αηαμηλφκεηα 

πιάζκαηα πνπ παξαραξάζζνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ππνζθάπηνπλ ηε δηάθξηζε ησλ 

θχισλ. Η ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ επλνχρνπ σο άθπινπ ηέξαηνο ζπλερίζηεθε ζηνλ 

ξσκατθφ θφζκν παξά ηελ εκθάληζε απηνεπλνπρηζκέλσλ ηεξέσλ ηεο Κπβέιεο. Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηηο πεγέο, νξηζκέλνη επλνχρνη είραλ θαλνληθέο επαθέο κε ην άιιν θχιν θαη 

ήηαλ ελίνηε πεξηδήηεηνη σο εξαζηέο γηαηί νη γπλαίθεο πνπ ζπλεπξίζθνληαλ καδί ηνπο 

απέθεπγαλ ηνλ θίλδπλν κηαο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. ην θαληαζηαθφ ηεο επνρήο, ν 

επλνπρηζκφο απέθιεηε θαη᾽ αξρήλ ηελ αλαπαξαγσγή, φρη ηελ ηθαλφηεηα, νχηε, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ηελ επηζπκία. Μηα πξνηξνπή ηνπ Ιεζνχ γηα απηνεπλνπρηζκέλνπο πξνο 

                                                 
*
Με πεξηζζή ραξά θαη επγλσκνζχλε αθηεξψλσ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηνλ Γεκήηξε Ι. Κπξηάηα 

γηα ηελ ππεξεηθνζαεηή θηιία θαη ζπλεξγαζία καο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

ησλ ηδεψλ ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηφηεηαο. Αλακθίβνια, δελ ζα είρα θαηαπηαζηεί θαζφινπ κε 

ην ζέκα ησλ επλνχρσλ δίρσο ηε δηθή ηνπ πξφηαζε θαη πξνηξνπή. Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, ν 

Γεκήηξεο κνχ πξφηεηλε λα εξγαζηνχκε απφ θνηλνχ γηα ηε ζχληαμε ελφο ηφκνπ κε ζρεηηθά 

θείκελα ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ γηα ηηο εθδφζεηο Άγξα. Σν εγρείξεκα δελ νινθιεξψζεθε 

ιφγσ δηθήο κνπ νιηγσξίαο. Σψξα, κε ηίηιν Ιζηνξίεο γηα επλνύρνπο από ηελ αξραηόηεηα, ηα θείκελα 

απηά, ειαθξψο εκπινπηηζκέλα, πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηε ζεηξά “Γηάινγνη κε ηελ αξραηφηεηα” 

πνπ δηεπζχλεη ν Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο γηα ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο. Η παξνχζα 

εξγαζία απνηειεί θαξπφ ηεο εμνηθείσζήο κνπ κε ην ζέκα ησλ επλνχρσλ θαζψο δνχιεπα πάλσ 

ζηηο κεηαθξάζεηο. 
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ράξηλ ηεο Βαζηιείαο ησλ Οπξαλψλ έδσζε ην ζηίγκα φισλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

εμειίμεσλ. Οξηζκέλνη ρξηζηηαλνί εμέιαβαλ ηε ξήζε θπξηνιεθηηθά θαη απηνεπλνπρίζηε-

θαλ. Η θπξίαξρε ρξηζηηαληθή γξακκή, πάλησο, αθνινχζεζε ηελ αιιεγνξηθή εξκελεία, 

κίιεζε γηα πλεπκαηηθή επλνπρία θαη θαηαδίθαζε ηελ πξαθηηθή ηνπ επλνπρηζκνχ. Απφ 

αθχζηθν ηέξαο πνπ πξνθαινχζε ηνλ απνηξνπηαζκφ ιφγσ ηνπ άθπινπ ραξαθηήξα ηνπ, ε 

κνξθή ηνπ επλνχρνπ, θαηάιιεια κεζεξκελεπκέλε, θαηέιεμε ζχκβνιν πλεπκαηηθήο 

απαξηίσζεο, ππέξβαζεο ησλ εγθνζκίσλ θαη πιεξφηεηαο αγγειηθήο. 

 

Abstract: The essay examines the ambiguities and tensions created by the figure of the 

eunuch in the literature of Greco-Roman antiquity from Hesiod down to Cyril of 

Alexandria. Although the myth of the emasculation of Uranus by Cronus is already 

present in Hesiod‟s Theogony, eunuchism is unattested as a practice performed anywhere 

on Greek soil for whatever reason. According to the sources, eunuchs are a peculiarity of 

the East and a sign of Oriental despotism. Notwithstanding their differences, the 

testimonies of Herodotus, Xenophon and Plato converge in approaching eunuchs as 

unclassifiable creatures that undermine human nature and transgress sexual polarity. The 

stereotypical image of the eunuch as an indeterminate monster continues well into the 

Roman world despite the appearance of self-castrated priests in the service of Cybele. 

However, some eunuchs were considered capable of having sexual intercourse with 

women, and they were deemed precious lovers of Roman matrons since with them the 

danger of an unwanted pregnancy was eliminated. In collective imagination, castration 

extinguished fertility, not sexual potency, nor desire for that matter. Jesus‟ praise of self-

castration for the sake of the Kingdom of Heaven led to a heated controversy over the 

practice of emasculation. Some Christians took the saying in its literal value and castrated 

themselves. The prevalent Christian attitude, however, supported by the rise of asceticism 

and the propagation of treatises on virginity and celibacy, crystallized around an 

allegorical interpretation of self-castration as spiritual eunuchism. At the same time, 

physical emasculation was condemned. From being originally despised as an 

abomination that transgresses sexual polarity, the figure of the eunuch, spiritually 

interpreted, ended up as a symbol of devotional integrity and angelic completeness. 

 

Λέξειρ κλειδιά: επλνχρνη, επλνπρηζκφο, θχιν, αθξνδίζηα, εδνλή, ζεμ, Γάιινη, Κπβέιε, 

Άηηηο/Άηηεο, Αηάγαξηηο, απνιπηαξρηζκφο, αζθεηηζκφο, παξζελία, αγακία, ρξηζηηαληζκφο 

 

Key words: eunuch, castration, emasculation, Oriental despotism, Galli, Cybele, Attis, 

Atagartis, gender, sex, asceticism, virginity, celibacy, christianity 
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ὁ κὲλ Ἀπνιιώληνο ἐο ηὸλ Γάκηλ εἶδελ, ὡο δὴ ηνῦ ιόγνπ 

ἀπνδεδεηγκέλνπ, ὃο ἐθηινζνθεῖην αὐηνῖο πεξὶ ηνῦ θαὶ 

εὐλνύρσλ ηὸ ἐξᾶλ εἶλαη. 

Φηιφζηξαηνο, Τὰ ἐο ηὸλ Τπαλέα Ἀπνιιώληνλ 1.37.1 

 

 

ηελ κεηαθξνυδηθή επνρή ν επλνπρηζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ελλνην-

ινγηθνχ νπινζηαζίνπ ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Γελ ρξεηάδεηαη 

λα έρεη δηαβάζεη θαλείο ηα έξγα ηνπ παηέξα ηεο ςπραλάιπζεο ή λα έρεη ππνζηεί ν ίδηνο 

ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία γηα λα κηιά, κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ, πεξί 

επλνπρηζκνχ. Η έλλνηα θαη ε ιέμε έρνπλ θαηαζηεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηνλ θφζκν ηεο ςπρηθήο δσήο. Μπνξεί ε θεκηληζηηθή θξηηηθή λα 

έρεη θαηαγγείιεη, νξηζκέλεο θνξέο κε ηδηαίηεξε έληαζε ή ζπκφ, ηνλ θαιινθεληξηζκφ ηεο 

θξνυδηθήο ζεσξίαο θαη ηελ αζχιιεπηε (αιιά φρη άκσκε) ηδέα ηνπ θαηά θχζηλ 

επλνπρηζκέλνπ ζειπθνχ ζψκαηνο.
1
 Μπνξεί, επίζεο, λα έρνπλ αλαδεηρηεί νη ηδηαίηεξεο 

πνιηηηζηηθέο θαη πξνζσπηθέο πηπρέο ηεο ηάζεο ηνπ πεξηηεηκεκέλνπ αιιά άζενπ 

Βηελλέδνπ γηαηξνχ λα βιέπεη ζπκβνιηθά ππνθαηάζηαηα ηνπ θφβνπ ηνπ επλνπρηζκνχ ζε 

θαληαζηαθέο παξαζηάζεηο ζπιινγηθψλ κχζσλ θαη αηνκηθψλ νλείξσλ, φπσο ν 

απνθεθαιηζκφο θαη ε ηχθισζε, ή ζε δηαδεδνκέλεο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε 

πεξηηνκή.
2
 Μπνξεί, ηέινο, ε ίδηα ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία πνπ ζηεξίδεη ηελ ςπραλαιπηηθή 

πξαθηηθή λα έρεη ζηηιεηεπζεί σο ςεπδνεπηζηεκνληθή, αθνχ δελ δέρεηαη ηελ αξρή ηεο 

δηαςεπζηκφηεηαο ζεσξψληαο φηη θάζε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ηζρπξή άκπλα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, φπσο θάζε άξλεζε κεηάλνηαο θαη 

αλαγέλλεζεο ζηε ρξηζηηαληθή θνιπκπήζξα πξνέξρεηαη απφ ςηζχξνπο ηνπ δηαβφινπ.
3
 

Γεγνλφο παξακέλεη, πάλησο, φηη ν επλνπρηζκφο θπθινθνξεί αλάκεζά καο ζαλ έλα 

πνιχηηκν δηαζπλνξηαθφ λφκηζκα ηνπ νπνίνπ ηελ αμία εγγπάηαη ε Σξάπεδα ηεο Ψπραλαιπ-

ηηθήο Γηεζλνχο, ζπγαηξηθή ηεο Μεγάιεο Σξαπέδεο ηεο Δπηζηήκεο. 

Η ηξέρνπζα λνκηκνπνίεζε ηνπ επλνπρηζκνχ σο ζπκβνιηθνχ ςπρηθνχ θαηλνκέλνπ 

βαίλεη παξάιιεια κε ηελ εμάιεηςε ηνπ επλνπρηζκνχ σο πξαγκαηηθνχ ζπκβάληνο. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο νξγαληθψλ λφζσλ πνπ επηβάιινπλ αθαίξεζε ησλ γελλε-

ηηθψλ νξγάλσλ γηα ηε ζσηεξία ηνπ αζζελνχο, ν επλνπρηζκφο –ηδίσο ζηηο πνιεκηθέο, 

πνιηηηθέο, ζσθξνληζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη θαιιηηερηθέο δηαζηάζεηο πνπ δέζπνδαλ ζην 

θαηλφκελν κέρξη θαη ηνλ δέθαην φγδνν αηψλα– έρεη πεξηπέζεη ζε πιήξε αθάλεηα. κσο 

                                                 
1
 Greer 1988. 

2
 Taylor 2005. 

3
 Gellner 1985. 
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ζήκεξα, πνπ είλαη ακθίβνιν αλ ζα γλσξίζεη θαλείο ζηε δσή ηνπ έλαλ πξαγκαηηθφ 

επλνχρν (κε ηελ εμαίξεζε, βεβαίσο, ησλ ηαηξηθψλ πεξηπηψζεσλ), ν πεξί επλνπρηζκνχ 

ιφγνο είλαη παληαρνχ παξψλ, ζε ρείιε εηδεκφλσλ θαη αδαψλ εμίζνπ. Μάιηζηα, φζν 

επξχηεξα απνδεθηφο είλαη ν ζπκβνιηθφο επλνπρηζκφο πνπ έλαο απηαξρηθφο παηέξαο, 

δάζθαινο ή παπάο ή κηα θπξηαξρηθή θαη ρεηξηζηηθή κάλα κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ 

αλήκπνξν γην, φζν νη ζρέζεηο ησλ θχισλ (θαη ησλ θίισλ) δνκνχληαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

δχλακεο ηνπ επλνπρίδνληνο θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ επλνπρηδνκέλνπ ή θαη επλνπρηζκέλνπ, 

ηφζν δηαξξήδελ απνηξφπαηνο θαληάδεη ν πξαγκαηηθφο επλνπρηζκφο πνπ εθάξκνδαλ 

παιαηφηεξεο θνηλσλίεο. ,ηη εμαιείθεηαη απφ ην επίπεδν ηνπ ζψκαηνο θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζεη κηα δηθή ηνπ, αλεμάξηεηε θαη αλεμέιεγθηε, ζηαδηνδξνκία ζην επίπεδν ησλ 

θαληαζηψζεσλ ηεο ςπρηθήο δσήο. 

Ο πξαγκαηηθφο επλνπρηζκφο αθνξνχζε πξσηίζησο ηνπο φξρεηο θαη ηε δχλακε ηεο 

αλαπαξαγσγήο: ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζην πεδίν ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

γέλνπο. Ο ζπκβνιηθφο επλνπρηζκφο αθνξά θπξίσο ην πένο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

απφιαπζεο: είλαη εγγεγξακκέλνο ζην πεδίν ηεο εδνλήο θαη ηεο αηνκηθήο ηθαλνπνίεζεο. Η 

κεηαηφπηζε απηή απνηειεί ζχκπησκα ηεο ιεγφκελεο αιινηξίσζεο ηνπ κεηαλεσηεξηθνχ 

αλζξψπνπ, ηεο απνμέλσζήο ηνπ απφ ηε θχζε, ηνπο ζενχο, ηνπο ζπλαλζξψπνπο, ην ζψκα. 

Ο πξαγκαηηθφο επλνπρηζκφο αθαηξνχζε κηα θπζηθή δχλακε, ηελ αλαπαξαγσγηθή, γηα λα 

ηελ ππνθαηαζηήζεη κε κηα πξαγκαηηθφηεηα ηερλεηή θαη θαηαζθεπαζκέλε πνπ κπνξνχζε, 

θαηά πεξίπησζε, λα είλαη ε ππνηαγή ζε έλαλ άξρνληα, ε κείσζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ε δηαθχιαμε ηνπ ραξεκηνχ, ε εμάιεηςε ηνπ θφβνπ ηεο παηξφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κία κνηρεία, ε εθνχζηα αθνζίσζε ζε κηα ζεφηεηα, ε απφιαπζε 

ηεο απφθνζκεο ρξνηάο ηεο πξνεθεβηθήο θσλήο. Ο ζπκβνιηθφο επλνπρηζκφο αθαηξεί κηα 

θαληαζηαθή πεπνίζεζε, ηελ λαξθηζζηζηηθή παληνδπλακία ηνπ βξέθνπο, γηα λα βάιεη ζηε 

ζέζε ηεο έλα άπεηξν θελφ: ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο άκεηξεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ 

επηζπκία θαη ηελ εθπιήξσζή ηεο. Καη νη δχν απνηεινχλ βίαηνπο ηξφπνπο εμεκέξσζεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε εμεκέξσζε μεθηλά απφ ην ζψκα θαη πξνρσξεί ζηελ ςπρή. ηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε, εθθηλεί απφ ηε ςπρή γηα λα πξνρσξήζεη θαηφπηλ ζε έλα ζψκα πνπ 

βξίζθεηαη ζπλερψο ζε δηάζηαζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

* * * 

 

Οη δσναξραηνιφγνη θαη νη κειεηεηέο ησλ πξντζηνξηθψλ θνηλσληψλ ζεσξνχλ φηη ν 

επλνπρηζκφο ησλ εμεκεξσκέλσλ δψσλ (θξηνχ, ηξάγνπ, ηαχξνπ, ίζσο θαη αιφγνπ) 

πξνεγήζεθε ηνπ επλνπρηζκνχ αλζξψπσλ.
4
 Βεβαησκέλνη επλνπρηζκνί δψσλ αλάγνληαη 

ζηελ ηέηαξηε ρηιηεηία π.Χ., θπξίσο ζηελ  πεξηνρή ηεο Μεζνπνηακίαο, ελψ ε αληίζηνηρε 

                                                 
4
 Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ επλνπρηζκνχ θαη ησλ επλνχρσλ βι. γεληθά Shaun 2002, De Angelis 2005, Cheney 

2006. 
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πξαθηηθή ζηελ πεξίπησζε αλζξψπηλσλ ζπκάησλ δελ εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

ηξίηεο ή ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Χ., κεηαμχ ησλ νπκεξίσλ. Ο επλνπρηζκφο 

ησλ δψσλ κεηψλεη ή θαη εμαθαλίδεη ηελ θπζηθή επηζεηηθφηεηα ησλ αξζεληθψλ γηα 

επηθξάηεζε ζην θνπάδη θαη ηηο ζπλνδέο απψιεηεο πνπ ν αληαγσληζκφο απηφο επηθέξεη, 

ελψ ηαπηφρξνλα παξάγεη ηξπθεξφηεξν θαη λνζηηκφηεξν θξέαο γηα βξψζε θαη 

επρεξέζηεξε ππνδνχισζε ησλ δψσλ ζηνλ δπγφ ηνπ αξφηξνπ ή ηνπ άξκαηνο. Ο 

επλνπρηζκφο ησλ αλζξψπσλ, πνπ καξηπξείηαη ζε κεγάιε θιίκαθα κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

Αζζπξίσλ, πξέπεη λα βαζίζηεθε ζηηο εκπεηξηθέο ζπλέπεηεο θαηαζηνιήο ηεο επηζε-

ηηθφηεηαο πνπ είρε ν επλνπρηζκφο ησλ δψσλ θαη αθνξνχζε θπξίσο αηρκάισηνπο πνιέκνπ. 

Λφγσ ηεο ζηεηξφηεηάο ηνπο, νη επλνχρνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά σο θχιαθεο θαη 

ππεξέηεο ησλ ζπδχγσλ ησλ βαζηιέσλ ή άιισλ αλψηαησλ αξρφλησλ. Βξέζεθαλ έηζη ζηα 

ελδφηεξα ησλ αλαθηφξσλ θαη ησλ νίθσλ εμνπζίαο απνθηψληαο ελίνηε άκεζε πξφζβαζε 

ζηνλ ίδην ηνλ κνλάξρε ή ηνπηθφ άξρνληα θαη θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ.
5
 Σν 

γεγνλφο απηφ ηνπο αλέδεημε ζπρλά ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο πνιηηηθήο δσήο. Αθνχ 

ε παξνπζία ηνπο δελ ακθηζβεηνχζε δηφινπ ηελ παηξφηεηα ησλ βαζηιηθψλ γφλσλ, νχηε 

κπνξνχζε λα δηθαηψζεη πηζαλέο βιέςεηο γηα θιεξνλνκηθή κεηαβίβαζε ηεο πνιηηηθήο 

δχλακεο πνπ ηπρφλ απνθηνχζαλ, νη επλνχρνη ησλ αλαθηφξσλ αλαδείρηεθαλ ζε ζέζεηο 

εμνπζίαο θαη θαζφξηζαλ, κε ηηο άκεζεο απνθάζεηο ηνπο ή ηελ έκκεζε επηξξνή ηνπο ζηελ 

θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, ηηο ηχρεο νιφθιεξσλ απηνθξαηνξηψλ. Απηφο ν “πνιηηηθφο”, φπσο 

ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί, επλνπρηζκφο δηαηήξεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ αξραίσλ, 

κεζαησληθψλ θαη λεφηεξσλ ιαψλ ηελ θαηαγσγηθή ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Δγγχο θαη Μέζε 

Αλαηνιή θαη ζεσξήζεθε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ αλαηνιηθνχ (βαξβαξηθνχ ή 

πνιηηηζκέλνπ, απερζνχο ή ξνκαληηθά εμηδαληθεπκέλνπ) δεζπνηηζκνχ.
6
 ηελ Αλαηνιηθή 

Ρσκατθή Απηνθξαηνξία  ηνπ ηεηάξηνπ θαη πέκπηνπ αηψλα, ε δχλακε ησλ επλνχρσλ εληφο 

ησλ αλαθηφξσλ απμήζεθε ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηεο έληαζεο πνπ αλαπηχρζεθε 

αλάκεζα ζηνλ απηνθξάηνξα θαη ηελ ηάμε ησλ αξηζηνθξαηψλ: νη επλνχρνη απέθηεζαλ 

εμνπζίεο πνπ ζα ήηαλ αδηαλφεηεο γηα ηνπο απιηθνχο ηνπ πξψηνπ ή δεχηεξνπ αηψλα.
7
 ηε 

κεηαγελέζηεξε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, φπσο θαη ζηελ Οζσκαληθή πνπ ηελ δηαδέρηεθε, 

αξθεηνί ζηξαηεγνί, λαχαξρνη, παηξηάξρεο θαη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη ή ζχκβνπινη ηνπ 

απηνθξάηνξα ή ηνπ ζνπιηάλνπ ππήξμαλ επλνχρνη.
8
 

Παξά ηηο παιαηφηεξεο ακθηζβεηήζεηο,
9
 ε παξαδεδνκέλε απφ ηελ αξραηφηεηα εηπ-

κνιφγεζε ηεο ιέμεο εὐλνῦρνο απφ ην νπζηαζηηθφ εὐλή (= θξεβάηη) θαη ην ξήκα ἔρσ 

                                                 
5
 Πβ. Tougher 2002. 

6
 Πβ. Bullough 2002. 

7
 Hopkins 1963, Hopkins 1978: 172-196, πβ. Sidéris 2002. 

8
 Gaul 2002, De Angelis 2005: 203-237, Shaun 2008. 

9
 Gray 1912: 579. 
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γίλεηαη ζήκεξα γεληθψο απνδεθηή.
10

 Κπξηνιεθηηθά επλνχρνο είλαη ν θχιαθαο ηνπ 

θξεβαηηνχ. Η ιέμε δελ καξηπξείηαη πξηλ απφ ηνλ έθην αηψλα π.Χ. Αλ θαη ε απνπζία απηή 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο ζσδφκελεο γξακκαηείαο ηεο 

πξψηκεο αξρατθήο επνρήο, είλαη εχινγν λα εηθάζνπκε φηη ε ιέμε πξσηνδεκηνπξγήζεθε 

φηαλ ν ειιεληζκφο ήξζε ζε επαθή κε ηελ αζζπξηαθή θαη θαηφπηλ ηελ πεξζηθή 

απηνθξαηνξία, φπνπ νη επλνχρνη ήηαλ θαηλφκελν ζπρλφ.
11

 Έθηνηε ε ιέμε ζεκαίλεη φ,ηη 

πεξίπνπ θαη ζήκεξα, κε ηε δηαθνξά φηη ην ζεκαζηνινγηθφ εχξνο ηεο ζηελ αξραηφηεηα 

ήηαλ επξχηεξν θαη πεξηιάκβαλε εθηφο απφ ηα ζχκαηα ηνπ επλνπρηζκνχ, επίζεο 

πεξηπηψζεηο εξκαθξνδηηηζκνχ, ζπγγελνχο αλνξρίαο θαη άιισλ νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ην αξζεληθφ θχιν, φπσο νη λφζνη ηνπ ιεγφκελνπ ζήκεξα “ζχλδξνκνπ 

Reifenstein”.
12

 Δλίνηε, γηα λα δεισζνχλ απηέο νη ζπγγελείο ή επίθηεηεο αζζέλεηεο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, νη αξραίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν εὐλνπρίαο, “θάπνηνο πνπ κνηάδεη κε επλνχρν”, “θάπνηνο πνπ 

είλαη ζαλ επλνχρνο”.
13

 Οη θαζαξέο πεξηπηψζεηο επλνχρσλ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηε θχζε 

ή ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο αιιά απφ ηελ αλζξψπηλε βία. ηελ 

κεηαγελέζηεξε ειιεληθή γξακκαηεία, πιελ ηνπ ζπλεζέζηεξνπ εὐλνῦρνο, ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη θαη άιινη φξνη κε ηδηαίηεξεο ζπκπαξαδειψζεηο ν θαζέλαο: ζπάδσλ (-σλνο ή -νληνο) 

είλαη απηφο ηνπ νπνίνπ νη φξρεηο έρνπλ, εθ γελεηήο ή απφ αζζέλεηα, αηξνθήζεη θαη 

ζπλεπψο αδπλαηεί λα ηεθλνπνηήζεη· αληηζέησο, ἀπόθνπνο, ἐθηεηκεκέλνο, ἐθηνκίαο ή θαη 

ηνκίαο είλαη απηφο ηνπ νπνίνπ ηα γελλεηηθά φξγαλα έρνπλ κε εγρείξεζε αθαηξεζεί· ηέινο, 

ζιαδίαο ή ζιηβίαο είλαη ν επλνχρνο ηνπ νπνίνπ νη φξρεηο έρνπλ βίαηα ζπλζιηβεί – αλ θαη 

νξηζκέλεο θνξέο νη φξνη απηνί ζήκαηλαλ φ,ηη θαη ε ιέμε ζπάδσλ. 

 

* * * 

 

Ο νκεξηθφο θφζκνο ίζσο γλσξίδεη ηνλ επλνπρηζκφ ησλ δψσλ,
14

 αιιά δελ θάλεη ιφγν γηα 

επλνπρηζκέλνπο αλζξψπνπο θαη πνιχ ιηγφηεξν γηα ηνλ επλνπρηζκφ θάπνηνπ ζενχ. Η 

πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε πξάμε επλνπρηζκνχ ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία είλαη κπζηθή 

                                                 
10

 Chantraine 1978: 384 [ε.ι. εὐλή],  LSJ ε.ι. εὐλνῦρνο.Σν Μέγα Δηπκνινγηθφ (ζ. 394, ε.ι. εὐλνῦρνο) εμεγεί: 

εὐλνῦρνο· ζπάδσλ, ηνκίαο· ἀπὸ ηνῦ ηὴλ εὐλὴλ ἔρεηλ θαὶ ἐπηκειεῖζζαη θαὶ θπιάζζεηλ, θαη ην Γνπδηαλφ 

Δηπκνινγηθφ (ε 560, ε.ι. εὐλνῦρνο), αλάκεζα ζηηο θαληαζηηθέο παξεηπκνινγήζεηο (π.ρ. παξὰ ηὸ εὖ λνῦλ 

ἔρεηλ), αλαθέξεη θαη ηελ νξζή: ἢ παξὰ ηὸ εὐλὴλ θαζαξὰλ ἔρεηλ ἢ θπιάηηεηλ· ἔρσ γὰξ ηὸ θπιάηησ. 
11

 Llewellyn-Jones 2002. 
12

 Retief & Cilliers 2003. 
13

 Ιππνθξάηεο Πεξὶ ἀέξσλ, ὑδάησλ, ηόπσλ 22.1, Αξηζηνηέιεο Πεξὶ δῴσλ γελέζεσο ΙΙ.7, 746b24. 
14

 Έλαο ζηίρνο ηεο Ιιηάδαο (Ψ 147) αλαθέξεη ἔλνξρα κῆια, έθθξαζε πνπ έρεη νξηζκέλεο θνξέο εξκελεπζεί 

σο “θξηάξηα/ηξάγνη κε φξρεηο”, άξα κε επλνπρηζκέλα, πξάγκα πνπ ζα ππνδήισλε ηε γλψζε θαη ηνπ 

αληηζέηνπ, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε έθθξαζε λα ζεκαίλεη απιψο “πξφβαηα/γίδηα αξζεληθά” (LSJ ε.ι. 

κῆινλ Α). 
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θαη έρεη θνζκηθέο δηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ επλνπρηζκφ ηνπ Οπξαλνχ απφ ηνλ γην 

ηνπ Κξφλν πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ε εζηφδεηα Θενγνλία. 

Η Γαία, κία απφ ηηο αξρέγνλεο νληφηεηεο ηνπ ζχκπαληνο, γελλά ηνλ αζηεξφεληα 

Οπξαλφ, ίζν ζην κέγεζνο κε απηήλ γηα λα κπνξεί λα ηελ θαιχπηεη πιήξσο (Θενγ. 126-

127). Καηφπηλ ζπλεπξίζθεηαη καδί ηνπ θαη γελλά ηνπο δψδεθα Σηηάλεο (132-138). 

Σειεπηαίνο είλαη ν δεηλόηαηνο Κξφλνο. Ο Οπξαλφο φκσο κηζεί ηα παηδηά ηνπ θαη, κφιηο 

γελληνχληαη, ηα θξχβεη ζηα έγθαηα ηεο Γεο, ηεο ζπδχγνπ θαη κάλαο ηνπ, γηα λα κελ 

έξζνπλ ζην θσο ηεο χπαξμεο (154-210). Η Γαία ζηελάδεη απφ ην βάξνο. Καηαζθεπάδεη, 

ινηπφλ, έλα κεγάιν δξεπάλη απφ αδάκαζην ζίδεξν θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά λα 

ηηκσξήζνπλ ηνλ παηέξα πνπ ηα αδηθεί. Οη κηθξνί Σηηάλεο ρισκηάδνπλ απφ θφβν. Μφλνλ ν 

Κξφλνο, ζαξξαιένο, απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ην δχζθνιν έξγν. Με ηε ζπκβνπιή ηεο 

κεηέξαο ηνπ, ζηήλεη δφιηα παγίδα ζηνλ παηέξα θαη, κφιηο εθείλνο έξρεηαη, λχρηα, κε 

εξσηηθή νξκή πξνο ηελ Γαία θαη ελψλεηαη καδί ηεο, ν Κξφλνο πξνβάιιεη κε ην δξεπάλη 

ζην ρέξη, θφβεη ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηέξα θαη ηα πεηά μνπίζσ ηνπ καθξηά. Απφ ηηο 

ζηαγφλεο ηνπ αίκαηνο ηεο αλφζηαο πξάμεο πνπ πέθηνπλ ζηε Γε γελληνχληαη νη Δξηλχεο 

θαη νη Γίγαληεο θαη νη Νχκθεο ησλ δέληξσλ πνπ δίλνπλ ηελ πξψηε χιε γηα ηα δφξαηα. Σα 

ίδηα ηα γελλεηηθά φξγαλα (κήδεα) πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα θαη πεξηπιαλψληαη ζην πέιαγνο 

επί καθξφλ έσο φηνπ αθξφο μεπεηηέηαη απφ ηελ αζάλαηε ζάξθα ηνπο θαη αλαδχεηαη ε 

Αθξνδίηε. Σν φλνκά ηεο δειψλεη ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηνλ ζπεξκαηηθφ αθξφ. Οη 

επηθιήζεηο ηεο, Κπζέξεηα θαη Κππξνγελήο, δείρλνπλ πξνο ηα λεζηά φπνπ πξσηφθηαζε 

κεηά ην ζαιάζζην ηαμίδη ηεο. ην άγγηγκα ησλ ηξπθεξψλ πνδηψλ ηεο ζηε ζηεξηά, ε γε 

έβγαιε πξαζηλάδα. Ο Έξσο θαη ν Ίκεξνο έγηλαλ νη ζηαζεξνί αθφινπζνί ηεο. Η ίδηα 

απνθαιείηαη θηινκεηδήο: αγαπά ηα κεηδηάκαηα θαη ηα γέιηα (κείδεα) γηαηί πξνήιζε απφ 

κήδεα. 

Οη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν κχζνο ηνπ επλνπρηζκνχ έρεη αλαηνιηθή 

πξνέιεπζε.
15

 Μηα εθδνρή ηνπ, ε ζπγγελέζηεξε κε ηελ ειιεληθή, βξίζθεηαη ζηε 

κπζνινγία ησλ Χεηηαίσλ, κηα άιιε αληρλεχεηαη ζε δηεγήζεηο ησλ Βαβπισλίσλ. ε απηέο 

ηηο δηεγήζεηο, φπσο θαη ζε άιιεο κπζηθέο ηζηνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη θνηλσληθνί 

αλζξσπνιφγνη απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο πθειίνπ, δξακαηνπνηείηαη ην ζάζηηζκα ηνπ 

πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ ιφγν πνπ θξαηά ηνλ νπξαλφ ςειά, ρσξίο λα πέθηεη, θαη ν 

θφβνο ηνπ κήπσο ε απφζηαζή ηνπ απφ ηε γε αίθλεο θαηαιπζεί. Παξάιιεια, φκσο, 

δίλεηαη θσλή ζε άιινπο θφβνπο, θφβνπο πνπ ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ςπρνπαζν-

ινγηθνχο, φπσο ν θαληαζησζηθφο κχζνο ηνπ νδνλησηνχ θαη επηθίλδπλνπ γπλαηθείνπ 

θφιπνπ πνπ επλνπρίδεη (vagina dentata).
16

 

ην θνζκνζενγνληθφ πιαίζην ηνπ εζίνδεηνπ έπνπο, ν επλνπρηζκφο ηνπ Οπξαλνχ 

δειψλεη ηελ βίαηε απνθφιιεζε ηνπ Οπξαλνχ απφ ηε Γε. Παξφιν πνπ ν πνηεηήο αλαθέξεη 

                                                 
15

 West 1966: 20-31, 218. 
16

 Neumann 1963: 168. 
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παηδηά πνπ γελληνχληαη θαη ακέζσο κεηά ξίρλνληαη ζηα ζθνηεηλά έγθαηα ηεο γεο θαη 

παξνπζηάδεη ηνλ Οπξαλφ λα πιεζηάδεη εξσηηθά ηελ Γαία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ 

ελλνεί είλαη φηη ην δεχγνο ηνπ Οπξαλνχ θαη ηεο Γεο, αξρατθφ ζχκβνιν ηεο πηνκεηξηθήο 

εγγχηεηαο, ηειεί ζε κηα αδηάθνπε ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αδηάιεηπηεο ζπλνπζίαο είλαη λα θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν ηνθεηφο θαη ε έμνδνο ησλ 

θπνθνξνχκελσλ ηέθλσλ ζην θσο, αθνχ ν θαιιφο ηνπ Οπξαλνχ θξάζζεη ηε δίνδν. Σν 

κίζνο ηνπ Οπξαλνχ γηα ηα παηδηά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κνλνδηάζηαηε πξνζθφιιεζε 

ζηε κάλα-ζχδπγν. Ο θφβνο ηνπ κήπσο δηακνηξαζηεί ε αγάπε ηεο ζε άιια ηέθλα, κήπσο ε 

θξνληίδα ηεο ζηξαθεί απφ εθείλνλ ζε απηά, ηνλ θάλεη λα αξλείηαη ηε γέλλεζή ηνπο. Η 

επηζπκία ηνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ εδνλή, φρη ηελ ηεθλνπνίεζε, θαη είλαη ζηξακκέλε 

νινζρεξψο πξνο ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα. Ο ρψξνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δερηεί ηνλ Άιινλ δελ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Ο πνιχζεκνο κχζνο δειψλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε πεξηζηνιήο ηεο 

γελεηήζηαο δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρξήζηκν έξγν –ελ πξνθεηκέλσ ην 

έξγν ηεο δεκηνπξγίαο απνγφλσλ θαη ηεο, ζπλαξηψκελεο κε απηήλ, εμέιημεο ηνπ ζχκπα-

ληνο πνπ ζα θαηαιήμεη ζηε Γηθαηνζχλε ηνπ Γηφο. Ο Φξφπλη ζα κηινχζε γηα ηελ αλάγθε 

ππνηαγήο ηεο αξρήο ηεο εδνλήο ζηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. κσο αμίδεη λα ηνληζηεί 

φηη ελψ ζηνλ θξνυδηζκφ ν ψξηκνο παηέξαο-ζχηεο, ή αληίζηνηρε κνξθή εμνπζηαζηηθή, 

επλνπρίδεη ηνλ γην-ζχκα θαη ηνλ θαζηζηά αλίθαλν γηα εδνλή, ζηελ εζηφδεηα αθήγεζε 

είλαη ν λεφηεξνο γηνο πνπ ζπκκαρεί κε ηε κάλα, γίλεηαη ζχηεο θαη επλνπρίδεη ηνλ παηέξα 

πνπ ράλεη ηειεζίδηθα, κε ηελ πξάμε απηή, κηα γνληκφηεηα πνπ ήηαλ σο ηφηε αλεμέιεγθηε. 

Ο εζηφδεηνο επλνπρηζκφο ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα απφ ηνλ θξνυδηθφ. Ο έλαο είλαη ην 

θαζξεπηηθφ νκνίσκα ηνπ άιινπ. Αιιά ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχκε ηελ νκνηφηεηα 

ηελ έρεη παξάζρεη ε ίδηα ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία.
17

 

Ο Ηζίνδνο σο πνηεηήο επηιέγεη λα δξακαηνπνηήζεη ηε βία πνπ επηθέξεη ηελ επθηαία 

αιιαγή απφ ηελ εδνλή ζηελ παξαγσγή, απφ ηε ζπκβησηηθή θάζε ζηελ αλεμαξηεζία. Ο 

επλνπρηζκφο ηνπ Οπξαλνχ ζπκβνιίδεη ηε βίαηε ππνηαγή ηεο γελεηήζηαο ελέξγεηαο ζην 

έξγν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ζαιάζζηα γέλλεζε 

ηεο Αθξνδίηεο απφ ηνλ αθξφ ησλ απνηεηκεκέλσλ γελλεηηθψλ κνξίσλ ηνπ Οπξαλνχ 

ζεκαίλεη ηελ εμεκέξσζε ηεο επηζπκίαο θαη ηελ επηθέληξσζή ηεο ζην εξάζκην ζψκα κηαο 

ζεάο πνπ ζα εθνξεχεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηελ γελεηήζηα εδνλή θαη ηνλ έξσηα, ρσξίο 

ηδηαίηεξν κέιεκα γηα ηελ αλαπαξαγσγή. Σα κήδεα ηνπ παηξφο, κηα ακθίζεκε ιέμε πνπ 

ζεκαίλεη ηφζν ηα γελλεηηθά φξγαλα φζν θαη ηα δφιηα ζρέδηα, δίλνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηα 

κεηδηάκαηα (κείδεα) ηεο θφξεο. Δίλαη πιένλ ε Πεηζψ ηεο ζαγήλεο θαη ε Χάξηο ησλ ιφγσλ, 

φρη ε Βία ησλ φξρεσλ θαη ηνπ θαιινχ, πνπ ζα νξίδεη ηελ εδνλή. Απφ ην θξάηνο ηεο 

αλάγθεο θαη ηνπ βηαζκνχ πεξλάκε ζηελ επηθξάηεηα ηεο εθνχζηαο παξάδνζεο. 

                                                 
17

 Ψπραλαιπηηθέο αλαγλψζεηο ειιεληθψλ κχζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζενγνληθψλ, κπνξεί λα βξεη ν 

ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο ζε δηάθνξα έξγα, π.ρ. Slater 1968, Caldwell 1989. 
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ηνπο αληίπνδεο ηνπ επλνπρηζκέλνπ Οπξαλνχ βξίζθεηαη ν ακθίθπινο Φάλεο ησλ 

νξθηθψλ επψλ.
18

 Ο πξσηφηνθνο απηφο ζεφο (Πξσηόγνλνο) πνπ αλαβιχδεη απφ ην θνζκηθφ 

απγφ θαη πεξηγξάθεηαη σο αξζελφζειπο ζπκβνιίδεη ηελ αξρέγνλε ελφηεηα ησλ θχισλ 

θαη απνηειεί ην κπζηθφ αξρέηππν ηεο εξκαθξφδηηεο πιεξφηεηαο. Σελ θαηάζηαζή ηνπ 

εμπκλεί κε θσκηθφ ηξφπν ν Αξηζηνθάλεο ζηνλ πεξίθεκν κχζν ηνπ πιαησληθνχ 

Σπκπνζίνπ (189c-193d). ηνλ ρξφλν ησλ απαξρψλ, ηφηε πνπ νη άλζξσπνη ήηαλ δηπινί θαη 

ν θαζέλαο ηεινχζε εζαεί ελσκέλνο κε ην ηαίξη ηνπ, καο ιέεη πεδνινγψληαο ν πνηεηήο, 

έξσηαο δελ ππήξρε. Η ζθνξδή απηή επηζπκία αλέθπςε κφλνλ φηαλ ην αλζξψπηλν γέλνο 

δηράζηεθε απφ ηνλ Γία θαη ηα εκίηνκα πιάζκαηα άξρηζαλ αγσλησδψο λα αλαδεηνχλ ηελ 

αλάθηεζε ηεο ρακέλεο ελφηεηαο κε ην άιιν ηνπο κηζφ. Απφ ηελ ηνκή πξνέθπςαλ ηα 

θχια, φπσο ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Απφ ηελ επηζπκία απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο ελφ-

ηεηαο επηλνήζεθε ε ζπλνπζία. Η ζεμνπαιηθή πξάμε απνηειεί ην κεξηθφ ππνθαηάζηαην 

θαη ηελ ππελζχκηζε, ηαπηφρξνλα, ηεο απσιεζζείζαο νιφηεηαο. Ο Αξηζηνθάλεο δελ κηιά 

γηα επλνπρηζκφ. Μηιά φκσο γηα απνθφιιεζε θαη δηραζκφ. Ο έξσηαο ξηδψλεη ζηελ 

έιιεηςε. Γελ είλαη δηφινπ πεξίεξγν λα ηνλ βηψλνπλ θαη νη επλνχρνη, απηνί νη (βηαίσο ή εθ 

θχζεσο) δηα παληφο εμνξηζκέλνη απφ ην βαζίιεην ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Αληίζεηα κε ηελ εξκαθξφδηηε πιεξφηεηα ηνπ νξθηθνχ Φάλεηνο ζηηο απαξρέο ηνπ 

θφζκνπ, αληίζεηα θαη κε ηελ νιφηεηα ησλ αξηζηνθαληθψλ αλζξσπνεηδψλ ζηελ πξντζην-

ξία ηεο αλζξσπφηεηαο, πξηλ απφ ηελ έκθπιε ζράζε ηνπ παξφληνο, αληίζεηα δειαδή κε 

ηηο θαληαζηψζεηο κηαο αλείπσηεο επηπρίαο πνπ λνζηαιγνχλ νλεηξηθά νη κχζνη,
19

 νη 

πξαγκαηηθά επλνπρηζκέλνη ή εθ γελεηήο εξκαθξφδηηνη ή άθπινη άλζξσπνη ζεσξνχληαλ 

ζηελ αξραηφηεηα αιιφθνηα ηέξαηα, αηαμηλφκεηεο κνξθέο πνπ ππνζθάπηνπλ ηνλ 

θνηλσληθά επηβεβιεκέλν δηαρσξηζκφ ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ θαη, ηαπηφρξνλα, 

ζεκάδηα κηαο απνηξφπαηεο δηαζάιεπζεο ηεο θπζηθήο ηάμεο.
20

 Η ακθηθπιία ή αθπιία 

ηνπο δελ αληηκεησπηδφηαλ σο αμηέπαηλε ππέξβαζε ελφο επψδπλνπ δηαρσξηζκνχ αιιά 

κάιινλ σο βδειπξή παξαράξαμε ηνπ έκθπινπ ζψκαηνο. 

ε κηα πεξηθνπή ηεο πιαησληθήο Πνιηηείαο (479c), ε νπνία απνζθνπεί λα αλαδείμεη 

ηε ζρεηηθφηεηα ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ θαη ηνλ εγγελψο επακθνηεξίδνληα ραξαθηήξα 

ηνπ θφζκνπ ησλ θαηλνκέλσλ, ν σθξάηεο αλαθέξεη έλα παηδηθφ αίληγκα. πσο εμεγεί ν 

αξραίνο ζρνιηαζηήο, ην αίληγκα ξσηνχζε: πνηνο είλαη ν άλδξαο πνπ δελ είλαη άλδξαο, ν 

νπνίνο βιέπεη θαη δελ βιέπεη έλα πνπιί πνπ δελ είλαη πνπιί, ην νπνίν θάζεηαη ζε έλα 

δέληξν πνπ δελ είλαη δέληξν, θαη ην ρηππά ρσξίο λα ην ρηππά κε κηα πέηξα πνπ δελ είλαη 

είλαη πέηξα;
21

 Σν αίληγκα αλαθεξφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ φπνπ φιεο νη 

                                                 
18

 West 1983: 34, 70-75, 202-215. 
19

 Libis 1989: 147-229, πβ. Delcourt 2006. 
20

 Brisson 2003: 19-52,  Libis 1989: 235-262. 
21

 Αξραία ρφιηα ζηελ Πνιηηεία 479c (Greene): Κιεάξρνπ γξῖθνο –  αἶλφο ηίο ἐζηηλ ὡο ἀλήξ ηε θ' νὐθ ἀλὴξ/  

ὄξληζά ηε θ' νὐθ ὄξληζα ἰδψλ ηε θ' νὐθ ἰδὼλ/ ἐπὶ μχινπ ηε θ' νὐ μχινπ θαζεκέλελ ηε θ' νὐ θαζεκέλελ/   

ιίζῳ ηε θ' νὐ ιίζῳ βάινη ηε θ' νὐ βάινη. 
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ζπλεζηζκέλεο θαη ζαθείο θαηεγνξίεο αληίιεςεο θαη ζθέςεο έρνπλ δηαζαιεπηεί – φπσο 

φηαλ έλαο επλνχρνο δεη ακπδξά ζην ζθνηάδη κηα λπρηεξίδα λα θάζεηαη ζε κηα θαιακηά 

θαη πξνζπαζήζεη λα ηελ ρηππήζεη κε κηα ειαθξφπεηξα αιιά απνηχρεη. Ο επλνχρνο –φπσο 

θαη ε λπρηεξίδα, φπσο θαη ε θαιακηά, φπσο θαη ε ειαθξφπεηξα– είλαη έλα κήηε-κήηε, έλα 

πεξίεξγν κεηαμύ, έλα αηαμηλφκεην άηνπν, κηα απνηπρία. Αληίζεηα, φκσο, κε ηε λπρηεξίδα, 

ηελ θαιακηά θαη ηελ ειαθξφπεηξα, ν επλνχρνο είλαη έλα κήηε-κήηε φρη γελλεκέλν απφ ηε 

θχζε αιιά βηαίσο θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ αλζξψπηλε επηλνεηηθφηεηα. Ο επλνχρνο 

είλαη έλα πξντφλ ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Οη αξραίνη Έιιελεο δελ επλνχρηδαλ νχηε δνχινπο, νχηε αηρκαιψηνπο πνιέκνπ (δχν 

θαηεγνξίεο πνπ ζπρλά έηεηλαλ λα ζπκπέζνπλ), νχηε, θπζηθά, ειεχζεξνπο πνιίηεο.
22

 Οχηε 

γλσξίδνπκε ιαηξείεο πνπ απαηηνχζαλ επλνχρνπο σο ηεξείο.
23

 Ίζσο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο 

πνπ απέδηδαλ ζηελ αξηηκέιεηα θαη ηε ζσκαηηθή νκνξθηά, ίζσο ιφγσ ηνπ ζεβαζκνχ πνπ 

είραλ γηα ηε θχζε, ίζσο θαη ιφγσ κηαο αληίιεςεο γηα ην ζείνλ πνπ ηηκσξεί ηηο αθξφηεηεο 

–κεδὲλ ἄγαλ, “ηίπνηε ζε ππεξβνιή”, δήισλε κία απφ ηηο ηξεηο πξνζηαγέο ηνπ Απφιισλα, 

ραξαγκέλε ζηελ είζνδν ηνπ λανχ ηνπ ζηνπο Γειθνχο– νη Έιιελεο δελ δηαλνήζεθαλ πνηέ 

λα ζεζκνζεηήζνπλ ηνλ επλνπρηζκφ αλζξψπσλ νχηε σο πνηλή γηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα, 

νχηε σο κέζν πξνζηαζίαο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ηέθλσλ, νχηε σο κέηξν εμεκέξσζεο θαη 

ππνηαγήο ησλ ερζξψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ, νχηε σο ηξφπν αθνζίσζεο ζε κηα 

κεγάιε ζεά. Μέρξη θαη ηνλ έβδνκν αηψλα, ν επλνπρηζκφο ήηαλ ζρεδφλ άγλσζην θαηλφ-

κελν ζηελ Διιάδα. Η παιαηφηεξε ζσδφκελε αλαθνξά ζε επλνχρν αλάγεηαη ζηνλ ιπξηθφ 

πνηεηή Ιππψλαθηα πνπ έδεζε ηνλ έθην αηψλα π.Χ.. ε έλα απφζπαζκα ηακβηθνχ 

πνηήκαηφο ηνπ,
24

 ν Λακςαθελὸο εὐλνῦρνο ιεηηνπξγεί σο έλαο αλαγλσξίζηκνο φξνο γηα λα 

δειψζεη ηνλ άζσην άλζξσπν πνπ θαηαζπαηαιά ηελ πεξηνπζία ηνπ ζην πνιπηειέο 

θαγεηφ. Γεδνκέλνπ φηη ε Λάκςαθνο, κηα απνηθία ησλ Φσθαέσλ θαη ησλ Μηιεζίσλ ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Διιεζπφληνπ, βξηζθφηαλ ηφηε θάησ απφ ιπδηθή (θαη αξγφηεξα 

πεξζηθή) επηθπξηαξρία, ν Ιππψλαμ θαίλεηαη φηη αλαθεξφηαλ ζε έλαλ, γλσζηφ ζηνπο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ, ηχπν ηξπθειήο δσήο ηελ νπνία δηήγαλ επλνπρηζκέλνη αιινδαπνί. 

Οη καξηπξίεο γηα επλνχρνπο ππθλψλνπλ κε ηηο έξεπλεο ησλ ινγνγξάθσλ ηνπ 

πέκπηνπ αηψλα θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ νη γεηηνληθνί θαη καθξηλφηεξνη 

πνιηηηζκνί. Ο Διιάληθνο απφ ηελ Λέζβν, ν Κηεζίαο απφ ηελ Κλίδν θαη, θπξίσο, ν 

πξνγελέζηεξφο ηνπο Ηξφδνηνο απφ ηελ Αιηθαξλαζζφ, ηνπ νπνίνπ ην έξγν δηαζψδεηαη 

πιήξσο, καο παξέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Πάληνηε νη επλνχρνη βξίζθνληαη ζε μέλα 

κέξε, έμσ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηδίσο ζηελ αζζπξηαθή, ηε ιπδηθή θαη ηελ 

                                                 
22

 Βι. γεληθά Guyot 1980. 
23

 Η ππνηηζέκελε πεξίπησζε ηνπ αξρηεξέα ηεο Δθεζίαο Αξηέκηδνο, πνπ δήζελ νλνκαδφηαλ Μεγάβπδνο θαη 

ήηαλ επλνχρνο, έρεη πξνέιζεη απφ έλαλ αθαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ δηαζέζηκσλ καξηπξηψλ θαη κπνξεί 

ζζελαξά λα ακθηζβεηεζεί (Smith 1996, πβ. Nock 1925: 31). 
24

 Ιππψλαμ απ. 26 West. 
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πεξζηθή απιή, ζηηο απηνθξαηνξίεο ηεο Αζίαο. ηαλ εκθαλίδνληαη ζε ειιεληθφ έδαθνο, 

ηφηε είηε α) απνηεινχλ κηα θσκηθή εθθεληξηθφηεηα, φπσο ζηνπο Αραξλείο (117-122) ηνπ 

Αξηζηνθάλε, φπνπ δχν επλνχρνη εκθαλίδνληαη σο αθφινπζνη ηνπ Ψεπδαξηάβα, 

απεζηαικέλνπ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιηά ησλ Πεξζψλ ζηελ Αζήλα, θαη ζηε ζπλέρεηα γεινην-

πνηνχληαη σο δηάζεκνη Αζελαίνη θίλαηδνη κε πεξζηθή ακθίεζε θαη ςεχηηθε γελεηάδα
25

 

είηε β) είλαη δνχινη αγνξαζκέλνη απφ μέλα κέξε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ επλνχρνπ 

ζπξσξνχ ζην ζπίηη ηνπ πινπζηφηαηνπ Καιιία πνπ αλαθέξεη ν πιαησληθφο Πξσηαγόξαο 

(314c) – ίζσο κηα έκκεζε ππφκλεζε ηεο ζρέζεο πνπ είρε ε νηθνγέλεηα ηνπ ζπληάθηε ηεο 

πεξίθεκεο εηξήλεο ηνπ Καιιία (449 π.Χ.), παππνχ ηνπ νηθνδεζπφηε, κε ηνλ βαζηιηά 

Αξηαμέξμε. Ο Διιάληθνο, κάιηζηα, εθεπξίζθεη κηα δηπιή απφζηαζε απφ ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ππνηηζέκελε θαηαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ.
26

 Αλ ν επλνπρηζκφο 

πξσηνζεζκνζεηήζεθε απφ ηελ Άηνζζα, ηελ αξξελσπή θφξε ηνπ Αξηάζπε, φπσο 

ηζρπξίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθή αλαμηνπηζηία ν ηζηνξηθφο ηεο Λέζβνπ, ηφηε ν ζεζκφο δελ 

αλήθεη κφλνλ ζηνπο βαξβάξνπο –πξψηε εηεξφηεηα– , αιιά πξνέξρεηαη επίζεο απφ κηα 

αλδξνπξεπή γπλαίθα πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε εμνπζίαο θαη ε νπνία, πξψηε, θφξεζε 

παληειφληα (ἀλαμπξίδαο) – δεχηεξε, θαη κάιηζηα πνιιαπιαζηαζκέλε, εηεξφηεηα. ηελ 

ίδηα γξακκή θαη κε παξφκνηα θίλεηξα, άιινη αξγφηεξα απέδσζαλ ηνλ ζεζκφ ζηελ 

ζξπιηθή βαζίιηζζα ησλ Αζζπξίσλ εκίξακε.
27

 

Η ηάζε λα ζεσξνχληαη νη επλνχρνη ζεκάδη ηνπ αλαηνιηθνχ δεζπνηηζκνχ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ θιαζηθή επνρή. Αθφκα θαη ζηνπο πξψηκνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο, 

φηαλ νη επλνχρνη δελ απνηεινχζαλ πιένλ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Αλαηνιήο αιιά είραλ βξεζεί 

(είηε σο ηεξείο ηεο Κπβέιεο, είηε σο δνχινη εχπνξσλ νηθνγελεηψλ, είηε σο αληηθείκελα 

εξσηηθνχ πφζνπ) αθφκα θαη ζην ίδην ην θέληξν ηεο ξσκατθήο νηθνπκέλεο θαη κάιηζηα 

ελίνηε ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, παξέκελαλ γηα ηελ ειιεληθή αληίιεςε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ: ν Πινχηαξρνο, επί παξαδείγκαηη, 

κλεκνλεχεη επλνχρνπο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηθή απηνθξαηνξία.
28

 

 

* * * 

 

Οη δχν πεξηπηψζεηο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα ηεο ειιεληθήο απνζηξνθήο πξνο ηνλ 

επλνπρηζκφ, έρνπλ θαη νη δχν σο κειινληηθνχο παξαιήπηεο ησλ επλνπρηζκέλσλ λέσλ 

βαζηιείο θαη αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αζηαηηθνχ δεζπνηηζκνχ. Η πξψηε 

πξνέξρεηαη απφ ηπξαλληθή εθδηθεηηθφηεηα θαη δελ ηειεζθνξεί· ε δεχηεξε απφ δηάζεζε 

                                                 
25

 Chiasson 1984, Olson 2002: 109-111. 
26

 Διιάληθνο FGrHist 3c, 687a, F 7a. 
27

 Ammianus Marcellinus Res Gestae XIV.6.17. 
28

 Πινχηαξρνο Αξηαμέξμεο 11-12, Θεκηζηνθιήο 16.5, Αξηζηείδεο. 9.6, Αιέμαλδξνο 30, Ηζηθά 92e, 337e. 
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ηδησηηθήο θεξδνθνξίαο, ηελ νπνία θαη επηηπγράλεη, αιιά κε απξφβιεπηε θαηάιεμε γηα 

ηνλ λεφπινπην επηρεηξεκαηία θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Ωο ηηκσξία γηα ηνπο Κεξθπξαίνπο πνπ ζθφησζαλ ηνλ δεπηεξφηνθν γηφ θαη 

κέιινληα δηάδνρφ ηνπ Λπθφθξνλα, ν ηχξαλλνο ηεο Κνξίλζνπ Πεξίαλδξνο (627-585 π.Χ.) 

ιέγεηαη φηη πξνζπάζεζε λα ζηείιεη ηξηαθφζηα αγφξηα πξνεξρφκελα απφ ηηο ζεκαληη-

θφηεξεο θεξθπξατθέο νηθνγέλεηεο ζηνλ βαζηιηά ησλ Λπδψλ Αιπάηηε, παηέξα ηνπ 

Κξνίζνπ, πξνθεηκέλνπ λα επλνπρηζηνχλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ζην παιάηη ηνπ ζηηο 

άξδεηο.
29

 Η πξνζπάζεηα απέηπρε νηθηξά. Καζψο ε απνζηνιή έθηαζε ζηε άκν, νη θάηνη-

θνη ηεο πφιεο, κφιηο πιεξνθνξήζεθαλ ην απνηξφπαην ζρέδην, ζπκβνχιεπζαλ ηα παηδηά 

λα πξνζπέζνπλ ηθέηεο ζην ηεξφ ηεο Αξηέκηδνο, απέηξεςαλ ηνπο ζπλνδνχο δεζκνθχιαθεο 

λα ηα απνκαθξχλνπλ, θαη ζεζκνζέηεζαλ λπρηεξηλή γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο κε ρνξνχο 

λέσλ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ αιιά θαη δπλακσηηθά παζηέιηα απφ ζνπζάκη θαη κέιη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πεζάλνπλ νη λεαξνί ηθέηεο απφ ηελ πείλα. Οη Κνξίλζηνη δεζκνθχια-

θεο, απεπδηζκέλνη απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, εγθαηέιεηςαλ ην λεζί. Οη 

άκηνη βξήθαλ ηφηε ηελ επθαηξία λα ζηείινπλ ηα αγφξηα πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο. Σν 

ζρέδην ηνπ Πεξηάλδξνπ, πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ρξνληθά πξνο ην ηέινο ηεο 

ηπξαλλίδαο ηνπ, λαπάγεζε ζηελ ειιεληθή απνζηξνθή γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ – θαη εηδηθά 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. 

Ο Ηξφδνηνο, ζηνλ νπνίν νθείινπκε ηε γλψζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ, αλαθέξεη 

θαη κηα άιιε ηζηνξία, ηελ παξαδεηγκαηηθφηεξε, θαηά ηε γλψκε ηνπ, πεξίπησζε 

εθδίθεζεο πνπ έιαβε πνηέ αδηθεκέλνο, κηα αιεζηλή ζενδηθία.
30

 Με βάζε ηνπο 

ρξνλνινγηθνχο δείθηεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, ε αξρή ηεο ηζηνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί αξθεηά πξηλ απφ ην 500 π.Χ. Ο Παηψληνο
31

 ήηαλ έλαο άλδξαο απφ ηε Χίν 

πνπ θεξδνθνξνχζε ἀπ᾽ ἔξγσλ ἀλνζησηάησλ (VIII.105.1): αγφξαδε λεαξνχο δνχινπο πνπ 

βξίζθνληαλ κφιηο πξηλ απφ ην θαηψθιη ηεο εθεβείαο, ηνπο επλνχρηδε θαη ηνπο 

κεηαπσινχζε ζηηο άξδεηο θαη ηελ Έθεζν θεξδίδνληαο έηζη πνιιά ρξήκαηα. Πξνθαλψο, 

ε “κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο” αχμαλε θαηαθφξπθα ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Ο 

Ηξφδνηνο παξαηεξεί (VIII.105.2): παξὰ γὰξ ηνῖζη βαξβάξνηζη ηηκηώηεξνί εἰζη νἱ εὐλνῦρνη 

πίζηεσο ἕλεθα ηῆο πάζεο ηλ ἐλνξρέσλ, “ζε φινπο ηνπο αιινεζλείο πιεζπζκνχο νη 

επλνχρνη είλαη πην αθξηβνί απφ ηνπο αξηηκειείο εμαηηίαο ηεο νινθιεξσηηθήο πίζηεο 

ηνπο”. Η απμεκέλε ηηκή πνπ κπνξνχζαλ λα “πηάζνπλ” νη επλνπρηζκέλνη δνχινη ζηηο 

αγνξέο ησλ αιινεζλψλ ήηαλ, θαηά ηνλ ηζηνξηθφ, ην απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο 

αθνζίσζεο πνπ έδεηρλαλ πξνο ηνπο θπξίνπο ηνπο έλαληη ησλ αξηηκειψλ.
32

 Παξάιιεια, ε 

                                                 
29

 Ηξφδνηνο ΙΙΙ.48, πβ. Asheri, Cocella, Lloyd 2018: 464-466. 
30

 Ηξφδνηνο VIII.104-106. 
31

 Απηή είλαη ε ζσζηή κνξθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη φρη ην ακαξηχξεην “Παληψληνο” πνπ έρνπλ νη 

παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Ηξνδφηνπ (Wilson 2015: 166-167). 
32

 Σν ζέκα επαλέξρεηαη ζηελ πην εθηελή εμηζηφξεζε ηεο αηηίαο ηνπ αλζξψπηλνπ επλνπρηζκνχ πνπ έρνπκε 

απφ αξραία πεγή ηεο θιαζηθήο επνρήο: ηελ, θαηά ηνλ Ξελνθψληα (Κύξνπ παηδεία VII.5.59-65), “εθεχξεζε” 
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ειηθία ησλ πξνο επλνπρηζκφ δνχισλ δείρλεη φηη ζηφρνο ηνπ Παησλίνπ ήηαλ λα 

πξνζεγγίζεη ηηο αγνξέο εθείλεο –θαη ζα πξέπεη λα ήηαλ αξθεηέο– πνπ ήζειαλ ηα 

αλδξάπνδά ηνπο λα κελ αλαπηχμνπλ πνηέ ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξξελσ-

πφηεηαο (ηξηρνθπία πξνζψπνπ, βαξεηά θσλή, κήιν ηνπ Αδάκ, θ.ιπ.). πσο γλψξηδαλ 

εκπεηξηθά νη αξραίνη ιανί θαη επηβεβαηψλεη ε ζεκεξηλή επηζηήκε, φζνη επλνπρίδνληαη 

πξηλ απφ ηελ εθεβεία δελ βγάδνπλ γέλεηα, νχηε αιιάδεη ε θσλή ηνπο, νχηε γεληθφηεξα 

αλδξψλνληαη, ελψ φζνη επλνπρίδνληαη ζε ψξηκε ειηθία δηαηεξνχλ ελ κέξεη ηα ζηνηρεία 

ηεο αλδξηθήο κνξθήο, αλαπηχζζνπλ “ελεξγεηηθέο” εξσηηθέο επηζπκίεο γηα γπλαίθεο θαη 

ελδέρεηαη λα είλαη ηθαλνί αθφκα θαη γηα ζηχζεηο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηνπο έρεη 

αθαηξεζεί ην πένο), αλ θαη βεβαίσο άγνλεο. 

Έλα απφ ηα ζχκαηα ηνπ Παησλίνπ ήηαλ ν Δξκφηηκνο απφ ηελ Πήδαζα (ή Πήδαζν), 

κηα ειιεληθή πφιε θνληά ζηελ Αιηθαξλαζζφ, ηελ παηξίδα ηνπ Ηξνδφηνπ. Δπλνπρηζκέλνο 

ζε λεαξή ειηθία απφ ηνλ Παηψλην ν Δξκφηηκνο βξέζεθε αξρηθά ζηηο άξδεηο αιιά 

αξγφηεξα, πηζαλφλ ιφγσ ησλ ραξηζκάησλ ηνπ, νδεγήζεθε σο δψξν ζηα αλάθηνξα ηνπ 

Ξέξμε θαη θέξδηζε ηφζν πνιχ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ Μεγάινπ Βαζηιέα ψζηε λα γίλεη ν 

πξψηνο ηε ηάμεη επλνχρνο ηνπ. Μεηά ηελ ήηηα ζηε αιακίλα (480 π.Χ.), κάιηζηα, ν 

Ξέξμεο αλέζεζε ζηνλ Δξκφηηκν, ππφ ηελ γεληθή επνπηεία ηεο Αξηεκηζίαο, ηελ αζθαιή 

κεηαθίλεζε ησλ λφζσλ ηέθλσλ ηνπ απφ ηε κεηξνπνιηηηθή Διιάδα ζηελ Έθεζν. Έλα 

πεξίπνπ ρξφλν πξηλ, φηαλ ν Ξέξμεο ήηαλ αθφκα ζηηο άξδεηο θαη εηνίκαδε ηελ εθζηξαηεία 

ηνπ θαηά ηεο Διιάδαο, ν Δξκφηηκνο βξέζεθε γηα δνπιεηέο ζηνλ Αηαξλέα, κηα πφιε ζηα 

κηθξαζηαηηθά παξάιηα, απέλαληη απφ ηε Λέζβν, πνπ είρε δνζεί ζηνπο Χίνπο απφ ηνλ 

Κχξν ζε αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ο Παηψληνο ήηαλ εθεί. Πξνζπνηνχκελνο 

επκελή δηάζεζε θαη εηιηθξηλή επηζπκία γηα αληαπφδνζε ηνπ “θαινχ” πνπ είρε ππνζηεί, ν 

Δξκφηηκνο δήηεζε απφ ηνλ Παηψλην λα κεηαθνκίζεη εθεί. Ο Παηψληνο, πνπ κπνξεί λα κελ 

ήηαλ αθειήο αιιά ήηαλ ζίγνπξα θηινθεξδήο, πείζηεθε φηη ε κεγάιε άλνδνο ζηελ 

θνηλσληθή θιίκαθα πνπ είρε επηηχρεη ν Δξκφηηκνο σο απνηέιεζκα ηνπ επλνπρηζκνχ ηνπ 

ήηαλ ε απφδεημε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ πξνζέζεψλ ηνπ. Έηζη πήξε γπλαίθα θαη παηδηά θαη 

κεηαθφκηζε ζηνλ Αηαξλέα πξνζκέλνληαο πεξηζζφηεξα πινχηε. κσο ν Δξκφηηκνο ηνλ 

είρε εμαπαηήζεη. ηαλ ηνλ ζπλάληεζε, ν Δξκφηηκνο ηνλ ξψηεζε (VIII.106.3), ρσξίο 

θπζηθά λα πεξηκέλεη απάληεζε, ζε ηη ηνλ είρε αδηθήζεη, είηε ν ίδηνο είηε θάπνηνο δηθφο 

ηνπ, ψζηε λα ηνικήζεη εθείλνο λα ηνλ κεηαηξέςεη απφ άλδξα ζε έλα ηίπνηε (ὅηη κε ἀλη᾽ 

ἀλδξὸο ἐπνίεζαο ηὸ κεδὲλ εἶλαη). Καηφπηλ, ηνπ αλαθνίλσζε φηη νη ζενί, λόκῳ δηθαίῳ 

ρξεώκελνη, ηνλ έζηεηιαλ ζηα ρέξηα ηνπ ψζηε λα πιεξψζεη γηα ηα αλνζηψηαηα έξγα πνπ 

είρε δηαπξάμεη. Σέινο, ηνλ εμαλάγθαζε λα θέξεη ελψπηφλ ηνπ θαη λα επλνπρίζεη κε ηα ίδηα 

ηνπ ηα ρέξηα ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εμαλαγθάζηεθαλ λα 

επλνπρίζνπλ ηνλ επλνπρηζηή παηέξα ηνπο. Η γεληά ηνπ Παηψληνπ έιεμε εδψ νξηζηηθά. Ο 

                                                                                                                                                 
ηνπ επλνπρηζκνχ αλζξψπσλ απφ ηνλ ηδξπηή ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο Κχξν ηνλ Μεγάιν πνπ ζα 

αλαιχζνπκε αξγφηεξα. 



Post Augustum 5 (2021) 

 

 

167 

 

Ηξφδνηνο ζεκεηψλεη ελ θαηαθιείδη φηη ε ηηκσξία (ηίζηο) έπεζε ζηνλ Παηψλην κε ηε κνξθή 

ηνπ Δξκφηηκνπ, ηνπ ζχκαηφο ηνπ. Ήηαλ κάιινλ ε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε 

αλζξσπνδηθίαο, θαη ζπλάκα ζενδηθίαο, πνπ γλψξηδε, γηαηί ε εμηζνξξνπεηηθή αληαπφδνζε 

δελ είρε πξνθχςεη απφ θαηηφληα απφγνλν –πψο ζα κπνξνχζε, άιισζηε, αθνχ ν 

Δξκφηηκνο ήηαλ επλνχρνο;– νχηε είρε θαζπζηεξήζεη γηα κία ή πεξηζζφηεξεο γεληέο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο. Λφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, νη επλνχρνη δελ κπνξνχζαλ νχηε θαλ λα 

ειπίδνπλ φηη θάπνηνο απφγνλνο ζα εθδηθεζεί γηα ηελ αδηθία πνπ ππέζηεζαλ νη ίδηνη. Ο 

επλνπρηζκφο, κεηαμχ άιισλ, δηαζάιεπε ηελ παξαδνζηαθή πίζηε ζηελ απνλνκή δηθαην-

ζχλεο δηακέζνπ ηεο δηαδνρήο ησλ γελεψλ. 

Η πςειή ηηκή ησλ επλνχρσλ ηνπ Παησλίνπ νθεηιφηαλ αλαληίξξεηα ζην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη ηελ θνξηηζίζηηθε νκνξθηά ηνπο. Ο Ηξφδνηνο δελ ην δειψλεη ξεηά, αλ 

θαη ην ππνλνεί. κσο ε ρξήζε ησλ επλνχρσλ σο ζθεπψλ εδνλήο εκθαλίδεηαη ζε έλα άιιν 

ρσξίν, απφ ην έθην βηβιίν ησλ Ιζηνξηώλ ηνπ. Αθνχ θαηέιαβαλ γηα δεχηεξε θνξά ηηο 

πφιεηο ηεο Ισλίαο (μεθηλψληαο κε ηελ θαηάιεςε ηεο Μηιήηνπ ην 494 π.Χ.) νη Πέξζεο, 

ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ ηζηνξηθνχ (VI.32), δηάιεμαλ ηα πην φκνξθα αγφξηα (παῖδαο 

ηνὺο εὐεηδεζηάηνπο) θαη ηα επλνχρηζαλ. Παξάιιεια, έζηεηιαλ ηα πην σξαία θνξίηζηα 

(παξζέλνπο ηὰο θαιιηζηεπνύζαο) ζηνλ Μεγάιν Βαζηιηά. Η δηπιή απηή επηινγή δελ αθήλεη 

πεξηζψξην ακθηβνιίαο γηα ηα θίλεηξα ηνπ επλνπρηζκνχ. Σα επλνπρηζκέλα αγφξηα δελ ζα 

εξγάδνληαλ απιψο σο θχιαθεο ζηνλ γπλαηθσλίηε ηνπ κνλάξρε (ή ησλ ζαηξαπψλ ηνπ) 

αιιά ζα ήηαλ θαη φξγαλα ηεο δηθήο ηνπ απφιαπζεο. Οη λένη ηεο Ισλίαο ήξζαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ κηα πνιππιεζή νκάδα επλνχρσλ πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηε 

Βαβπιψλα θαη ηε ινηπή ρψξα ησλ Αζζπξίσλ (ΙΙΙ.92). Οη αλάγθεο ηνπ αζηαηηθνχ δεζπν-

ηηζκνχ γηα λεαξνχο επλνχρνπο θαίλεηαη λα ήηαλ κεγάιεο. ε κηα ιηγφηεξν πξνβεβιεκέλε 

πεξίπησζε,
33

 ε εγθπξφηεηα ηεο νπνίαο, φκσο, δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα ακθηζβεηεζεί, πεξί 

ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ηα αγφξηα ησλ Χαιθεδνλίσλ επλνπρίζηεθαλ, 

θαηά δηαηαγή ηνπ Φεξλάβαδνπ, θαη ζηάιζεθαλ ζηελ απιή ηνπ Γαξείνπ Β´. 

Οχηε ν Ηξφδνηνο νχηε ν Διιάληθνο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

επλνχρνπο ηεο Αζίαο. Σν θαηλφκελν ηνχο ήηαλ γλσζηφ, κπνξεί θαη λα ηνπο εμέπιεηηε, 

αιιά δελ ην ζεψξεζαλ άμην επηζηακέλεο κειέηεο. Ο ηζηνξηθφο πνπ θαίλεηαη φηη θαζφξηζε 

κε ην έξγν ηνπ ηε ζηάζε πνιιψλ επφκελσλ αηψλσλ, θαη ίζσο απνηειεί ηελ απαξρή απηνχ 

πνπ ν Edward Said απνθάιεζε, φρη δίρσο επηθξηηηθή δηάζεζε, “νξηεληαιηζκφ”,
34

 δειαδή 

ηελ πξνβνιή ηεο Αλαηνιήο σο ηεο θαη᾽ εμνρήλ Δηεξφηεηαο πνπ αληηζηίδεη κε ηηο 

δηαθνξέο ηεο ηνλ “πνιηηηζκέλν” δπηηθφ (θαη απνηθηνθξαηηθφ) θφζκν, ήηαλ ν Κηεζίαο απφ 

ηελ Κλίδν. ην έξγν ηνπ Πεξζηθά, απνζπάζκαηα θαη επηηνκέο ηνπ νπνίνπ δηαζψδνληαη ζε 

κεηαγελέζηεξνπο ηζηνξηθνχο θαη ινγίνπο, απηφο ν γηαηξφο απφ ηελ Κλίδν, πνπ πέξαζε 

αξθεηά ρξφληα ηεο δσήο ηνπ σο ζεξάπσλ ζηελ απιή ηνπ Μεγάινπ Βαζηιηά (ηέινο 5
νπ

 -

                                                 
33

 Αξξηαλφο FGrHist 156 F 79-80, Bosworth 1997. 
34

 Said 1996. 
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αξρέο 4
νπ

 αη. π.Χ.), θαίλεηαη φηη πξνέβαιε ηνπο επλνχρνπο ηεο πεξζηθήο απιήο σο 

παξάγνληα θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ηεο απηνθξαηνξίαο.
35

 

ήκεξα ν Κηεζίαο δελ ραίξεη ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ηεο αξραίαο 

ηζηνξηνγξαθίαο  – αλ θαη ε εηθφλα απηή αξρίδεη ζηαδηαθά λα αιιάδεη.
36

 Οη αλαθξίβεηεο, νη 

αλαρξνληζκνί, κηα έκκνλε ηάζε γηα ππεξβνιή θαη ε αγάπε ηνπ γηα ην κπζψδεο θαη ην 

παξάδνμν ηνλ έρνπλ θαηαζηήζεη αλαμηφπηζην ζηα ζχγρξνλα κάηηα, ηδίσο φηαλ ζπγθξίλε-

ηαη κε ηελ φισο ηδηαίηεξε λεθαιηφηεηα ηνπ Θνπθπδίδε. Σν ρξνληθφ ηνπ γηα ηελ αζζπξηα-

θή, ηε κεδηθή θαη ηελ πεξζηθή απηνθξαηνξία θαίλεηαη φηη έβξηζε απφ δνινπινθίεο, 

ξαδηνπξγίεο θαη παξαζθήλην, απφ καηαηφδνμεο γπλαίθεο θαη αθφξεζηνπο γηα εμνπζία 

επλνχρνπο, ρσξίο κηα επξχηεξε αληίιεςε ηζηνξηθψλ ηάζεσλ, ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ θαη 

γεσπνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. κσο είλαη ν Κηεζίαο, πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ, 

πνπ θαίλεηαη πσο ζθξάγηζε κε ην έξγν ηνπ ηε ζηεξενηππηθή εηεξνεηθφλα ηνπ επλνχρνπ 

πνπ βξίζθνπκε ζε πνιινχο κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο.
37

 

 

* * * 

 

Δμαίξεζε απνηειεί ίζσο εδψ ν Ξελνθψλ. Η Κύξνπ παηδεία είλαη έλα ηδηφηππν έξγν.
38

 

Οχηε αθξηβψο βηνγξαθία, νχηε θαληαζηηθή κπζηζηνξία, νχηε πξαγκαηεία πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, νχηε βεβαίσο ηζηνξηνγξαθία, απηφ ην καθξνζθειέζηεξν θαη πιένλ 

αηαμηλφκεην ζχγγξακκα ηνπ Ξελνθψληα, πνπ κνηάδεη κάιινλ κε ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, 

εγθαηληάδεη έλα λέν γξακκαηεηαθφ είδνο πνπ αξγφηεξα ζα νλνκαζηεί “θάηνπηξα 

εγεκφλνο”. Ο Κχξνο ν Μέγαο, ν ηδξπηήο ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο, παξνπζηάδεηαη σο 

πξφηππν αξρεγνχ ην νπνίν θαινχληαη λα κηκεζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ νη ζχγρξνλνη 

ηνπ Ξελνθψληα πνιηηηθνί εγέηεο. Ήδε ην πξψην θεθάιαην ηνπ έξγνπ δίλεη ην ζηίγκα ησλ 

ζπγγξαθηθψλ πξνζέζεσλ. Έρνληαο αλαινγηζηεί ηα αλζξψπηλα πξάγκαηα, θαη ηδίσο ηα 

ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηθν βίν, ν Ξελνθψλ πίζηεςε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξεζηή θαη 

αβίαζηε δηαθπβέξλεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ λα παξάγεη ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία φπσο 

ππάξρεη αξκνληθή δηαρείξηζε ησλ εμεκεξσκέλσλ θνπαδηψλ (Ι.1.3). Σν παξάδεηγκα φκσο 

ηνπ Κχξνπ ήξζε λα ηνλ θάλεη λα αλαζεσξήζεη ηελ άπνςή ηνπ. Ο άλδξαο απηφο 

θαηφξζσζε λα ελψζεη κηα ζσξεία μέλσλ ιαψλ πνπ νχηε έζηκα νχηε γιψζζα θνηλή είραλ 

θαη λα ηνπο θάλεη φρη κφλν λα δνπλ αξκνληθά κεηαμχ ηνπο αιιά θαη λα ηνλ ππαθνχνπλ κε 

ηε ζέιεζή ηνπο. Πνηα ήηαλ ε θαηαγσγή, ηα θπζηθά ραξίζκαηα θαη, θπξίσο, ε εθπαίδεπζε 

πνπ δέρηεθε ν Κχξνο ψζηε λα είλαη ηφζν επηηπρεκέλνο, ηφζν πξαγκαηηθά κνλαδηθφο εἰο 

ηὸ ἄξρεηλ ἀλζξώπσλ (Ι.1.6); Απηφ ην εξψηεκα θαιείηαη λα απαληήζεη ε Κύξνπ παηδεία. 
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Καη ην θάλεη κε ηε ιεπηνκεξή εμηζηφξεζε ηνπ βίνπ θαη ηεο πνιηηείαο ηνπ πξσηαγσληζηή 

ηεο, απφ ηε γέλλεζε κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

Μέζα ζε απηφ ην εγθσκηαζηηθφ θαη κπζηζηνξεκαηηθφ πιαίζην ελφο αηαμηλφκεηνπ 

σο πξνο ην γξακκαηεηαθφ ηνπ είδνο έξγνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ έιινγε 

εθεχξεζε ηνπ πνιηηηθνχ επλνπρηζκνχ πνπ απνδίδεη ν Ξελνθψλ ζηνλ ήξσά ηνπ. Δμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο ειιεληθψλ αλαθνξψλ ζε επλνχρνπο πξηλ απφ ηνλ έθην αηψλα, δελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα βεβαηψζνπκε αλ ν Ξελνθψλ γλψξηδε φηη ν επλνπρηζκφο, φπσο ηνλ ελλνεί θαη 

ηνλ ππνζηεξίδεη ν Κχξνο, ήηαλ κηα πξαθηηθή πνιχ πξνγελέζηεξε ηεο βαζηιείαο ηνπ (559-

530/529 π.Χ.). Πάλησο, ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ππνηίζεηαη φηη ρξεζηκνπνίεζε ν 

πξσηαγσληζηήο ηεο Κύξνπ παηδείαο (VII.5.59-65) ππέξ ηνπ επλνπρηζκνχ πξαγκαηηθά 

εθπιήζζεη, αλ δελ ζθαλδαιίδεη θηφιαο, κε ηνλ θπληθφ νξζνινγηζκφ ηεο.
39

 

Ο Κχξνο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη πην επάισηεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο γηα έλαλ 

εγεκφλα ήηαλ νη ψξεο ηεο βξψζεο θαη ηεο πφζεο, ηνπ ινπηξνχ, ηεο θαηάθιηζεο θαη ηνπ 

χπλνπ. Σαπηφρξνλα, παξαηήξεζε φηη νη άλζξσπνη λνηάδνληαη ηδηαηηέξσο γηα ηηο γπλαίθεο 

ηνπο, ηα παηδηά ηνπο θαη ηνπο εξσηηθνχο ηνπο ζπληξφθνπο. Αλ, φκσο, ν εγεκφλαο έρεη 

αλάγθε απφ ζσκαηνθχιαθεο γηα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο επίδνμνπο ζθεηεξηζηέο 

ηεο εμνπζίαο ηνπ, απηνί, γηα λα ηνπ είλαη πιήξσο πηζηνί, ζα πξέπεη λα αγαπνχλ ηνλ 

εγεκφλα πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ. Καηέιεμε έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

πηζηφηεξνη ζσκαηνθχιαθεο είλαη νη επλνχρνη: αθξηβψο επεηδή δελ έρνπλ νηθνγέλεηεο θαη 

παηδηά λα θξνληίδνπλ, νχηε εξσηηθά πάζε λα ηνπο απνζπνχλ, απηνί ζα δείρλνπλ πνιχ 

κεγάιε αθνζίσζε ζηνλ θχξηφ ηνπο. Αλ, κάιηζηα, ν εγεκφλαο ηνχο παξέρεη πινχην θαη 

ηηκέο, ε επγλσκνζχλε ηνπο απφ ηε κηά θαη ην ζπκθέξνλ απφ ηελ άιιε ζα κεγηζηνπνηεί 

ηελ αθνζίσζή ηνπο. Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάδεημε ησλ επλνχρσλ δίπια ζηνλ 

εγεκφλα ζα αληηζηαζκίδεη ηελ πεξηθξφλεζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Δπηπιένλ, ν Κχξνο αληέθξνπζε ηελ έλζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβάιεη 

θάπνηνο ζηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ, φηη δειαδή νη επλνχρνη είλαη άλαδξνη (ἀλάιθηδεο), κε δχν 

επηρεηξήκαηα βαζηζκέλα ζηελ εκπεηξία. Σα επλνπρηζκέλα δψα, ππνζηήξημε, ράλνπλ ηελ 

αγξηάδα, ηελ αλππαθνή θαη ην αηίζαζν ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα ραξαθηήξηδε κέρξη ηφηε 

αιιά δελ ράλνπλ νχηε ηε δχλακή ηνπο, νχηε ηελ ηθαλφηεηα γηα δνπιεηά, νχηε ηελ ηάζε 

γηα άκηιια. Αιιά αθφκα θη αλ ζπκβαίλεη θάπνηα κείσζε ηεο θπζηθήο δχλακεο ζηα 

επλνπρηζκέλα δψα –απηφ ήηαλ ην δεχηεξν επηρείξεκα ηνπ Κχξνπ– ηνχηε εμηζνξξνπείηαη, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ, απφ ηνλ ηζρπξφ νπιηζκφ. Με απηέο ηηο ζθέςεηο θαηά 

λνπ, ν Κχξνο ἀξμάκελνο ἀπὸ ηλ ζπξσξλ πάληαο ηνὺο πεξὶ ηὸ ἑαπηνῦ ζκα ζεξαπεπηῆ-

ξαο ἐπνηήζαην εὐλνύρνπο, “μεθηλψληαο απφ ηνπο θχιαθεο ησλ ζπξψλ θαηέζηεζε επλνχ-

ρνπο φινπο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ππεξέηεο” (VII.5.65). 
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Φπζηθά, δελ ππάξρεη ν παξακηθξφο ιφγνο λα πηζηέςνπκε φηη ν πξαγκαηηθφο Κχξνο 

ν Μέγαο έθαλε ηέηνηεο ζθέςεηο. Σν ζθεπηηθφ ηνπ ζπκίδεη ηελ παξνηκία “λα ζε θάςσ 

Γηάλλε, λα ζ‟ αιείςσ ιάδη”. πσο θαίλεηαη απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ εξνδφηεηνπ Δξκφηη-

κνπ, ν επλνπρηζκέλνο ηξέθεη αηζζήκαηα νξγήο πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ ηνλ επλνχρηζε. Ο 

κπζηζηνξεκαηηθφο Κχξνο δελ κπνξνχζε λα ην αγλνεί απηφ. Καη είλαη θαλεξφ φηη δελ ην 

αγλνεί. ηαλ ν Γσβξχαο, έλαο αζζχξηνο πξεζβχηεο ζχκκαρνο, ηνπ αλαθέξεη ηελ 

πεξίπησζε ελφο πςειά ηζηάκελνπ λεαξνχ πξίγθεπα πνπ επλνπρίζηεθε θαη‟ εληνιή ηνπ 

αιαδνληθνχ δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ ηεο Αζζπξίαο, ν νπνίνο κάιηζηα ήηαλ θαη θίινο ηνπ, 

επεηδή ε παιιαθίδα ηνπ δηαδφρνπ ζε έλα ζπκπφζην είρε βξεη ηνλ λέν ηδηαίηεξα 

γνεηεπηηθφ θαη είρε καθαξίζεη ηε γπλαίθα πνπ ζα ηνλ παληξεπηεί, ν Κχξνο βγάδεη ακέζσο 

ην ζπκπέξαζκα: απηφο ν επλνπρηζκέλνο πιένλ άξρνληαο ζα έρεη θάζε ιφγν λα ηαρζεί κε 

ην κέξνο ησλ Πεξζψλ εηο βάξνο ηνπ πξψελ δηαδφρνπ πνπ ελησκεηαμχ είρε γίλεη  βαζηιηάο 

ηεο Αζζπξίαο (V.2.28-29). Ο μελνθψληεηνο Κχξνο γλψξηδε πνιχ θαιά ην άζβεζην κίζνο 

πνπ πξνθαιεί ν επλνπρηζκφο. Η θαηαιεθηηθή, ζπλεπψο, θξάζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

παξαζέζακε παξαπάλσ δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν Κχξνο επλνχρηζε ηνπο ππεξέηεο 

πνπ ήδε είρε γηα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ ζπιινγηζκνχ πνπ 

ππνηίζεηαη φηη έθαλε ήηαλ λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο αξηηκειείο ζσκαηνθχιαθεο κε άιινπο 

πνπ ήηαλ επλνχρνη. Η πίζηε ηνπ επλνχρνπ ζηνλ αθέληε ηνπ πξνυπνζέηεη φηη ν επλνπρη-

ζηήο (θαη φρη κφλνλ κε ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ απηνπξγνχ αιιά θαη ηνπ εζηθνχ 

ππνθηλεηή ηεο πξάμεο) είλαη πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αθέληε. Ο επλνχρνο, ζηεξε-

κέλνο απφ ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα ή λα έρεη κφληκν εξσηηθφ 

δεζκφ, βξίζθεη ζην πξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έλαλ πξνζηαηεπηηθφ παηέξα. Η πίζηε ηνπ 

είλαη απφξξνηα ηεο βίαηεο απφζπαζήο ηνπ απφ ηνλ θφζκν ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ θαη ηεο 

αδπλακίαο ηνπ, πνπ κνηάδεη κε απηήλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Δίηε σο ηηκσξία, είηε σο 

απνηέιεζκα θάπνηνπ πξαθηηθνχ ζπιινγηζκνχ, είηε σο βίαηε επίδεημε ηζρχνο, είηε θαη σο 

φια απηά καδί, ν επλνπρηζκφο απνζπνχζε ηα ζχκαηά ηνπ απφ ηνλ θπθιηθφ ρξφλν ηεο 

βηνινγηθήο δηαδνρήο, φπνπ νη ξφινη ηνπ γηνχ, ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ παηέξα θαη ηνπ παππνχ 

δηαδέρνληαλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαη ηα θαζηζηνχζε, πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνπο (άιινπο) 

δνχινπο πνπ πξνζθσλνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα παῖδεο, άρξνλα παηδηά ζηελ ππεξεζία 

θάπνηνπ αθέληε. 

πσο γλψξηδε ήδε ν ηππνθξαηηθφο γηαηξφο θαη εμεγνχζε επηζηεκνληθά ν 

Αξηζηνηέιεο,
40

 ν επλνπρηζκφο (αιιά θαη ιηγφηεξν δξαζηηθέο εθθπιίζεηο ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, φπσο ζηνπο θχζεο ηππείο) δελ θαζηζηά κφλνλ ηα ζχκαηα άγνλα αιιά θαη ηα 

εθζειχλεη: νη επλνχρνη δελ βγάδνπλ γέλεηα ή ηα ράλνπλ, αλ ήδε έρνπλ, δελ απνθηνχλ 

θαιάθξα, έρνπλ γπλαηθεία θσλή θαη, γεληθά, κηθξὸλ ἐιιείπνπζη ηνῦ ζήιενο ηὴλ ἰδέαλ.
41

 

Αηψλεο αξγφηεξα, ν Γαιελφο (2νο αη. κ.Χ.) αληηζηξέθεη θαη επηηείλεη ηελ νκνηφηεηα: ε 
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γπλαίθα πνπ έρεη ράζεη ηηο σνζήθεο ηεο κνηάδεη κε επλνπρηζκέλν άλδξα, θαζψο είλαη κήηε 

ζῆιπ, κήηε ἄῤῥελ, ἀιιά ηη ηξίηνλ, δηαθέξνλ κὲλ ἀκθνῖλ, νὐδέηεξνλ δὲ ἐθείλσλ.
42

 Απηή ε 

άθπιε νπδεηεξφηεηα ησλ επλνχρσλ ήηαλ ε αηηία ηφζν ηεο ρξήζεο ηνπο ζηα ελδφηεξα ησλ 

αλαθηφξσλ, αθφκα θαη σο παηδαγσγψλ, φζν θαη ηεο νινζρεξνχο αθνζίσζήο ηνπο ζε κηα 

ζειπθή ζεφηεηα ζαλ ηελ θξπγηθή Κπβέιε. 

Ο Πιάησλ, ζχγρξνλνο ηνπ Ξελνθψληα θαη επεξεαζκέλνο εμίζνπ απφ ηνλ σθξάηε 

πνπ ίζσο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο 

Πεξζίαο,
43

 θξαηά ακθίζπκε ζηάζε απέλαληη ζηνπο επλνχρνπο ηεο πεξζηθήο απιήο. ηνλ 

κάιινλ λεαληθφ Αιθηβηάδε Ι (121d), ε βξεθηθή αλαηξνθή ηνπ πξσηφηνθνπ βαζηιφπαηδα 

θαη κειινληηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ απφ ηνπο θαιχηεξνπο επλνχρνπο ηεο απιήο, θαη φρη 

απφ κία αλάμηα γπλαίθα παξακάλα, εγθσκηάδεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα γφλν 

βαζηιηθφ. ηνπο ζίγνπξα φκσο γεξνληηθνχο Νόκνπο (ΙΙΙ.694e-695b), ε παξαθκή ηεο 

πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο κεηά ηνλ Κχξν, γεγνλφο πνπ κλεκνλεχεηαη θαη ζην (ίζσο λφζν) 

ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο μελνθψληεηαο Κύξνπ παηδείαο (VIII.8), απνδίδεηαη ζηελ ακέιεηα 

ηνπ κνλάξρε γηα ηελ νξζή παηδεία ησλ γησλ ηνπ: αληί λα ηνπο ραξίζεη ηελ παξαδνζηαθή, 

ιηηνδίαηηε θαη ζθιεξή, αγσγή ησλ Πεξζψλ, ν Κχξνο άθεζε ηα παηδηά ηνπ λα αλαηξα-

θνχλ κε αβξνδίαηηε ριηδή, ὑπὸ γπλαηθλ ηε θαὶ εὐλνύρσλ, ζηα πξφηππα ησλ Μήδσλ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ αξρηθά ν έλαο γηνο, ν Κακβχζεο, λα ζθνηψζεη ηνλ άιιν, ηνλ κέξδε, 

θνβνχκελνο κελ απσιέζεη ηελ αξρή, θαη ζηε ζπλέρεηα ν ίδηνο, καηλόκελνο ὑπὸ κέζεο ηε 

θαὶ ἀπαηδεπζίαο, λα ράζεη ηελ εμνπζία ὑπὸ Μήδσλ θαὶ ηνῦ ιεγνκέλνπ ηόηε εὐλνύρνπ. Η 

ηαπηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ, κάιινλ ηνπ κάγνπ ησλ Μήδσλ πνπ έκνηαδε ζηελ φςε κε ηνλ 

αδειθφ ηνπ Κακβχζε κέξδε θαη είρε κάιηζηα ην ίδην φλνκα κε απηφλ, θαζψο θαη ην 

γηαηί απνθαιείηαη “επλνχρνο”, αθνχ ζηνλ Ηξφδνην έρεη απσιέζεη σο ηηκσξία απφ ηνλ 

Κχξν φρη ηνπο φξρεηο αιιά ηα αθηηά ηνπ,
44

 απνηεινχλ αληηθείκελα δηρνγλσκίαο κεηαμχ 

ησλ κειεηεηψλ.
45

 Η απφζηαζε φκσο πνπ θξαηά ν Αζελαίνο Ξέλνο, κε ηελ κεηνρή 

ιεγνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, απφ ηνλ ππνηηζέκελν επλνπρηζκφ ηνπ Μήδνπ ζθεηεξηζηή 

ηνπ ζξφλνπ δείρλεη θαζαξά φηη θαη ν Πιάησλ ζεσξνχζε ηνπο επλνχρνπο εθζειπζκέλνπο 

θαη, ζπλεπψο, αλίθαλνπο γηα ηζρπξέο ζέζεηο εμνπζίαο. Παξάιιεια, δείρλεη φηη ζηα 

ειιεληθά εὐλνῦρνο ζήκαηλε πάληνηε ηνλ επλνπρηζκέλν θαη πνηέ, φπσο έρεη θάπνηεο θνξέο 

εζθαικέλα ππνζηεξηρηεί, θάπνηνλ αλψηαην αμησκαηνχρν ηεο αζζπξηαθήο, ιπδηθήο, 

πεξζηθήο ή κεδηθήο απιήο. Μπνξεί ζηνλ Αιθηβηάδε Ι νη επλνχρνη λα αληηδηαζηέιινληαη 

πξνο ηηο γπλαίθεο σο ιηγφηεξν ζειπθνί απφ απηέο, παξακέλνπλ φκσο, θαηά ηνλ Αζελαίν 

Ξέλν ησλ Νόκσλ, ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ πνπ, ζαλ γπλαίθεο, δνπλ κέζα ζηε ζθηά θαη ηε 

ξαζηψλε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ θιεηζηψλ ρψξσλ, καθξηά απφ ηεο ππαίζξνπ ηελ άγξηα 
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ζθιεξφηεηα θαη ηηο θαθνπρίεο ησλ εθζηξαηεηψλ. ε νιφθιεξε ηε γξακκαηεία ηεο 

θιαζηθήο επνρήο, ν επλνχρνο είλαη έλα εγγελψο ακθίζεκν θαη αηαμηλφκεην νλ θαη 

ηαπηφρξνλα έλα εμσηηθφ θαηλφκελν ηεο δεζπνηηθήο Αλαηνιήο. 

Οη δχν κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο εκθάληζεο θαη εγθσκηαζηηθήο απνηίκεζεο 

επλνχρσλ ζε πιαίζην ειιεληθφ απνηεινχλ ηδηφηππεο εμαηξέζεηο ζε έλαλ θαηά ηα άιια 

αλεμαίξεην θαλφλα. Η πξψηε αθνξά έλαλ επλνχρν νλφκαηη Λάβπλ, ν νπνίνο σο λεσθφξνο 

ζηνπο Γειθνχο ππνηίζεηαη φηη αλέγξαςε ζηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ηελ πεξίθεκε 

πξνζηαγή γλζη ζαπηόλ πνπ θαη᾽ άιινπο είρε ηνλ Χίισλα, έλαλ απφ ηνπο Δπηά νθνχο, 

σο επηλνεηή ηεο. Η καξηπξία νθείιεηαη ζηνλ πεξηπαηεηηθφ Έξκηππν
46

 θαη δελ κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί ειιείςεη ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν θχξην φλνκα “Λάβπο” δελ εκθαλίδεηαη 

πνπζελά αιινχ ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία θαη ίζσο απνηειεί παξαθζνξά ηνπ πεξζηθνχ 

“Λάβπμνο” ηνλ νπνίν αλαθέξεη ν Κηεζίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Κακβχζε σο ηλ εὐλνύ-

ρσλ ηὸλ πξηνλ.
47

 Πάλησο, πξφθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ επλνχρνο 

εκθαλίδεηαη σο ζεξάπσλ ειιεληθνχ ζενχ, θαη κάιηζηα ηνπ πην ραξαθηεξηζηηθά ειιεληθνχ 

Απφιισλα, πξηλ θαη απφ ηε δηάδνζε ηεο ιαηξείαο ηεο Κπβέιεο.
48

 

 Η δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηνλ λεαξφ επλνχρν Βαγψα, ν νπνίνο ιέγεηαη φηη 

πξνζθέξζεθε σο πνιχηηκν δψξν ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν απφ έλαλ πςειφ αμησκαηνχρν 

ηεο Πεξζίαο πνπ ήζειε λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ Μαθεδφλα. ςεηο ηεο ηζηνξίαο 

κλεκνλεχνπλ ηξεηο αξραίεο πεγέο
49

 θαη ε απζεληηθφηεηα ηεο ζεσξείηαη πιένλ βέβαηε.
50

 

Σα ηδηαίηεξα ζέιγεηξα ηνπ Βαγψα, πνπ ήηαλ ίζσο ηαιαληνχρνο ρνξεπηήο θαη ηνλ νπνίν ν 

Πινχηαξρνο απνθαιεί ἐξώκελνλ, ππνηίζεηαη φηη θέξδηζαλ ηελ ςπρή ηνπ ζηξαηειάηε ζηε 

κνλαδηθή πεξίπησζε ξεηήο αλαγλψξηζεο ηεο γνεηείαο ελφο επλνχρνπ πνπ γλσξίδνπκε 

απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Πάλησο, δελ ήηαλ ν Βαγψαο ν κφλνο επλνχρνο πνπ πξν-

ζθέξζεθε σο δψξν. 

ε κηα ρακέλε θσκσδία ηνπ Μελάλδξνπ κε ηίηιν Δπλνύρνο, ηελ νπνία δηαζθεχαζε 

κε ηδηαίηεξε επηηπρία ν Σεξέληηνο θαη παξνπζίαζε ζηε Ρψκε ην 161 π.Χ.,
51

 έλαο επλνχρνο 

δνχινο, ν Γψξνο, απνηειεί ην δψξν (!) πνπ ν Φαηδξίαο, εξσηεπκέλνο κε ηε γνεηεπηηθή 

εηαίξα Θαΐδα, ζέιεη λα ηεο ραξίζεη γηα λα θεξδίζεη ηελ εχλνηά ηεο. Βεβαίσο, ηα πξάγκαηα 

πεξηπιέθνληαη, φπσο ηαηξηάδεη ζε θσκσδία, θαη ν επλνχρνο πνπ δίλεη ηειηθά ηνλ ηίηιν ζην 

έξγν δελ είλαη ν Γψξνο αιιά ν Χαηξέαο, ν αδειθφο ηνπ Φαηδξία, πνπ κεηεκθηέδεηαη ζε 
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 Badian 1958, Cartledge 2005: 379 (πβ. 267). Σε καηηά ηνπ Βαγψα έρεη πηνζεηήζεη ε Mary Renault ζην 

ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα The Persian Boy (1972) γηα λα αλαδείμεη, ηξφπνλ ηηλά εθ ησλ έλδνλ, ην πεξηβάιινλ 
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επλνχρν θαη κπαίλεη ζην ζπίηη ηεο Θαΐδαο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί αλελφριεηνο θνληά 

ζηελ παλέκνξθε λεαξή Πακθίιε, ε νπνία θηινμελείηαη πξνζσξηλά εθεί θαη κε ηελ νπνία 

είλαη εξσηεπκέλνο. Ο Μέλαλδξνο ζηήλεη κηα θσκσδία κεηακθηέζεσλ ζηελ νπνία ν 

“επλνχρνο” Χαηξέαο παξνπζηάδεηαη έκπιενο πάζνπο λα ηθαλνπνηεί, ήδε απφ ηελ πξψηε 

λχρηα, ηνλ πφζν ηνπ βηάδνληαο ηελ αζψα Πακθίιε, ελψ ζην θιείζηκν ηνπ έξγνπ ηελ 

λπκθεχεηαη πεξηραξήο. Η ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ επλνχρνπ πνπ ηα θαζηζηά φια ηνχηα 

δπλαηά είλαη ε κνξθή ελφο φληνο ρσξίο εξσηηθέο επηζπκίεο πνπ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηα 

ελδφηεξα δψκαηα κηαο παξζέλαο θφξεο αθξηβψο γηαηί δελ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηα 

ελδφηεξα ηνπ ζψκαηφο ηεο. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν φηη ν Σεξέληηνο αλέβαζε ην 

δηαζθεπαζκέλν έξγν ζε κηα ζθελή πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ηνλ λαφ ηεο Κπβέιεο, 

ηεο θξπγηθήο ζεάο κε ηνπο επλνπρηζκέλνπο ηεξείο, ζην πιαίζην κηαο ενξηήο πξνο ηηκήλ 

ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο. 

 

* * * 

 

Ο Ηξφδνηνο, πνπ ηφζν ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο ηεξέο ηειεηέο θαη ηηο ιαηξείεο ησλ ιαψλ ηεο 

Αλαηνιήο, δελ αλαθέξεη θακία πεξίπησζε ζξεζθεπηηθνχ επλνπρηζκνχ. Οχηε θαλέλαο 

άιινο ζπγγξαθέαο ηεο θιαζηθήο επνρήο θαίλεηαη λα γλσξίδεη, έζησ θαη εμ αθνήο, θάηη 

ηέηνην. ηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα, ν ζξεζθεπηηθφο επλνπρηζκφο, δειαδή ε ζπζία 

ησλ νξγάλσλ ηεο αξξελσπφηεηαο σο κφληκε πξνζθνξά ζε κία ζεφηεηα, ζπλδέζεθε κε ην 

φλνκα ηεο Κπβέιεο θαη ηνπο απηνεπλνπρηζκέλνπο ηεξείο ηεο, ηνπο Γάιινπο (Galli). Η 

πξνέιεπζε ηνπ ηίηινπ απηψλ ησλ ηεξέσλ δελ είλαη βέβαηε. Πηζαλφηεξε είλαη ε ζρέζε ηνπ 

νλφκαηνο απηνχ κε ηνπο Κέιηεο Γαιάηεο (Galli) πνπ βξέζεθαλ ζηε Μηθξά Αζία θαηά ηνλ 

πξψηκν ηξίην αηψλα π.Χ. θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε κηα πεξηνρή ηεο Φξπγίαο ε νπνία 

νλνκάζηεθε έθηνηε Γαιαηία.
52

 Οη παιαηφηεξεο αλαθνξέο πνπ έρνπκε ζε ειιεληθέο πεγέο 

γηα Γάιινπο δελ είλαη παιαηφηεξεο ηνπ ηξίηνπ θαη δεχηεξνπ αηψλα π.Χ. 

Αλ πηζηέςνπκε έλα αλέθδνην πνπ παξαδίδεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο (IV.43), ν 

Αξθεζίιανο (π. 318-242 π.Χ.), ζρνιάξρεο ηεο πιαησληθήο Αθαδεκίαο, κε ηνλ νπνίν 

εγθαηληάδεηαη ν αθαδεκεηθφο ζθεπηηθηζκφο, απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηαηί θάπνηνη 

πξνεξρφκελνη απφ άιιεο θηινζνθηθέο ζρνιέο θαηαιήγνπλ επηθνχξεηνη, ελψ δελ ηζρχεη ην 

αληίζηξνθν, ιέγνληαο: ἐθ κὲλ γὰξ ἀλδξλ γάιινη γίλνληαη, ἐθ δὲ γάιισλ ἄλδξεο νὐ 

γίλνληαη. Αλ ηα ιφγηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ Αξθεζίιαν θαη ε ιέμε γάιινο δελ 

απνηειεί κεηαγελέζηεξε παξάθξαζε θάπνηνπ άιινπ φξνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ίδηνο 

(π.ρ. εὐλνῦρνο, ἐθηνκίαο, ζπάδσλ θ.ιπ.), έπεηαη φηη ζηελ επνρή ηνπ ε γλψζε γηα 

επλνπρηζκέλνπο ηεξείο ηεο Κπβέιεο ήηαλ δηαδεδνκέλε· εηδάιισο, ην ζαξθαζηηθφ ζρφιηφ 

ηνπ θαηά ηνπ επηθνχξεηνπ εδνληζκνχ, πνπ παξνπζηάδεηαη αλαηξεπηηθά σο θηινζνθηθφο 
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απηνεπλνπρηζκφο, δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη απήρεζε θαη λα δηαηεξεζεί ζηε ζπιινγηθή 

κλήκε. Κάπνηα, πάλησο, επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο θαη έλα απφζπαζκα ζε 

γαιιηακβηθφ κέηξν πνπ ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηνλ Καιιίκαρν,
53

 γλσξίδνπλ ηνλ ζξεζθεπ-

ηηθφ επλνπρηζκφ πξνο ηηκήλ ηεο Κπβέιεο.
54

 Σα επηγξάκκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ηξίην ή δεχηεξν αηψλα. Έλα απφ απηά ραξαθηεξίδεη ηνλ επλνπρηζκέλν ήξσά ηνπ σο 

ἡκηγύλαηθα ζεῆο ιάηξηλ, “κηζνζειπθή αθφινπζε ηεο ζεάο”, θαη ζε έλα άιιν ν γάιινο 

αλαθέξεηαη σο λεήηνκνο, “επλνπρηζκέλνο ζε παηδηθή ειηθία”.
55

 Σν θνηλφ κνηίβν πνπ 

δηεγνχληαη φια πιελ ελφο είλαη ην εμήο: ν εμνπζελσκέλνο ζηελ άγξηα θχζε απφ ηνλ 

εθζηαηηθφ ρνξφ γάιινο απνηξέπεη ηελ επίζεζε ελφο ιηνληαξηνχ ρηππψληαο δπλαηά ην 

ηχκπαλν, ζχκβνιν ηεο ζεάο, πνπ ηξνκάδεη ην ζεξίν θαη ην απνκαθξχλεη. Η εηθφλα ηνπ 

ηεξέα ηεο Κπβέιεο ζε φια απηά ηα επηγξάκκαηα είλαη κηα εηθφλα εμσηηθή θαη αλαηξε-

πηηθή: ηα καιιηά ηνπ ρχλνληαη καθξηά θαη ειεχζεξα, ε ακθίεζή ηνπ παξνπζηάδεηαη 

ηδηφηππε, νη θηλήζεηο ηνπ είλαη γπλαηθείεο. Παξά ηαχηα, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε 

ζεά, ν γάιινο θαηνξζψλεη λα απνζείζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ιηνληαξηνχ θαη λα επηζηξέςεη 

αβιαβήο. Η απψιεηα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνχ έρεη πξνζδψζεη κηα ηδηαίηεξε δχλακε 

πάλσ ζηνλ αδάκαζην απφ ηνλ πνιηηηζκφ ρψξν ηεο θπζηθήο αγξηφηεηαο. Μαθξηά απφ ηνλ 

θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ν γάιινο, πνπ έρεη εθνπζίσο ζπζηάζεη ηελ αηνκηθή αλαπαξαγσγη-

θή ηθαλφηεηα, ίζσο θαη ηελ αθξνδίζηα εδνλή, ζηνλ βσκφ ηεο θαζνιηθήο γνληκφηεηαο, 

αλαδεηθλχεηαη, φπσο θαη ε ζεά πνπ ιαηξεχεη, έλαο θπξίαξρνο ηεο άγξηαο θχζεο. Ιδσκέλνο 

ππφ ην πξίζκα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο, ν απηνεπλνπρηζκφο δελ ζπληζηνχζε απψιεηα: 

ήηαλ ςπρηθή κεηακφξθσζε πνπ δηάλνηγε κηα πξνζσπηθή δίνδν επηθνηλσλίαο κε ηελ 

αξρέγνλε ζειπθή απαξρή.
56

 ηνπο αληίπνδεο ηνπ ηηκσξεηηθνχ ή απιψο ρξεζηηθνχ 

πνιηηηθνχ επλνπρηζκνχ πνπ εμππεξεηνχζε αλζξψπηλεο ζθνπηκφηεηεο ηνπ παξφληνο 

θφζκνπ, ν ζξεζθεπηηθφο απηνεπλνπρηζκφο ιεηηνπξγνχζε σο κηα ππέξβαζε ηνπ έκθπινπ 

θαζνξηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζέσζεο θαη ηνπ επέθεηλα. Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηε-

ξν ζαθέο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη ηηο ηάζεηο απηνελνπρηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ, θαη 

ηειηθά θαηαδηθάζηεθαλ σο αηξεηηθέο, εληφο ηνπ. Αιιά αο κείλνπκε γηα ιίγν ζηε Μεγάιε 

Μεηέξα. 
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ηαλ ε θξπγηθή Κπβέιε εηζήρζε ζηνλ ειιεληθφ θφζκν σο Μήηεξ Θελ ή Μήηεξ 

Μεγάιε, θαηά ηνλ έθην αηψλα, ε ιαηξεία ηεο δελ πεξηιάκβαλε απηνεπλνπρηζκνχο ηεξέσλ. 

Αλ ε αξρηθή ιαηξεία ηεο ζην γελέζιην πεξηβάιινλ ηεο Φξπγίαο ηνλ απαηηνχζε –πξάγκα 

πνπ δελ καο είλαη γλσζηφ– ε ειιεληθή απνζηξνθή πξνο ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνλ απέβαιε. 

Οχησο ή άιισο, ε ζεά θαίλεηαη φηη ππέζηε ζεκαληηθή ειιελνπνίεζε.
57

 Οη έιιελεο ηεξείο 

ηεο, νη κεηξαγύξηαη πνπ αλαθέξνληαη ζε θείκελα ηνπ ηέηαξηνπ αψλα, ήηαλ πεξηπιαλψκε-

λνη επαίηεο πνπ δελ έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο θαη ζπρλά ριεπάδνληαλ, πνηέ φκσο γηα 

ηα εθζειπζκέλα ήζε ηνπο θαη ζπαλίσο γηα ηελ ακθίεζή ηνπο. κσο ε ιαηξεία ηεο 

Κπβέιεο πηνζεηήζεθε κε ηδηαίηεξε ζέξκε απφ δηάθνξεο πφιεηο. Η Αζήλα, κάιηζηα, 

έθηηζε πξνο ηηκήλ ηεο Μεηξῶνλ ζην θέληξν ηεο αγνξάο. 

Αληίζεηα κε ηελ θπξίαξρε γλψκε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζα κπνξνχζε 

εχινγα λα ππνζηεξίμεη θαλείο
58

 φηη ε ιαηξεία ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο ησλ Θεψλ δελ 

απνηέιεζε έλαλ ζξεζθεπηηθφ λεσηεξηζκφ ηεο χζηεξεο αξρατθήο επνρήο, φπσο ππήξμε ε 

εηζαγσγή άιισλ ζενηήησλ αξγφηεξα (π.ρ. ηεο Βέλδηδνο πεξί ηα ηέιε ηνπ πέκπηνπ 

αηψλα). Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, είηε σο Γαία, είηε σο Ρέα, είηε σο Άξηεκηο, 

Γήκεηξα, Ήξα, ή Αθαία, ε ιαηξεία ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο, κηαο αξρέγνλεο ζεάο ηεο 

άγξηαο θχζεο, ησλ ζεξίσλ θαη ηεο γνληκφηεηαο, ήηαλ γλσζηή πνιχ πξηλ απφ ηελ 

εηζαγσγή ηεο Κπβέιεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηνπο Μηλστθνχο 

θαη Μεθπλατθνχο ρξφλνπο. Η ελζσκάησζε ηεο Κπβέιεο ζην ειιεληθφ πάλζενλ θαηέζηε 

επθνιφηεξε εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιαηξεπηηθνχ ππνζηξψκαηνο. Σν ηδηάδνλ ζηνηρείν ηεο 

ειιεληθήο ὀξείαο Κπβέιεο ήηαλ ν νξγηαζηηθφο εθζηαηηζκφο κε ζπλνδεία ηπκπάλνπ, 

θπκβάισλ θαη ελζνπζηαζηηθνχ ρνξνχ πνπ πξνθαλψο νδεγνχζε ζε έλα βίσκα ελφηεηαο κε 

ηε θχζε (participation mystique).
59

 Δμ νπ θαη ε εχθνιε ζπκπεξίιεςε ηεο κνξθήο ηεο 

Κπβέιεο ζηε δηνλπζηαθή ιαηξεία ησλ επξηπίδεησλ Βαθρώλ (72-82). Αληηζέησο, ε κνξθή 

ηνπ Άηηε (ή Άηηηδνο), ηνπ λεαξνχ ζλεηνχ εξαζηή θαη ζπλνδνχ ηεο πνπ απηνεπλνπρίδεηαη 

ζε κηα παξαθνξά καλίαο, δελ εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ ζεά πξηλ απφ ηελ ειιεληζηηθή 

επνρή. Ο Κάηνπιινο, πνπ ηνπ έρεη αθηεξψζεη έλα αξηζηνπξγεκαηηθφ πνίεκα (63),
60

 

απνθάζηζε λα θιείζεη ηε κπζηθή εμηζηφξεζε ηνπ απηναθξσηεξηαζκνχ ηνπ κε κηα 

απξφζκελε απνζηξνθή ζην παξφλ: είζε ε Μεγάιε Θεά Κπβέιε λα κελ ζηξέςεη ηελ νξγή 

ηεο ζην ζπίηη καο! Αθφκα θαη κεηά ηελ επίζεκε εηζαγσγή ηεο Κπβέιεο ζηε Ρψκε, ν 

απηνεπλνπρηζκφο δελ κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί παξά κφλνλ σο απνηξφπαηε ηηκσξία. 

Ο Άηπο, αλαληίξξεηα έλαο άιινο ηχπνο ηνπ ίδηνπ νλφκαηνο, είλαη γλσζηφο ζηνλ 

Ηξφδνην (Ι.34-45) σο ν γηνο ηνπ Λπδνχ βαζηιηά Κξνίζνπ πνπ ζθνηψζεθε ζε αηχρεκα 

απφ ηνλ Φξχγα Άδξαζην θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θπλεγηνχ αγξηφρνηξνπ. Σφζν ν ηφπνο ηνπ 
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ζπκβάληνο –ε Μπζία, πεξηνρή γεηηνληθή πξνο ηελ Φξπγία– θαη ε θαηαγσγή ηνπ 

αλζξσπνθηφλνπ φζν θαη ε παξνπζία ηνπ αγξηφρνηξνπ, ν νπνίνο ζε θάπνηεο κπζηθέο 

εθδνρέο ήηαλ ε αηηία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ λένπ, δείρλνπλ φηη Άηπο είλαη ν ζξπιηθφο ζχληξν-

θνο θαη αθφινπζνο ηεο Κπβέιεο ηνπ νπνίνπ ν ηξαγηθφο κχζνο έρεη απσιέζεη ηα ηεξά θαη 

ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη έρεη θαηαζηεί έλα δήζελ ηζηνξηθφ ζπκβάλ.
61

 

χκθσλα κε κηα παιηά αιιά φρη αλαγθαζηηθά μεπεξαζκέλε ζεσξία, ν Άηηεο ήηαλ 

έλαο θξπγηθφο ζεφο ηεο βιάζηεζεο ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία δξακαηνπνηνχζε ηελ ελαιιαγή 

ησλ επνρψλ.
62

 Ο ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζή ηνπ απφ ηε Μεγάιε Μεηέξα ησλ Θεψλ 

απνηεινχζαλ εμεηθνλίζεηο ηεο εηήζηαο αλαγέλλεζεο ηεο θχζεο. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ν απηνεπλνπρηζκφο ηνπ, πνπ ζε νξηζκέλεο εθδνρέο ηνπ κχζνπ ηνλ νδεγεί ζε 

αηκνξξαγηθφ ζάλαην, ήηαλ έλα ζχκβνιν ηεο ρεηκεξηλήο αλαζηνιήο ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη 

γνληκηθψλ δπλάκεσλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Αιιά ην ζχκβνιν απηφ, πνπ απνηππψζεθε 

ιαηξεπηηθά ζηνλ ηεξφ απηνεπλνπρηζκφ ησλ Γάιισλ ηεξέσλ ηεο Κπβέιεο, δηεπξχλζεθε 

λνεκαηηθά, ή κάιινλ αλέπηπμε ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ, θαη έγηλε ε εθνχζηα 

πξνζθνξά ηεο αλδξηθήο αλαπαξαγσγηθήο δχλακεο ζηε κεγάιε ζεά ηεο γνληκφηεηαο. Ο 

απηνεπλνπρηζκφο ησλ Γάιισλ, πνπ είρε πάληνηε σο κπζηθφ πξφηππν ηνλ απηναθξσηεξηα-

ζκφ ηνπ Άηηε, δήισλε ηελ εζεινχζηα ππνηαγή ηνπ αξζεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ θνζκηθή 

Μεηέξα, ελψ απηή, απφ ηελ άιιε κεξηά, απνηεινχζε ηε ζηαζεξή θαη άθζαξηε ξίδα ηεο 

Φχζεο πνπ δηαηεξνχληαλ αλαιινίσηε δηακέζνπ ηεο δηαδνρήο ησλ επνρψλ θαη ηνπ 

ζπλαξηψκελνπ κε απηήλ θχθινπ ηεο βιάζηεζεο.
63

 Ο ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο αλαθνξάο 

ζηνλ απηνεπλνπρηζκφ ησλ γάιισλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ρξεζηκνπνηνχζε νξνινγία θαη 

εηθνλνπνηία αληιεκέλε απφ ηνλ ζεξηζκφ ησλ δεκεηξηαθψλ. Η απνθνπή ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ ήηαλ κηα ζπζηαζηηθή πξνζθνξά ζηε Μεγάιε Μεηέξα αλάινγε, παξάιιειε ή 

φκνηα κε ηηο απαξρέο ησλ θαξπψλ, ηδίσο ησλ ζηηεξψλ, πνπ αλαζέηνληαλ ζηα ηεξά ησλ 

θαηά ηφπνπο ζεψλ ηεο γνληκφηεηαο ζηηο αξραίεο γεσξγηθέο νηθνλνκίεο. Ήδε ην εξγαιείν 

αθξσηεξηαζκνχ ηνπ Οπξαλνχ απφ ηνλ Κξφλν, ζηελ αξραηφηεξε ειιεληθή πεγή πνπ 

αλαθέξεη επλνπρηζκφ, ήηαλ έλα ζηδεξέλην δξεπάλη, ε δε απνηξφπαηε πξάμε δειψλεηαη κε 

ην ξήκα ἀκάσ, ζεξίδσ. Καλέλαο αξραίνο αθξναηήο ηνπ Ηζηφδνπ δελ ζα έραλε ηελ 

ππαηληθηηθή ζχλδεζε ηνπ επλνπρηζκνχ κε ηνλ ζεξηζκφ. 

Η εηζαγσγή ηεο ιαηξείαο ηεο Κπβέιεο σο ηεο Μεγάιεο Ιδαίαο Μεηέξαο ησλ Θεψλ 

ζηε Ρψκε έγηλε ην 205/4 π.Χ. Δηδηθή πξεζβεία είρε ζηαιεί ζηνλ Πεζζηλνχληα ηεο 

Φξπγίαο γηα λα κεηαθέξεη απφ εθεί ηνλ καχξν κεηεσξίηε πνπ ήηαλ ην αλεηθνληθφ άγαικα 

ηεο ζεάο. Αλ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηεσξίηε ζηελ πξσηεχνπζα έρεη ακθηζβεηε-

ζεί
64

 βέβαην είλαη φηη ε ιαηξεία ηεο Κπβέιεο εγθαηληάζηεθε ηφηε ζηε Ρψκε θαη φηη έλα 
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κεηαγελέζηεξν αλζξσπφκνξθν άγαικα ηεο ζεάο έθεξε σο πξφζσπν έλαλ αθαηέξγαζην 

καχξν ιίζν. ην πξφζσπν απηφ, φπσο θαη ζηνλ θξπγηθφ κεηεσξίηε απφ ηνλ νπνίν πιηθά ή 

κνξθηθά είρε πξνέιζεη, κπνξνχζε εχθνια λα πξνβιεζεί ην δένο, ν ζεβαζκφο αιιά θαη ν 

ηξφκνο ησλ πηζηψλ γηα ηε Μεγάιε Θεά ηελ νπνία ιάηξεπαλ νη αθνζησκέλνη ζε απηήλ κε 

ηειεηνπξγηθνχο απηνεπλνπρηζκνχο. 

Οη Ρσκαίνη ζεσξνχζαλ βαξβαξηθή θαη απνηξφπαηε ηελ πξαθηηθή ηνπ επλνπρη-

ζκνχ.
65

 Δηδηθφο λφκνο ηελ απαγφξεπε θαη ηηκσξνχζε ηφζν απηφλ πνπ ηελ ηεινχζε, είηε 

ηαηξφ είηε ηδηψηε, φζν θαη απηφλ, ειεχζεξν ή δνχιν, πνπ εθνπζίσο ηελ δερφηαλ.
66

 ηελ 

πεξίπησζε ηνπ απηνεπλνπρηζκνχ ησλ Γάιισλ, σζηφζν, νη Ρσκαίνη απνθάζηζαλ λα 

θξαηήζνπλ ζηάζε αλεθηηθφηεηαο. Δπηκέλνληαο ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ νη λνκηθνί ηεο 

απηνθξαηνξίαο δελ είδαλ ζηνπο απηνεπρηζκέλνπο ηεξείο ηεο Κπβέιεο θακία παξάβαζε 

ηνπ λφκνπ αθνχ δελ ππήξραλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο δχν δηαθξηηά πξφζσπα, ν 

επλνπρηζηήο θαη ν επλνπρηζκέλνο, πνπ ζα έπξεπε λα ηηκσξεζνχλ. Ο απηναθξσηεξηαζκφο 

ησλ Γάιισλ ζπλέβαηλε κάιινλ ζηηο 24 Μαξηίνπ, θαηά ηε ιεγφκελε Ηκέξα ηνπ Αίκαηνο 

(dies sanguinis), ζην πιαίζην ηνπ πέλζνπο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Άηηε, θαη απνηεινχζε 

κέξνο ηεο επξχηεξεο ενξηήο (Megalesia) πξνο ηηκήλ ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο. Έηζη ην 

θαηλφκελν ηνπ ηεξνχ επλνπρηζκνχ έγηλε απνδεθηφ, ή κάιινλ αλεθηφ, ρσξίο σζηφζν λα 

είλαη επηηξεπηφ γηα ηνπο Ρσκαίνπο πνιίηεο. Οη Γάιινη δελ είραλ θιεξνλνκηθά δηθαηψκα-

ηα, νχηε κπνξνχζαλ λα είλαη πνιίηεο αιιά ε ιαηξεία ηεο Κπβέιεο βξηζθφηαλ ππφ ηνλ 

θεληξηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. ηαλ ν απηνθξάηνξαο Κιαχδηνο (41-54 κ.Χ.) εηζήγαγε ηνλ 

ζεζκφ ηνπ Αξρηγάιινπ, ελφο ηεξέα πνπ ήηαλ πξάγκαηη Ρσκαίνο πνιίηεο ρσξίο φκσο λα 

είλαη επλνχρνο, ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα κεηξηάζεη κε ηε λέα αξρηεξσζχλε ηελ έληαζε πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε απέρζεηα πξνο ηνλ επλνπρηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεκε απνδνρή 

ηεο ιαηξείαο ηεο Κπβέιεο. Οη απηνεπλνπρηζκέλνη γάιινη, πάλησο, θπθινθνξνχζαλ ζηε 

ξσκατθή νηθνπκέλε κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηνλ χζηεξν ηέηαξην αηψλα. 

πλαθήο κε ηελ ιαηξεία ηεο Κπβέιεο ήηαλ θαη ε νξγηαζηηθή ζξεζθεία ηεο 

ιεγφκελεο “ζεάο ηεο πξίαο” γηα ηελ νπνία πιεξνθνξίεο αληινχκε πξσηίζησο απφ έλα 

δηήγεκα απνδηδφκελν ζηνλ Λνπθηαλφ.
67

 Γλσξίδνπκε απφ άιιεο πεγέο φηη ε ζεά απηή 

νλνκαδφηαλ ζηα ειιεληθά Αηάγαξηηο. Με ίζσο απψηεξε αζζπξηαθή ή θαη βαβπισληαθή 

πξνέιεπζε, ε ιαηξεία ηεο κεηαθέξζεθε θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή κέζσ ηνπ Αηγαίνπ 

ζηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηελ Μαθεδνλία, ηελ Αίγππην θαη ηηο ρψξεο ηνπ Γνχλαβε θαη 

πηζαλφλ έθηαζε κέρξη θαη ηελ Βξεηηάλε.
68

 Οη ηεξείο ηεο, φπσο θαη ηεο Κπβέιεο, ήηαλ 

επλνπρηζκέλνη θαη νλνκάδνληαλ ζηα θείκελα ηεο επνρήο  “Γάιινη”, ελψ νη ηειεηνπξγηθέο 
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αιιεινκαζηηγψζεηο θαη απηνηξαπκαηηζκνί ηνπο, ππφ ηνλ ήρν απιψλ, θπκβάισλ θαη 

ηπκπάλσλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ κηα ηερλεηά πξνθιεζείζα θαηάζηαζε αιινησκέλεο 

ζπλείδεζεο (καλίαο) θαη νδεγνχζαλ νξηζκέλεο θνξέο αθφκα θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

ζε απηνεπλνπρηζκφ, ήηαλ ζηνηρεία θνηλά κε ηελ αληίζηνηρε ιαηξεία ηεο Μεγάιεο 

Μεηέξαο ησλ Θεψλ. 

Μέζα ζε απηφ ην ζξεζθεπηηθφ πιαίζην, πνπ επηβεβαηψλεηαη ζε φιεο ηνπ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζέηεη ν ζπληάθηεο ηνπ έξγνπ κηα θαληαζηη-

θή ηζηνξία απηνεπλνπρηζκνχ ηνπ ήξσά ηνπ Κνκβάβνπ γηα ιφγνπο φρη αθνζίσζεο θαη 

πίζηεο ζε κηα ζεά αιιά θαζαξήο πξαθηηθφηεηαο:
69

 αλαγθαζκέλνο λα ζπλνδεχζεη ηε 

ζχδπγν ηνπ βαζηιηά ζε κηα κεγάιε απνζηνιή ν Κνκβάβνο απνθαζίδεη λα απηνεπλνπρη-

ζηεί θαη λα ζθξαγίζεη ηα απνθνκκέλα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα ζε ιάξλαθα πνπ παξαδίδεη 

ζηνλ βαζηιηά, επεηδή πξνβιέπεη φηη πξφθεηηαη λα θαηεγνξεζεί γηα κνηρεία, φπσο θαη 

ζπκβαίλεη, θαη ν κφλνο ηξφπνο λα απνηξέςεη ηε κεηέπεηηα νξγή ηνπ βαζηιηά είλαη λα 

δηαζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ αδηάςεπζηα ηεθκήξηα αζσφηεηαο. 

Ο Κνκβάβνο βαζίδεηαη ζηε δηαδεδνκέλε πίζηε φηη νη επλνχρνη είλαη ζεμνπαιηθά 

αλίθαλνη. Σν ζρέδηφ ηνπ ζηέθεηαη κε επηηπρία. Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη απφ άιιεο πεγέο, 

ηεξείο ή θνζκηθνί, νη επλνχρνη κπνξνχζαλ λα έρνπλ εξσηηθή δσή, αθφκα θαη ζσκαηηθέο 

επαθέο κε γπλαίθεο. Αλ ν επλνπρηζκφο ηνπο είρε ζπκβεί κεηά ηελ εθεβεία θαη δελ 

πεξηιάκβαλε αθαίξεζε ηνπ πένπο (φπσο ζπαλίσο ζπλέβαηλε ζηελ ειιελνξσκατθή 

αξραηφηεηα, ζε αληίζεζε κε λεφηεξεο επνρέο), ε ζηχζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεμνπιηθή 

δηείζδπζε ήηαλ ελίνηε εθηθηή. Ο Γηνπβελάιεο ζαηηξίδεη ηηο Ρσκαίεο θπξίεο πνπ πξνηη-

κνχζαλ λα απαηνχλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο κε επλνχρνπο, δηφηη απέθεπγαλ έηζη ηελ 

πηζαλφηεηα κηαο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, θαη ν Μαξηηάιεο επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε 

επλνχρσλ κνηρψλ.
70

 Ο επλνπρηζκφο απέθιεηε ηε γνληκφηεηα, φρη ηελ απφιαπζε. ην 

γπλαηθείν θαληαζηαθφ ηεο εχπνξεο ηάμεο έλαο επλνχρνο κπνξνχζε λα είλαη εθιεθηφηαην 

ζθεχνο εδνλήο. 

Σν ζπκπέξαζκα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έλα πεξηζηαηηθφ πνπ αθεγείηαη ν 

Φηιφζηξαηνο.
71

 Ο Απνιιψληνο ν Σπαλεχο δειψλεη ζηνλ θίιν θαη αθφινπζφ ηνπ Γάκε φηη 

εθπιήζζεηαη απφ ηελ αθέιεηα ησλ βαξβαξηθψλ ιαψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη νη επλνχρνη δελ 

έρνπλ εξσηηθέο επηζπκίεο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε αρξήζηεπζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

δελ ζπλεπάγεηαη εθξίδσζε ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο ε νπνία εδξεχεη ζηελ ςπρή. Ο Γάκεο 

ακθηβάιιεη γηα ηελ αθξίβεηα απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη ν Απνιιψληνο, επηδεηθλχνληαο 

αμηνζαχκαζηε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο, απαληά φηη ηελ επαχξην ζα ζπκβεί 

θάηη πνπ ζα ηνλ κεηαπείζεη. Πξάγκαηη, φηαλ ηελ επνκέλε νη δχν άλδξεο καζαίλνπλ φηη 

έλαο επλνχρνο ηνπ παιαηηνχ πηάζηεθε επ‟ απηνθψξσ κε κία παιιαθίδα ηνπ βαζηιηά, ν 
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Γάκεο αλαγλσξίδεη ην ζθάικα ηνπ. Η επηζπκία γηα εξσηηθή ζπλεχξεζε απνδεηθλχεηαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα. Μάιηζηα, ην ζέκα ηεο ιαγλείαο ησλ επλνχρσλ  

απνηέιεζε επαλεξρφκελν κνηίβν ζηε γξακκαηεία ηεο επνρήο: αλίθαλνη ζπρλά (αιιά φρη 

πάληνηε) λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επαθέο κέζσ ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ νη επλνχρνη 

γίλνληαλ ηδηαίηεξα εθεπξεηηθνί ζηελ επηλφεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζεμνπαιηθήο 

απφιαπζεο κε ην γπλαηθείν θχιν. ηνλ δηαζθεδαζηηθφ ζχληνκν δηάινγν κε ηίηιν 

Δπλνύρνο ηνπ Λνπθηαλνχ, ν Βαγψαο, έλαο επλνχρνο πνπ δηεθδηθεί ηελ έδξα ηεο πεξηπαηε-

ηηθήο θηινζνθίαο ζηελ Αζήλα, νδεγείηαη ζρεδφλ ζην ζεκείν λα απνδερηεί αθφκα θαη 

κνηρεία πνπ έρεη ζην παξειζφλ δηαπξάμεη πξνθεηκέλνπ λα απνζείζεη ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ζπλππνςεθίνπ αληηπάινπ ηνπ γηα αληθαλφηεηα, ζσκαηηθή θαη θηινζνθηθή.
72

 

Δπεηδή ε δσή ηνπ επλνχρνπ δελ επέηξεπε δηάλνημε, κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο, ζην 

ειπηδνθφξν κέιινλ ησλ επφκελσλ γελεψλ αιιά πεξηνξηδφηαλ εγσθεληξηθά ζην παξφλ θαη 

ζηελ εηθαδφκελε δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο χπαξμεο, δελ είλαη πεξίεξγν φηη δχν θαηλνκεληθά 

αληηθξνπφκελεο αιιά θαη᾽ νπζίαλ νκφξξηδεο αληηιήςεηο αλαπηχρζεθαλ ζηεξενηππηθά γηα 

ηνπο επλνχρνπο ελ ζρέζεη πξνο ηα αθξνδίζηα: ν άθξαηνο εξσηηζκφο θαη ν εθζηαηηθφο ή 

απφθνζκνο αζθεηηζκφο. Ο πξψηνο ήηαλ ζπλέπεηα ηνπ εδνληζκνχ πνπ νη θπξίαξρνη 

άλδξεο ζεσξνχζαλ φηη δηαθαηέρεη ην αζζελέο θαη πάληνηε ρξήδνλ πξνζηαζίαο ζειπθφ 

θχιν – θαη νη επλνχρνη έκνηαδαλ πνιχ κε γπλαίθεο. Ο δεχηεξνο απνηεινχζε ηελ εμήγεζε 

πνπ γελλνχζε ζηνλ λνπ ησλ “θπζηνινγηθψλ” κηα ηφζν βίαηε έμνδνο απφ ηελ έκθπιε ηάμε 

φπσο ήηαλ ν απηνεπλνπρηζκφο. Φπζηθά, νη κε ζάξθα –αλ θαη θαηά ηη ιηγφηεξε– θαη νζηά 

πξαγκαηηθνί επλνχρνη ζπάληα αθνινπζνχζαλ κε ζπλέπεηα έλαλ απφ ηνπο δχν απηνχο 

δξφκνπο. πλεζέζηεξα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, αθνινπζνχ-

ζαλ κηα ελδηάκεζε νδφ, κε ίζσο αξθεηφ θαληαζηαθφ εξσηηζκφ αιιά πνιχ ιηγφηεξν 

έκπξαθην, θαη απνρή απφ ηα αθξνδίζηα επηβεβιεκέλε φρη ηφζν απφ ηελ θεθαζαξκέλε 

επηζπκία ηνπο φζν απφ ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο νξκνληθέο επηπηψζεηο 

ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο. ε ιφγηνπο ζπγγξαθείο, ν επλνχρνο έγηλε αιιεγνξία θαη 

ζχκβνιν, άιινηε ζεηηθφ, ζπρλφηεξα αξλεηηθφ. 

 

* * * 

 

Παξνπζηάδνληαο θαη επεμεγψληαο ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιηθνχ Ισζήθ (Γελ. 39-40) ν 

Ινπδαίνο Φίισλ ν Αιεμαλδξεχο (π. 20 π.Χ. – 50 κ.Χ.) κλεκνλεχεη κηα αιιεγνξηθή 

εξκελεία (ηξνπηθώηεξνλ) πνπ είρε αθνχζεη (ή εθεχξεη ν ίδηνο) γηα ηελ ζεκαζία ηνπ 

Αηγχπηηνπ Φαξαψ θαη ησλ ηξηψλ επλνχρσλ πνπ ηνλ πεξηζηνίρηδαλ: ηνπ αξρηζηηνπνηνχ, 

ηνπ αξρηνηλνρφνπ θαη ηνπ αξρηκαγείξνπ.
73

 Ο βαζηιηάο ηεο Αηγχπηνπ, γξάθεη, ζπκβνιίδεη 

ηνλ λνπ πνπ δηνηθεί έζσζελ θάζε αλζξψπηλε χπαξμε. ηνλ ελάξεην άλζξσπν ν θεληξηθφο 
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απηφο λνπο επηιέγεη επλνχρνπο σο επηκειεηέο ηεο βξψζεο θαη ηεο πφζεο πνπ έρεη αλάγθε 

ην ζψκα, ἐπεηδὴ ὁ θηιήδνλνο ἄγνλόο ἐζηη ηλ ἀλαγθαηνηάησλ, ζσθξνζύλεο, αἰδνῦο, 

ἐγθξαηείαο, δηθαηνζύλεο, ἁπάζεο ἀξεηῆο. Ο θηιήδνλνο άλζξσπνο είλαη ην αληίζεην ηνπ 

επλνχρνπ. Με ηελ επηινγή επλνχρσλ λα δηαθεληεχνπλ ηελ βξψζε θαη ηελ πφζε ηνπ 

ζψκαηνο ν αλζξψπηλνο λνπο εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

φισλ ησλ αξεηψλ – αθνχ ηίπνηε δελ είλαη πην ερζξηθφ ζηελ αξεηή απφ ηελ εδνλή (νὐδὲλ 

γὰξ νὕησο ἐρζξὸλ ἄιιν ἄιιῳ, ὡο ἀξεηῇ ἡδνλή). Ο θπξηνιεθηηθά άγνλνο επλνχρνο γίλεηαη 

εδψ ην ζχκβνιν ηεο αξεηατθήο γνληκφηεηαο, ελψ ην αληίζεηφ ηνπ, ν θηιήδνλνο, παξνπ-

ζηάδεηαη σο ε θαη᾽ εμνρήλ πεξίπησζε αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα πνπ αδπλαηεί λα γελλήζεη 

ηα αλαγθαηφηαηα – φρη βεβαίσο ηα απαξαίηεηα γηα ην δελ αιιά ηα αλαγθαηφηαηα γηα ην επ 

δελ: ηελ εγθξάηεηα σο πξνυπφζεζε ηεο αξεηήο. 

Ο Φίισλ, βεβαίσο, γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ ακθηζεκία ηνπ επλνχρνπ σο ζπκβφινπ. 

ε άιιν έξγν ηνπ,
74

 ν επλνχρνο, αθξηβψο επεηδή ελδηαθέξεηαη γηα εμεδεηεκέλεο θαη κε 

αλαγθαίεο εδνλέο (ηαῖο πεξηηηαῖο ἡδνλαῖο ρξώκελνο), είλαη ν ίδηνο θηιήδνλνο θαη ἄγνλνο 

ζνθίαο. Ο ιίγν κεηαγελέζηεξνο ηνπ Φίισλα Γίσλ ν Πξνχζζεο (45-115 κ.Χ.), ν επνλνκα-

ζζείο θαη Χξπζφζηνκνο ιφγσ ηεο ξεηνξηθήο δεηλφηεηάο ηνπ, αλαπηχζζεη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ίδηαο γξακκήο ζθέςεο θαη παξαιιειίδεη ηνλ ζνθηζηή κε αθφιαζην επλνχρν. 

ηνλ ηέηαξην Πεξί βαζηιείαο ιφγν ηνπ ν Γίσλ ζθελνζεηεί κηα θαληαζηηθή 

ζπδήηεζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ κε ηνλ Γηνγέλε ηνλ Κπληθφ ζηελ Κφξηλζν. Ο 

θηιφζνθνο δηαθξίλεη δχν είδε παηδείαο, έλα ζετθφ θαη έλα αλζξψπηλν (ΙV. 29-35), θαη 

ηζρπξίδεηαη φηη ε πξψηε νδεγεί ζε πξαγκαηηθή εζηθή αξεηή ελψ ε δεχηεξε δελ είλαη παξά 

επηπφιαηε πνιπκάζεηα. πνηνο έρεη αιεζηλά κνξθσζεί κε παηδεία ζετθή εχθνια κπνξεί 

λα κάζεη θαη ηελ αλζξψπηλε αθνχγνληαο θάπνηεο θνξέο ιίγεο ζρεηηθέο δηδαζθαιίεο (ὀιίγα 

ἀθνύζαο θαὶ ὀιηγάθηο): ε ςπρή ηνπ δελ έρεη αλάγθε απφ λέα κάζεζε αιιά κφλνλ απφ 

ππφκλεζε ηεο ελδηάζεηεο γλψζεο πνπ ήδε θαηέρεη (νὐ γὰξ καζεῖλ, ἀιι᾽ ὑπνκλεζζῆλαη 

δεῖηαη κόλνλ). Ο Γίσλ αμηνπνηεί εδψ ηελ πιαησληθή δηδαζθαιία γηα ηε γλψζε σο 

αλάκλεζε. Αιιά ηε ζπλδέεη κε έλα άιιν, πιαησληθήο επίζεο πξνέιεπζεο, κνηίβν: ην 

ζηεξεφηππν ηνπ ππεξφπηε ζνθηζηή πνπ δελ γλσξίδεη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ εηθφλεο θαη 

είδσια, αληί ηεο ζηαζεξήο θαη έκπεδεο αιήζεηαο, θαη ζπλεπψο πεξηάγεη ηηο αλφεηεο ςπρέο 

ησλ καζεηψλ θαη αθνινχζσλ ηνπ ηήδε θαθείζε. Δίλαη ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν πνπ ν 

Γηνγέλεο παξνκνηάδεη ηνλ ζνθηζηή κε αθφιαζην επλνχρν. ηελ εχινγε δπζθνιία ηνπ 

Αιεμάλδξνπ λα θαηαιάβεη ηνλ παξαιιειηζκφ, ν Γηνγέλεο απαληά (36-37): νη πην αζει-

γείο επλνχρνη ηζρπξίδνληαη φηη είλαη άλδξεο θαη φηη εξσηεχνληαη γπλαίθεο· πιαγηάδνπλ 

κάιηζηα καδί ηνπο θαη ηνπο “ξίρλνληαη”· αιιά εηο κάηελ, απνηέιεζκα κεδέλ (γίγλεηαη δ’ 

νὐδὲλ πιένλ)· αθφκα θαη αλ πεξάζνπλ κέξεο θαη λχρηεο καδί ηνπο, ηίπνηε δελ πξνθχπηεη· 

έηζη θαη φζνη αθνινπζνχλ ηνπο ζνθηζηέο παξακέλνπλ δηα βίνπ ακαζείο θαη πεξηπιαλψκε-

                                                 
74

 Φίισλ Ινπδαίνο Νόκσλ ἱεξλ ἀιιεγνξία ηλ κεηὰ ηὴλ ἑμαήκεξνλ  ΙΙΙ.236. 



Post Augustum 5 (2021) 

 

 

181 

 

λνη ρεηξφηεξα θη απφ ηνλ νκεξηθφ Οδπζζέα. Η παξνκνίσζε ηνπ Γηνγέλε δελ ζα είρε 

λφεκα αλ ζεσξήζνπκε φηη νη αθφιαζηνη επλνχρνη, ιφγσ αληθαλφηεηαο, δελ κπνξνχζαλ λα 

παξάζρνπλ εδνλή ζηηο γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο πιάγηαδαλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

εχινγν ζπκπέξαζκα ζα ήηαλ απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ. 

Αιιά νη καζεηέο ησλ ζνθηζηψλ πνπ παξνκνηάδνληαη κε ηηο γπλαίθεο απηέο δελ 

απνγνεηεχνληαη: εμαθνινπζνχλ λα αθνινπζνχλ ηνπο ππνηηζέκελνπο δαζθάινπο ηνπο θαη 

λα ηνπο εκπηζηεχνληαη παξφιν πνπ αλεπηγλψζησο παξακέλνπλ αδαείο. Η παξνκνίσζε 

ηνπ Γηνγέλε έρεη λφεκα κφλνλ αλ νη επλνχρνη θαηνξζψλνπλ λα παξάζρνπλ εδνλή ζηηο 

γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο ζπλεπξίζθνληαη αιιά αδπλαηνχλ λα ηηο γνληκνπνηήζνπλ. Σν άθπξν 

απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηνπο δελ αθνξά ηελ απφιαπζε αιιά ηε ζχιιεςε θαη ηελ 

ηεθλνπνηία. 

 

* * * 

 

Βξηζθφκαζηε πιένλ ζηελ επνρή ηεο έιεπζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Μία ξήζε ηνπ Ιεζνχ, 

θαηαγεγξακκέλε ζην Καηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιην (19.12), δίλεη ην ζηίγκα φισλ ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ εμεγήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ακθίζπκεο ρξηζηηαληθήο ζηάζεο απέλαληη 

ζηνπο επλνχρνπο θαη ηνλ επλνπρηζκφ. Σα ζπκθξαδφκελα έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Ο 

Δπαγγειηζηήο παξνπζηάδεη Φαξηζαίνπο λα έξρνληαη πξνο ηνλ Ιεζνχ θαη λα ηνλ εξσηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, αλ επηηξέπεηαη ην δηαδχγην (19.3-11). Ο 

Ιεζνχο αξρηθά επηθαιείηαη ηε βηβιηθή αξρή πνπ απαγνξεχεη ζε θάζε πεξίπησζε ηε 

δηάδεπμε: ὃ νὖλ ὁ ζεὸο ζπλέδεπμελ ἄλζξσπνο κὴ ρσξηδέησ. ηελ πεξαηηέξσ εξψηεζε ησλ 

Φαξηζαίσλ γηαηί ηφηε ν Μσπζήο επέηξεςε ηελ απνπνκπή ηεο ζπδχγνπ, ν Ιεζνχο δειψλεη 

φηη απηφ απνηειεί κηα κεηαγελέζηεξε δηεπζέηεζε ράξηλ νηθνλνκίαο (πξὸο ηὴλ ζθιεξν-

θαξδίαλ ὑκλ), γηα λα πξνζζέζεη ακέζσο κεηά: ὃο ἂλ ἀπνιύζῃ ηὴλ γπλαῖθα αὐηνῦ κὴ ἐπὶ 

πνξλείᾳ θαὶ γακήζῃ ἄιιελ κνηρᾶηαη. Σφηε νη καζεηέο παξεκβαίλνπλ γηα λα πνπλ φηη, αλ 

έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα θαη ε θαηεγνξία ηνπ δηαδπγίνπ ζα πέθηεη πάληνηε ζηελ πιεπξά 

ηνπ άληξα, εθηφο αλ ε γπλαίθα ηνπ ηνλ έρεη απαηήζεη, έπεηαη φηη νὐ ζπκθέξεη γακῆζαη, ε 

ζχλαςε γάκνπ δελ είλαη ζπκθέξνπζα επηινγή. Καη ν Ιεζνχο απαληά: νὐ πάληεο ρσξνῦζηλ 

ηὸλ ιόγνλ ηνῦηνλ, ἀιι᾽ νἷο δέδνηαη. Η έθθξαζε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ φινη λα αθνινπ-

ζήζνπλ απηήλ ηελ ξήζε. Καη ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ζπλερίδεη (19.12): εἰζὶλ γὰξ 

εὐλνῦρνη νἵηηλεο ἐθ θνηιίαο κεηξὸο ἐγελλήζεζαλ νὕησο, θαὶ εἰζὶλ εὐλνῦρνη νἵηηλεο 

εὐλνπρίζζεζαλ ὑπὸ ηλ ἀλζξώπσλ, θαὶ εἰζὶλ εὐλνῦρνη νἵηηλεο εὐλνύρηζαλ ἑαπηνὺο δηὰ ηὴλ 

βαζηιείαλ ηλ νὐξαλλ. ὁ δπλάκελνο ρσξεῖλ ρσξείησ. 

Σν πιαίζην ηεο ζπλνκηιίαο δείρλεη φηη ε δηάθξηζε ησλ ηξηψλ εηδψλ επλνχρσλ πνπ 

εηζεγείηαη ν Ιεζνχο –εθ γελεηήο επλνχρνη, βίαηα επλνπρηζκέλνη απφ άιινπο, απηνεπλνπρη-

ζκέλνη πξνο ράξηλ ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλψλ– απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πεξί αγακίαο 

ιφγνπ πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο ηνπ. Φαίλεηαη φηη θαη ηα ηξία είδε ζεσξνχληαη αθαηάι-
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ιεια γηα ζχλαςε γάκνπ. Αιιά ε θαηαιεθηηθή παξαίλεζε ὁ δπλάκελνο ρσξεῖλ ρσξείησ, 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ξήζε νὐ πάληεο ρσξνῦζηλ ηὸλ ιόγνλ ηνῦηνλ, ἀιι᾽ νἷο 

δέδνηαη, πξέπεη λα αθνξά κφλνλ ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ηνπο απηνεπλνπρηζκέλνπο πξνο 

ράξηλ ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλψλ. Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο δελ έρνπλ θαλ ηε δπλαηφηεηα 

ζχλαςεο ηεθλνπνηεηηθνχ γάκνπ – θαη ν γάκνο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ πάληνηε ηεθλνπνηε-

ηηθφο. Μφλνλ φζνη είλαη γφληκνη, θαη άξα νχηε εθ θχζεσο νχηε εμ αλζξψπσλ επλνπρηζκέ-

λνη, δηαζέηνπλ ηελ επηινγή λα ζπζηάζνπλ ηελ γνληκφηεηά ηνπο πξνο ράξηλ ηεο βαζηιείαο 

ησλ νπξαλψλ. Ο Ιεζνχο θαίλεηαη λα επαηλεί απηήλ ηελ επηινγή. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη 

πψο αθξηβψο ηελ ελλνεί. Απνδέρεηαη, άξαγε, ν Ιεζνχο ηνλ πξαγκαηηθφ απηνεπλνπρηζκφ 

γηα ηνλ πλεπκαηηθφ ζθνπφ ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλψλ ή κήπσο κέζσ ηνπ απηνεπλνπρη-

ζκνχ ελλνεί απιψο θαη κφλνλ ηελ αγακία, δειαδή ηελ εθνχζηα απάξλεζε ηεο 

ηεθλνπνηίαο (ή θαη ηεο αθξνδίζηαο εδνλήο); Η ρξηζηηαληθή ζηάζε απέλαληη ζηε  αγακία, 

ηελ παξζελία, ηελ εθνχζηα απνρή απφ ηα αθξνδίζηα, ηνπο επλνχρνπο, ηνλ απηνεπλνπρη-

ζκφ θαη γεληθφηεξα ην ζψκα
75

 θαζνξίζηεθε, ελ πνιινίο, θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο, 

απφ ηε δηακάρε πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εξκελεία απηήο αθξηβψο ηεο ακθίζεκεο ξήζεο 

ηνπ Ιεζνχ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε θαηαθαλή αληίθαζε κε άιια ρσξία ησλ ηεξψλ γξαθψλ 

θαη θπξίσο κε ην Γεπηεξνλόκην (23.2).
76

 

ηε ρξηζηηαληθή γξακκαηεία ηνπ δεπηέξνπ αηψλα ελδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

Αζελαγφξα ν νπνίνο εμνκνηψλεη ηελ εζειεκέλε απνρή απφ ηα αθξνδίζηα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ επλνχρνπ:
77

 ηὸ ἐλ παξζελίᾳ θαὶ ἐλ εὐλνπρίᾳ κεῖλαη κᾶιινλ παξίζηεζη ηῶ 

ζεῶ, ηὸ δὲ κέρξηο ἐλλνίαο θαὶ ἐπηζπκίαο ἐιζεῖλ ἀπάγεη, “ην λα κείλεη θαλείο παξζέλνο θαη 

επλνχρνο θέξλεη θάπνηνλ πεξηζζφηεξν θνληά ζηνλ ζεφ, ελψ ε επηζπκία, έζησ θαη λνεξά, 

ηνλ απνκαθξχλεη”. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ ξεηνξηθφ ζρήκα ἓλ δηὰ δπνῖλ: παξζελία θαη 

εὐλνπρία απνηεινχλ εδψ φξνπο ζρεδφλ ζπλψλπκνπο.
78

 Λίγν παξαθάησ,
79

 ν ίδηνο ζπγγξα-

θέαο αληηπαξαζέηεη ηνπο κνηρνύο θαη παηδεξαζηάο ηνπ παγαληζηηθνχ θφζκνπ κε ηνπο 

εὐλνύρνπο θαὶ κνλνγάκνπο ρξηζηηαλνχο: “επλνχρνη” είλαη πξνθαλψο νη άγακνη. Μάιηζηα, 

εμαηηίαο ηεο ζπρλήο ζπλσλπκίαο κεηαμχ εὐλνύρνπ θαη παξζέλνπ ζηα θείκελα ησλ 

ρξηζηηαλψλ, είλαη κέρξη ζήκεξα αβέβαην αλ ν Μειίησλ άξδεσλ, ζχγρξνλνο ηνπ Αζελα-

γφξα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Δπζέβην επλνχρνο,
80

 ήηαλ θπξηνιεθηηθά επλνπρηζκέ-

λνο ή νλνκάζηεθε έηζη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο εγθξάηεηάο ηνπ. 

                                                 
75

 Μεηά ηελ πξσηνπνξηαθή κειέηε ηνπ  Peter Brown (1988) αθνινχζεζε έμαξζε ζρεηηθψλ κνλνγξαθηψλ: 

π.ρ. Elm 1994, Kuefler 2001. 
76

 Άιια ζρεηηθά θείκελα είλαη Λεπηηηθφλ 21.17-23, 22.24, πβ., σζηφζν, Hζαΐαο 56.3-5, νθία νινκψληνο 

3.14. 
77

 Αζελαγφξαο Πξεζβεία πεξὶ ρξηζηηαλλ 33.3. 
78

 O Stevenson 2002: 125 ρξεζηκνπνηεί ην παξάζεκα γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηαθνξά ησλ δχν φξσλ αιιά ηα 

γεληθφηεξα ζπκθξαδφκελα ηνπ ρσξίνπ νδεγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηαχηηζήο ηνπο. 
79

 Αζελαγφξαο Πξεζβεία πεξὶ ρξηζηηαλλ 34.3. 
80

 Δπζέβηνο Δθθιεζηαζηηθή Ιζηνξία V.24.5. 
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Ο Αζελαγφξαο εξκήλεπζε αιιεγνξηθά ην ιόγηνλ ηνπ Ιεζνχ πεξί επλνχρσλ. Η 

εξκελεπηηθή απηή γξακκή απαληάηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξηζηηαλνχο απνινγεηέο θαη 

εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο, αιιά δελ ππήξμε ε κφλε. Οξηζκέλνη, φπσο θεκνινγείηαη 

φηη παξαδφμσο έθαλε ζηε λεφηεηά ηνπ ν δηάζεκνο αιιεγνξηθφο εξκελεπηήο ησλ Γξαθψλ 

Ωξηγέλεο (3νο αη.),
81

 εμέιαβαλ ηε ξήζε θπξηνιεθηηθά θαη απηνεπλνπρίζηεθαλ – ή ηνπιά-

ρηζηνλ επαίλεζαλ αλνηθηά ηνλ επλνπρηζκφ, φπσο έθαλε πνιχ αξγφηεξα ν Θενθχιαθηνο 

Αρξίδνο (12νο αη.), ηνπ νπνίνπ έξγν κε ζέκα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ επλνπρηζκνχ 

δηαζψδεηαη κέρξη ζήκεξα.
82

 Άιινη –θαη ήηαλ πεξηζζφηεξνη ή πην δπλακηθνί ψζηε επηζή-

κσο λα επηθξαηήζνπλ– πξνέθξηλαλ ηελ αιιεγνξηθή εξκελεία. Ο Πξψηνο Ιεξφο Καλφλαο 

ηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηεο Νίθαηαο (325) θαηαδίθαζε ηνλ απηνεπλνπρηζκφ ησλ 

ηεξέσλ. 

Αηηία ηεο θαηαδίθεο ηνπ απηνεπλνπρηζκνχ ησλ ρξηζηηαλψλ ήηαλ, πξνθαλψο, ε 

ζρεηηθή δηάδνζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Καλέλαο θαλφλαο δελ απαγνξεχεη πξάμεηο πνπ νχησο ή 

άιισο ιάκπνπλ δηα ηεο απνπζίαο ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή δσή. ρεηηθά κε ηνλ επλνπρηζκφ 

ησλ ρξηζηηαλψλ δηαζέηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Δπηθάληνπ αιακίλνο (4νο αη.) γηα κηα 

αίξεζε θνληά ζηε Φηιαδέιθεηα, αλαηνιηθά ηνπ Ινξδάλε πνηακνχ, ηνπο Οπαιήζηνπο (πνπ 

πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ αξρεγέηε ηεο νκάδαο Οπάιε), νη νπνίνη φρη κφλνλ ήηαλ νη 

ίδηνη επλνπρηζκέλνη αιιά επέβαιιαλ βίαηα ηνλ επλνπρηζκφ ζε νπνηνλδήπνηε ηπρφλ 

πεξλνχζε απφ ηα κέξε ηνπο.
83

 Η θνηλφηεηα απηή απνηεινχζε αξρηθά θαλνληθφ κέινο ηεο 

Δθθιεζίαο, καο πιεξνθνξεί ν Δπηθάληνο, πξηλ ηειηθά θαηαδηθαζηεί σο αηξεηηθή θαη 

απνθνπεί. Αλ θαη ε πεξίπησζε ησλ Οπαιήζησλ σο νξγαλσκέλεο νκάδαο πνπ εθάξκνδε 

απζηεξά ζηα κέιε ηεο ηνλ επλνπρηζκφ είλαη νκνινγνπκέλσο αθξαία θαη κνλαδηθή, ε 

παξνπζία ηεο θαζηζηά εχινγε ηελ ζπνξάδελ χπαξμε αηφκσλ κε αλάινγεο πεπνηζήζεηο 

θαη πξαθηηθή ζε άιιεο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο. 

ζν θαη αλ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο, είραλ θαη νη δχν ζηάζεηο, ηφζν ε θαηαδηθαζηηθή 

φζν θαη ε επηδνθηκαζηηθή, ηα πξνεγνχκελά ηνπο ζηελ ειιελνξσκατθή παξάδνζε. Η 

κνξθή ηνπ επλνχρνπ εμαθνινπζνχζε λα απνπλέεη ακθηζεκία θαη λα εκπλέεη αληηδξάζεηο 

ακθίζπκεο, αθφκα θαη φηαλ παξνπζηάδνληαλ σο αλαθαλδφλ επηδνθηκαζηηθέο ή επηθξηηη-

θέο. Δίηε αιιεγνξηθά είηε θπξηνιεθηηθά πξνζεγγηζκέλνο ν ρξηζηηαληθφο απηνεπλνπρηζκφο 

ζήκαηλε πάληνηε ηελ απάξλεζε ησλ εγθνζκίσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά γελεηήζησλ 

απνιαχζεσλ.
84

 Οιφθιεξε ε ρξηζηηαληθή ζπδήηεζε γηα ηνπο επλνχρνπο εζηηάζηεθε ζην 

                                                 
81

 Ο απηνεπλνπρηζκφο ηνπ Ωξηγέλε, αλ θαη καξηπξείηαη ζηηο πεγέο (Δπζέβηνο Δθθιεζηαζηηθή Ιζηνξία 

VI.8.1-3), έρεη έληνλα ακθηζβεηεζεί ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα (Δπηθάληνο Παλάξηνλ 64.3). Γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ βι. Stevenson 2002: 127-130. 
82

 Gauthier 1980: 115-117, 288-331 (θείκελν θαη γαιιηθή κεηάθξαζε), Mullett 2002. 
83

 Δπηθάληνο Παλάξηνλ 58. 
84

 Σν δήηεκα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ επλνπρηζκνχ, θπξηνιεθηηθνχ ή ζπκβνιηθνχ, θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξνθαινχζε ηφζν ζε εζληθνχο φζν θαη ζε ρξηζηηαλνχο εμεηάδεηαη κέζα ζηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά 
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δήηεκα αλ θαη θαηά πφζνλ ε ηερλεηή απνθνπή, ή άιισο πσο ζπξξίθλσζε, ησλ φξρεσλ 

ζπλεπάγεηαη απηνκάησο εμάιεηςε ηεο επηζπκίαο ή κήπσο ε ρεηξνπξγηθά πξνθιεζείζα 

δπζθνιία ή θαη αδπλακία επίηεπμεο νξγαζκνχ ιεηηνπξγεί, παξά πάζαλ πξνζδνθίαλ, σο 

θίλεηξν γηα ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αθξνδίζηαο απφιαπζεο. Η αλάπηπμε 

ζεκαληηθήο ρξηζηηαληθήο γξακκαηείαο κε ζέκα ηελ παξζελία ζπλέβαιε ηδηαηηέξσο ζε 

απηήλ ηελ εμέιημε. πσο έρεη παξαηεξεζεί,
85

 νη πεξί παξζελίαο πξαγκαηείεο κεγάισλ 

κνξθψλ ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο θαηά ηνλ ηέηαξην αηψλα επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ 

αλαπηπζζφκελν αζθεηηζκφ θαη απέδσζαλ ζηελ παξζελία, πέξα απφ ηελ παιαηφηεξε θαη 

πξσηίζησο αξλεηηθή ζεκαζία ηεο εγθξάηεηαο, επίζεο κηα έλλνηα ζεηηθή. “Καη φπσο ζηηο 

ππφινηπεο ελαζρνιήζεηο επηλνήζεθαλ δηάθνξεο ηέρλεο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ εθάζηνηε 

ζθνπνχ, έηζη κνπ θαίλεηαη”, γξάθεη ν Γξεγφξηνο Νχζζεο,
86

  θαὶ ηὸ ηῆο παξζελίαο 

ἐπηηήδεπκα ηέρλε ηηο εἶλαη θαὶ δύλακηο ηῆο ζεηνηέξαο δσῆο πξὸο ηὴλ ἀζώκαηνλ θύζηλ ηνὺο 

ἐλ ζαξθὶ δληαο ὁκνηνῦζζαη δηδάζθνπζα. Απφ πεξηνδηθή εγθξάηεηα γηα ζπγθεθξηκέλν, 

θνζκηθφ ή ηεξφ, ζθνπφ πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε, ε απνρή απφ ηα αθξνδίζηα γίλεηαη πιένλ 

ηέρλε θαη δύλακηο, δειαδή εμεηδηθεπκέλε θαη κεζνδηθή πξαθηηθή, πνπ αζθείηαη δηα βίνπ 

θαη νδεγεί ζηελ εμνκνίσζε κε ηελ αζψκαηε θχζε ησλ αγγέισλ θαη ηειηθά ζηε ζέσζε. 

Έλα πνιχ πξνβεβιεκέλν δείγκα ηεο γξακκαηείαο απηήο είλαη ην Πεξί Παξζελίαο 

ηνπ Βαζίιεηνπ Αγθχξαο, έξγν πνπ απνδφζεθε εζθαικέλα ζηνλ Βαζίιεην Καηζαξείαο θαη 

ην νπνίν θαίλεηαη φηη δηαβάζηεθε ηδηαηηέξσο θαηά ηνλ 4ν θαη 5ν αηψλα.
87

 Δθεί ν 

Βαζίιεηνο Αγθχξαο γξάθεη:
88

 Μέγα κὲλ γάξ, ὡο ἀιεζο, παξζελία, ηῶ ἀθζάξηῳ Θεῶ, ὡο 

ἐλ θεθαιαίῳ εἰπεῖλ, ἐμνκνηνῦζα ηὸλ ἄλζξσπνλ. ην θείκελν απηφ, θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο 

επλνχρσλ πνπ δηέθξηλε ν Ιεζνχο παξνπζηάδνληαη αξρηθά κε ζεηηθφ πξφζεκν.
89

 Οη πξψηνη 

δηαζέηνπλ έλα θπζηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηνπο επηβάιιεη ηελ αγακία: θύζεσο πιενλεθηή-

καηη ηὸ πξὸο ηὰο ζπλνπζίαο ἐξεζίδνλ ἐθηεηκεκέλνη θαηαθξνλνῦζη ηλ γάκσλ. Οη δεχηεξνη 

έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ παξζεληθνχ βίνπ θαη έρνπλ δεηήζεη λα 

επλνπρηζηνχλ: εὐλνπρίζζεζαλ ὑπὸ ηλ ἀλζξώπσλ δηδαζθαιίᾳ θαὶ ηεξήζεη παξζελίαο 

πεηζζέληεο. (Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Βαζίιεηνο δελ εμεηάδεη θαζφινπ ηελ πεξίπησζε 

βίαησλ θαη αθνχζησλ επλνπρηζκψλ.) Η ηξίηε θαηεγνξία, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε, 

πεξηιακβάλεη φζνπο αζθνχλ δηα βίνπ ηελ παξζελία φρη φληαο θπξηνιεθηηθά επλνχρνη νχηε 

απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ θαηαλαγθαζκφ αιιά απφ δηθή ηνπο εθνχζηα επηινγή ζπλεηδεηήο 

                                                                                                                                                 
ζπκθξαδφκελα ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο (κε ζρεηηθή πιεξφηεηα σο πξνο ηηο ιαηηληθέο πεγέο αιιά θαη 

ζπλνκηιία κε ηηο αληίζηνηρεο ειιελφθσλεο) απφ ηνλ Kuefler 2001: 245-282. 
85

 Foucault 2019: 244-331. 
86

 Γξεγφξηνο Νχζζεο Πεξὶ παξζελίαο ἐπηζηνιὴ πξνηξεπηηθὴ εἰο ηὸλ θαη᾽ ἀξεηὴλ βίνλ 4.9 (= PG 46, 348 

[θεθ. 5]). 
87

 Elm 1994: 113-136. 
88

 Βαζίιεηνο Αγθχξαο Πεξὶ ηῆο ἐλ παξζελίᾳ ἀιεζνῦο ἀθζνξίαο πξὸο Λεηότνλ ἐπίζθνπνλ Μειηηελῆο 2 (= PG 

30, 672). 
89

 Βαζίιεηνο Αγθχξαο Πεξὶ ηῆο ἐλ παξζελίᾳ ἀιεζνῦο ἀθζνξίαο πξὸο Λεηότνλ ἐπίζθνπνλ Μειηηελῆο 57 (= PG 

30, 783-786). 
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άζθεζεο ζηελ απνρή απφ ηα αθξνδίζηα: αὐηνὶ ἑαπηνὺο δηὰ ηὴλ βαζηιείαλ ηλ νὐξαλλ 

πξὸο ηὴλ παξζελίαλ ἀζθνῦζη. Απηνί είλαη, φπσο δειψλεηαη αξγφηεξα,
90

 νἱ θαηὰ λνῦλ ζεῖνη 

εὐλνῦρνη. Ο Βαζίιεηνο εξκελεχεη αιιεγνξηθά ηνλ επαγγειηθφ απηνελνπρηζκφ σο εγθξά-

ηεηα θαη άζθεζε θαη ζηξέθεη ηειηθά ηα βέιε ηεο θξηηηθήο ηνπ θαηά ηεο θπξηνιεθηηθήο 

πξαθηηθήο επεηδή απηή δειψλεη έκκεζε απνδνρή κηαο έληνλεο ςπρηθήο ηάζεο γηα 

αθνιαζία πνπ δελ ζεξαπεχεηαη κε ηε βίαηε θαηαζηξνθή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ.
91

 

ηελ ίδηα γξακκή πιεχζεο αιιά κε κεγαιχηεξε θαπζηηθφηεηα, ν Κχξηιινο 

Αιεμαλδξείαο
92

 ζα ζηειηηεχζεη φρη κφλνλ ηελ εμσηεξηθή ζειππξέπεηα θαη αηαμηλφκεηε 

εκθάληζε ησλ επλνχρσλ αιιά θαη ηελ έληνλε ςπρηθή ιαγλεία ηνπο πνπ, θαηά ηε γλψκε 

ηνπ, νδεγεί ζε εμεδεηεκέλεο θαη αθχζηθεο, ελεξγεηηθέο ή παζεηηθέο, εξσηηθέο πεξηπηχ-

μεηο κε άηνκα είηε ηνπ ελφο είηε ηνπ άιινπ θχινπ. Ο Κχξηιινο απνδέρεηαη ηνλ 

πλεπκαηηθφ επλνπρηζκφ, δειαδή ηελ αγακία θαη ηελ εθνχζηα απνρή απφ ζεμνπαιηθέο 

απνιαχζεηο, αιιά αξλείηαη ηνλ θπξηνιεθηηθφ επλνπρηζκφ ζεσξψληαο φηη απηφο βξίζθεηαη 

φρη ζηνπο αληίπνδεο αιιά ζηελ ππεξεζία ηεο εδνλήο. Σν επαγγειηθφ ιφγην θαὶ εἰζὶλ 

εὐλνῦρνη νἵηηλεο εὐλνύρηζαλ ἑαπηνὺο δηὰ ηὴλ βαζηιείαλ ηλ νὐξαλλ (Μαηζ. 19.12) ν 

Κχξηιινο, φπσο θαη αξθεηνί πξηλ απφ απηφλ, ην εξκήλεπε αιιεγνξηθά σο δεισηηθφ κηαο 

ςπρνπλεπκαηηθήο ζηάζεο πνπ δελ επεκβαίλεη ζηελ εθ Θενχ δεκηνπξγεκέλε αξηηκέιεηα. 

ζν πεξηζζφηεξν ςεγφηαλ ν πξαγκαηηθφο επλνχρνο γηα ηελ ππεξβνιηθή θαη δηεζηξακκέ-

λε ιαγλεία ηνπ, ηφζν ε ζπκβνιηθή κνξθή ηνπ αλαβαζκηδφηαλ σο νηνλεί αγγειηθή 

πιεξφηεηα. 

 

* * * 

 

Σν κνλαδηθφ δσληαλφ ηνπ πιαλήηε ην νπνίν, φπσο είρε ήδε παξαηεξήζεη εχζηνρα ν 

Αξηζηνηέιεο,
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 δελ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο εξσηηθνχ νίζηξνπ είλαη ν 

άλζξσπνο. Η δσή ηνπ, εκβαπηηζκέλε ζηελ αθξνδίζηα επηζπκία, δχζθνια απειεπζεξψλε-

ηαη απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο εδνλήο – θαη πάλησο ν επλνπρηζκφο δελ απνηειεί ιχζε. Οχηε 

ν Αξηζηνηέιεο, σζηφζν, νχηε νη ππφινηπνη αξραίνη ζπγγξαθείο, εζληθνί ή ρξηζηηαλνί, δελ 

ζπκπέξαλαλ ηελ παληειή αδπλακία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα επηηχρεη ηελ πνζεηή 

πιεξφηεηα. Αλ ην είραλ θάλεη, ν επλνχρνο ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηαζηεί αξρέηππε 

κνξθή ηεο αδπζψπεηεο κνίξαο πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα πνζεί αθφκα θαη φηαλ γλσξίδεη 

εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία. Λφγσ ηεο πξφζδεζεο ζηε 

θχζε πνπ ραξαθηήξηδε ηελ αξραηφηεηα, ν επλνχρνο παξέκεηλε ην ζχκβνιν είηε ελφο 
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 Βαζίιεηνο Αγθχξαο Πεξὶ ηῆο ἐλ παξζελίᾳ ἀιεζνῦο ἀθζνξίαο πξὸο Λεηότνλ ἐπίζθνπνλ Μειηηελῆο 60 (= PG 

30, 792). 
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 Βαζίιεηνο Αγθχξαο Πεξὶ ηῆο ἐλ παξζελίᾳ ἀιεζνῦο ἀθζνξίαο πξὸο Λεηότνλ ἐπίζθνπνλ Μειηηελῆο 61 (= PG 

30, 793). 
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 Κχξηιινο Αιεμαλδξείαο Λόγνο ζηειηηεπηηθὸο θαηὰ εὐλνύρσλ PG 77.1105-1109. 
93

 Αξηζηνηέιεο Πεξὶ ηὰ δῶα ἱζηνξίαη 542a27, πβ. 557b30, Πξνβιήκαηα 896a22. 
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αθχζηθνπ κεηαμύ, ηνπ άθπινπ ηέξαηνο αλάκεζα ζηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα, είηε κηαο 

αγγειηθήο ππέξβαζεο ηεο πεπησθπίαο θαη έκθπιεο θαηάζηαζεο. 
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