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Εισαγωγή 

  Το πεδίο αναφοράς της παρούσας εργασίας είναι η ποίηση της 

Σαπφούς, της μεγάλης λυρικής ποιήτριας από τη Λέσβο, της οποίας το έργο 

αλλά και η ζωή υπήρξε διαχρονικά σημείο αναφοράς των μελετητών της 

αρχαιότητας.  

  Τα βιογραφικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας προέρχονται από 

αρχαίες πηγές, ύστερες συνήθως, που δίνουν πληροφορίες για την περίοδο 

δράσης της1  και το έργο της. Αν και δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες (όπως 

συμβαίνει συνήθως με τις αρχαίες βιογραφικές παραδόσεις), μας επιτρέπουν 

την πρώτη, αδρομερή σκιαγράφηση του πορτρέτου της ποιήτριας. Η γέννησή 

της τοποθετείται - από το Λεξικό Σούδα2-  στα 612 π. Χ. περίπου στην Ερεσό, 

μια πόλη στη δυτική ακτή της Λέσβου, στα χρόνια του τυράννου Πιττακού, 

αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της φαίνεται πως το πέρασε στη 

Μυτιλήνη. Η καλλιτεχνική δράση της συνέπεσε με την δράση του άλλου 

διάσημου Λεσβίου ποιητή, του Αλκαίου. Η εμπλοκή του Αλκαίου στα 

πολιτικά πράγματα της Λέσβου είναι ευρέως γνωστή, όμως και η Σαπφώ δεν 

                                                           
1 Οι βιογραφικϋσ πληροφορύεσ που παραθϋτουμε ςτην εργαςύα μασ προκύπτουν από τη μελϋτη 
2 Λεξικό Σούδα, λόμ. 107: Σαπφώ, Σύμωνοσ, οἱ δὲ Εὐμόνου, οἱ δὲ Ἠεριγύου, οἱ δὲ Ἐκρύτου,  
οἱ δὲ Σόμου, οἱ δὲ Κϊμωνοσ, οἱ δὲ Ἐτϊρχου, οἱ δὲ Σκαμανδρωνύμου· 
μητρὸσ δὲ Κλειδόσ· Λεςβύα ἐξ Ἐρεςςοῦ, λυρικό, γεγονυῖα κατὰ τὴν 
μβʹ Ὀλυμπιϊδα, ὅτε καὶ Ἀλκαῖοσ ἦν καὶ Στηςύχοροσ καὶ Πιττακόσ. 
ἦςαν δὲ αὐτῇ καὶ ἀδελφοὶ τρεῖσ, Λϊριχοσ, Χϊραξοσ, Εὐρύγιοσ. ἐγαμόθη                              (5) 
δὲ ἀνδρὶ Κερκύλᾳ πλουςιωτϊτῳ, ὁρμωμϋνῳ ἀπὸ Ἄνδρου, καὶ θυγατϋρα 
ἐποιόςατο ἐξ αὐτοῦ, ἣ Κλεὶσ ὠνομϊςθη. […] 
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πρέπει να έμεινε αμέτοχη. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές εξορίστηκε για 

κάποιο χρονικό διάστημα (591-586 π.Χ.) στη Σικελία με την οικογένειά της, 

πράγμα που σημαίνει ότι εκείνη ή ο σύζυγός της Κερκύλας από την Άνδρο 

εμπλεκόταν στα πολιτικά πράγματα του τόπου. 

   Η Σαπφώ πρέπει να ξεκίνησε να συνθέτει από νωρίς και στο 

ξεκίνημά της φαίνεται πως είχε επηρεαστεί από τις συνθέσεις άλλων 

συγχρόνων ή προγενέστερων ποιητών.  Τα σωζόμενα αποσπάσματα 

μαρτυρούν ποικίλες συγκλίσεις προς αλλά και αποκλίσεις από την ευρύτερη 

ποιητική παράδοση, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται το ιδιαίτερο δικό της 

ύφος και ρεπερτόριο. Στα σωζόμενα αποσπάσματα ένα βασικό θέμα που 

επανέρχεται είναι ο έρωτας και για τα δυο φύλα, γεγονός που της έχει δώσει 

τον χαρακτηρισμό της ποιήτριας του έρωτα. Πολλά από αυτά τα 

αποσπάσματα δημιουργούν την αίσθηση ότι υπήρχε μία ομάδα νεαρών 

γυναικών που εκτελούσαν τα τραγούδια στα οποία συχνά προβάλλονταν οι 

τρυφερές εμπειρίες που μοιράζονταν μέσα στην ομάδα. Αρκετά μάλιστα απ’ 

αυτά τα αποσπάσματα περιλαμβάνουν και στοιχεία δείξεως, δεικτικής 

δηλαδή αναφοράς στο ανθρώπινο περιβάλλον που συνδεόταν με την 

παράσταση της εκάστοτε σύνθεσης, όπως το περίφημο απόσπασμα 31 Voigt3 

(= V στο εξής) που αναφέρεται σε ‘κεῖνον’, τον άνδρα-αίνιγμα (του οποίου η 

ταυτότητα ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί). Στο απόσπασμα 21V το ποιητικό 

                                                           
3 Σα αποςπϊςματα τησ απφούσ με την αρύθμηςό τουσ αντλούμε από την ϋκδοςη τησ Voigt, E.-M. 
(1971:66), Sappho et Alcaeus, Fragmenta, Amsterdam. 
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‘εγώ’ ζητάει από μία από τις παριστάμενες γυναίκες να ξεκινήσει να 

τραγουδά,  στο απόσπασμα 96 περιγράφεται η απόλαυση που προσφέρει το 

γυναικείο τραγούδι, ενώ στα απ. 16 & 94 η Σαπφώ λυπάται και αναζητά τις 

αγαπημένες της Ανακτορία και Ατθίδα που φεύγουν μακριά, πιθανότατα 

για να παντρευτούν4. Ολα αυτά τα ‘στιγμιότυπα’5 που περιγράφονται λυρικά 

στο σαπφικό corpus έχουν τροφοδοτήσει βιογραφικές αφηγήσεις και θεωρίες 

που τοποθετούν τη Σαπφώ εν μέσω ενός ‘κύκλου’ ή ενός θιάσου από νεαρά 

κορίτσια, τα οποία επιδίωκε να μυήσει στις τέχνες της στιχουργίας, της 

μουσικής και του χορού. Αν και ο όρος θίασος δεν απαντά πουθενά στα 

αρχαία αποσπάσματα αναφερόμενος στην Σαπφώ, η θρησκευτική διάσταση 

δεν είναι απούσα, καθώς προβάλλεται έντονα στη σαπφική ποίηση ο 

ιδιαίτερος δεσμός των γυναικών με την Αφροδίτη και τις Μούσες.  

  Τα συναισθήματα που περιγράφονται στα παραπάνω αποσπάσματα 

είναι ιδιαιτέρως τρυφερά, κι ως εκ τούτου καλλιεργείται η εντύπωση μιας 

ποίησης ‘ιδιωτικού’ χαρακτήρα. Η εντύπωση αυτή κυριάρχησε σε μεγάλο 

βαθμό στην πρόσληψη του σαπφικού έργου. Ωστόσο, θα πρέπει να 

τονίσουμε πως η Σαπφώ με την τέχνη της δεν περιορίστηκε μόνο μέσα στον 

κύκλο των ἑταιρῶν της, αλλά συνέθεσε και άλλα είδη ποίησης όπως τα 

γνωστά ἐπιθαλάμια6, είδος της χορικής ποίησης, που εκτελούνταν σε 

                                                           
4 Απ. 16, ςτύχ. 15-16: ..] μ ε  νῦν Ἀνακτορύ[ασ ὀ]ν ε  μναι  ς’ οὐ ] παρεούςασ [Σην Ανακτορύα εμϋνα 
πώσ μου θύμιςε που εύναι ςτα ξϋνα] και Απ. 94, ςτύχ. 4-5: ὤιμ’ ὠσ δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν,  Ψϊπφ’, ἦ 
μϊν ς’ ἀϋκοις’ ἀπυλιμπϊνω [Σι ςυμφορϊ απφώ μου, ςτα ξϋνα πϊω, θϋλω δε θϋλω].  
5 ΄Οπωσ τα ονομϊζει ο Yatromanolakis (2009: 217).  
6 Κατατοπιςτικό ςυζότηςη για το ἐπιθαλϊμιο γύνεται παρακϊτω. 
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περιστάσεις γάμου και απευθύνονταν σε κοινό διαφορετικό ενδεχομένως 

από εκείνο του θιάσου της. Τα άσματα αυτής της κατηγορίας (γαμήλια) 

διακρίνονται από το περιεχόμενό τους και από το γεγονός ότι οι 

Αλεξανδρινοί φιλόλογοι φρόντισαν να τα εντάξουν σε ξεχωριστό βιβλίο, το 

τελευταίο από τα εννέα συνολικά. Τα σωζόμενα αποσπάσματα είναι 

περιορισμένα σε αριθμό, αλλά ενδεικτικά της ποικιλίας και ποικιλομορφίας 

της ποιητικής έκφρασης που μπορούμε να εντοπίσουμε στις σαπφικές 

συνθέσεις.  

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι σύγχρονοι μελετητές συνεχίζουν να 

αναζητούν με ζήλο στα παπυρικά σπαράγματα που έρχονται στο φως νέα 

στοιχεία της τέχνης της Σαπφούς. Τα τελευταία χρόνια η τύχη στάθηκε 

γενναιόδωρη, αφού όντως ανακαλύφθηκαν κάποια νέα αποσπάσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, πριν από λίγα χρόνια δημοσιεύτηκε ένα ποίημα που προήλθε 

από αποκατάσταση παπύρου της Οξυρύγχου και αναφέρεται στον μύθο της 

Αυγής και του Τιθωνού7.  Πολύς λόγος επίσης γίνεται σήμερα για έναν 

πάπυρο8 που χρονολογείται στον 3ο μ. Χ. αιώνα, ο οποίος περιέχει δυο 

ποιήματά της, πιθανότατα από το πρώτο βιβλίο της: στο πρώτο, που σώζεται 

σχεδόν ακέραιο, η ποιήτρια απευθύνεται με λύπη και παράπονο στους δυο 

από τους τρεις αδερφούς της Χάραξο και Λάριχο. Το δεύτερο, το οποίο 

απαρτίζουν δυστυχώς διάσπαρτες λέξεις, είναι ίσως ένα αίτημα της Σαπφούς 

                                                           
7 Βλ. ςχετικϊ ϊρθρα West (2005:1-9), Rawles (2006:1-7) και Nagy (2010:176-199). 
8 Αναλυτικϊ βλ. Obbink, (2014:32-42). 
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στην Αφροδίτη να συνδράμει ώστε να επιστρέψει αγαπημένο της πρόσωπο. 

Και τα τρία νέα ποιήματα είναι γραμμένα στην αιολική διάλεκτο και 

σαπφικό πεντάμετρο στίχο, σήμα κατατεθέν της ποιήτριας. Είναι βέβαιο ότι 

τα επόμενα χρόνια τα ποιήματα αυτά που μόλις ήρθαν στο φως θα 

απασχολήσουν τους σύγχρονους μελετητές της Σαπφούς. 

          Αντικείμενο, ωστόσο, του δικού μας προβληματισμού θα είναι όχι ένα 

νέο απόσπασμα, αλλά ένα έργο από παλιά γνωστό, συγκριτικά όμως 

λιγότερο γνώριμο και διάσημο. Πρόκειται για το απόσπασμα 44V από το 

δεύτερο βιβλίο των ποιημάτων της (σύμφωνα με την αλεξανδρινή 

κατάταξη),9 το οποίο φαίνεται να διαθέτει μια εξαιρετικά επίκαιρη διάσταση: 

δεν υπηρετεί την κατεστημένη & μονομερή εικόνα της στενά ιδιωτικής και 

ατομικής Σαπφούς. Η εικόνα αυτή αποτυγχάνει πλέον να πείσει ως 

μοναδικά κυρίαρχη στην σαπφική ποίηση, διότι έχει γίνει πια αντιληπτό ότι 

μια τέτοια ‘ανάγνωση’ του σαπφικού έργου έχει στηριχτεί σε κατεστημένες 

ιδέες και συμβατικές παραδοχές για τη γυναικεία φύση και ρόλο και ειδικώς 

για το τι πρέπει  να είναι μία γυναίκα ποιήτρια και μία ποίηση γυναικεία. Η 

μικρής έκτασης, παθιασμένη λυρική σύνθεση έχει παραδοσιακά εκληφθεί ως 

κατάλληλη για γυναίκες ποιήτριες (στις οποίες αποδίδεται πάθος & 

συναίσθημα), ενώ η εκτενέστερη, αναλυτικότερη και στοχαστικότερη επική 

σύνθεση θεωρείται αντιπροσωπευτικότερη ενός άρρενα ποιητή. Ακριβώς 

                                                           
9 τον πϊπυρο υπϊρχει η ϋνδειξη Μελῶν Β’. 
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επειδή το απ. 44 ήταν περισσότερο ‘επικό’ και λιγότερο ‘κοριτσίστικο’ απ’ ό,τι 

ήταν αναμενόμενο (σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοσιακές ιδέες), κέρδισε 

τον χαρακτηρισμό ‘αντικανονικό’ (ή ‘ανώμαλο’) στη νεότερη βιβλιογραφία,10 

ενώ υπήρξαν και ιδιαίτερα αξιόλογες φωνές που αμφισβήτησαν τη 

γνησιότητά του.11  

         Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, πολλές κρατούσες αντιλήψεις έχουν 

αναθεωρηθεί. Οι σύγχρονοι μελετητές μιλούν για ‘διπλή συνείδηση’ στο 

σαπφικό έργο που απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες,12 για τον ‘δημόσιο 

κόσμο’ της ποίησης της Σαπφώς,13 για τις ‘δημόσιες περιστάσεις’ εκτέλεσής 

της,14 αλλά και για τις συνεχείς επανεκτελέσεις της σε ανδρικά, δημόσια, 

κρατικά περιβάλλοντα όπως αυτά του αριστοκρατικού συμποσίου, των 

θρησκευτικών εορτών ή ακόμα και των ρητορικών σχολών.15 Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι τα ζητήματα εκτέλεσης μιας λυρικής σύνθεσης και γενικότερα 

η έννοια της ‘παράστασης’ βρίσκεται πλεόν στην καρδιά της σύγχρονης 

συζήτησης για τη λυρική ποίηση, μετά τις πρωτοπόρες μελέτες των B. Gentili 

και J. Herington.16 Η λυρική ποίηση αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος της 

ευρύτερης ‘ωδικής κουλτούρας’ (song culture) των αρχαιοελληνικών πόλεων: 

μιας κουλτούρας στην οποία η ωδή, το τραγούδι, διαπερνά πλείστες πλευρές 

                                                           
10 Page (1955: 65) “abnormal”. Mϋχρι πριν λύγα χρόνια δεν εύχε εξεταςτεύ ςχεδόν καθόλου από 
τουσ μελετητϋσ τησ λυρικόσ πούηςησ, παρϊ μόνο ςτο ζότημα τησ γνηςιότητϊσ του. 
11 Wilamowitz (1914: 230), Schadewaldt (1950: 48-49), Treu (1963: 197). 
12 Βλ. Winkler 2004.  
13 Parker 2005.  
14 Snyder 2004. 
15 Βλ. ενδεικτικϊ τισ περιεκτικϋσ παρουςιϊςεισ των Budelmann 2009, Yatromanolakis 2009, Νagy 
2007, Περυςινϊκησ (2012: 244-247).  
16

 Gentili 1990, Herington 1985.  



10 
 

της ζωής. Μέσα σε έναν τέτοιο πολιτισμό όλοι άδουν (τραγουδούν) και η ωδή 

(το τραγούδι) είναι ισχυρό μέσον όχι μόνον για ψυχαγωγία αλλά για την 

έκφραση & διαμόρφωση σημαντικών τάσεων και αντιλήψεων.  Ως εκ τούτου 

η προοπτική έχει στραφεί προς την παράσταση και το κοινό και τη 

γενικότερη λειτουργία που η ποίηση έχει στη ζωή των αρχαϊκών και 

κλασικών κοινοτήτων και των υποομάδων που συγκροτούν αυτές τις 

κοινότητες. Δεν έχει εκλείψει, βέβαια, και το παραδοσιακό ενδιαφέρον για 

ζητήματα ειδολογικά. Τώρα όμως αυτά τίθενται σε νέες βάσεις, αφού (όπως 

παρατήρησε ο Dover πριν από αρκετά χρόνια και άλλοι σπουδαίοι μελετητές 

επιβεβαίωσαν έκτοτε),17 οι λυρικές κατηγορίες την αρχαϊκή και κλασική 

Ελλάδα συνήθως απηχούν πλευρές που συνδέονται με την περίσταση μέσα 

στην οποία εκτελείται μία λυρική σύνθεση. Με άλλα λόγια, το ‘είδος’ 

συνδέεται με την περίσταση ή την παράσταση.18  

Υπό το φως αυτών των νέων προσεγγίσεων ζητήματα ειδολογικά θα 

συζητηθούν και στην παρούσα εργασία. Με αναφορά στο απ. 44, το οποίο 

ξεφεύγει από το καθιερωμένο ύφος της Σαπφούς και δεν εκφράζει 

προσωπικά  συναισθήματα αλλά μάλλον καθολικά, θα προσπαθήσουμε να 

μιλήσουμε για μια άλλη πλευρά της Σαπφώς, όχι εκείνη της ποιήτριας του 

έρωτα που άδει με τη λύρα σόλο στον κύκλο των μαθητριών της, αλλά για τη 

δημόσια ή τουλάχιστον συλλογικότερη πλευρά της ποίησής της που 

                                                           
17 Nagy (2007: 23), Carey (2009: 22).  
18 Για το θϋμα αυτό βλ. και  Αθαναςϊκη (2009: 20κ.ε.) – ςτο ύδιο ϋργο κυρύωσ οφεύλω και τουσ 
αναλυτικούσ όρουσ τησ προςϋγγιςόσ μου (‘παρϊςταςη’, ‘διϊδραςη’).  
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απευθύνεται με ευρύτερα και μη στενά, προσωπικά θέματα σε ευρύτερο 

κοινό και που μέσα από τις εκτελέσεις και τις επανεκτελέσεις της φαίνεται 

να βρίσκεται σε ένα ευρύ πλαίσιο καλλιτεχνικής διάδρασης με άλλα 

ποιητικά είδη. 
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απφώ, Απόσπασμα 44 V 

 Κείμενο – εισαγωγικός σχολιασμός 

  Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί συνοπτικά το σε μεγάλο μέρος 

σωζόμενο απόσπασμα της Σαπφούς 44 Voigt19. Το ποίημα παραδίδεται από 

τους παπύρους της Οξυρύγχου 1232 (fr. 1 coll.II, III, & fr. 2) και 2076 (col. II), σε 

σχετικά καλή κατάσταση, ενώ λίγοι στίχοι παραδίδονται και από την έμμεση 

παράδοση (Αθήναιος 11, 460d). Δυστυχώς δεν σώζεται η αρχή του, ενώ 

υπάρχουν κάποιες φθορές περίπου στη μέση του. 20   

            Παραθέτουμε εν συνεχεία το αρχαίο κείμενο όπως σώζεται σε γενικές 

γραμμές, ενώ ακολουθεί και νεοελληνική μετάφραση. 

Κυπρ ο  . [              - 22-                 ]ας· 

κάρυξ ἦλθε θέ[    -10-          ]ελε[ ... ]θεις 

῎Ιδαος ταδεκα ...  φ[ .. ]. ις τάχυς ἄγγελος· 

< ※                                                                 > 

τάς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας .*.+δε.αν κλέος ἄφθιτον· 

Ἔκτωρ καὶ συνέταιρ *ο+ι ἄγ οι σ᾽ ἐλικώπιδα                         5 

Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ᾽ ἀπ’ ἀ*ιν+νάω 

ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ναῦσιν ἐπ᾽ ἄλμυρον 

πόντον· πόλλα δ᾽ [ἐλί+γματα χρύσια κἄμματα 

                                                           
19 Οπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, τα αποςπϊςματα τησ απφούσ με την αρύθμηςό τουσ αντλούμε 
από την ϋκδοςη τησ Voigt (1971). Σο απόςπαςμα 44 V. παραθϋτουμε και ςε φωτογραφύα από 
την εν λόγω ϋκδοςη ςτο τϋλοσ τησ εργαςύασ (καθώσ δεν όταν δυνατόν να αποτυπώςουμε τα 
παπυρολογικϊ ςύμβολα πλόρωσ ςτο κεύμενό μασ). τισ παλαιότερεσ εκδόςεισ εύναι 44 Lobel-
Page = 55 Diehl. 
20 Page (1955: 64). 
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πορφύρ*α+ καταύτ*με+να, ποί κ ι λ᾽ ἀθύρματα, 

ἀργύρα  τ ᾽ ἀνά ριθ μα ποτήρια κἀλέφαις‛.                         10 

ὢς εἶπ᾽· ὀτραλέως δ᾽ ἀνόρουσε πάτ*η+ρ  φίλος· 

φάμα δ᾽ ἦλθε κατὰ πτ όλιν εὐρύχο ρ ο ν φίλοις· 

αὔτικ᾽ Ἰλίαδαι σατίναι*ς+ ὐπ᾽ ἐυτρόχοις 

ἆγον αἰμιόνοις, ἐ π *έ+βαινε δὲ παῖς ὄχλος 

γυναίκων τ᾽ ἄμα παρθενίκα*ν+ τ .. [ .. ] . σφύρων,            15 

χῶρις δ᾽ αὖ Περάμοιο θυγ*α+τρες * 

ἴππ*οις+ δ᾽ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ᾽ ἀρ *ματα 

π*           +ες ἠίθ εοι, μεγάλω*σ+τι δ * 

δ*          ]. ἀνίοχοι φ*. . . . .+.* 

π *         ʹ+ξα.ο*                                                                      20 

‹        desunt aliquot versus      › 

                                            [ἴ+κελοι θέοι*ς 

                                             ] ἄγνον ἀολ*λε- 

ὄ ρ μαται *                             +νον ἐς Ἴλιο*ν 

αὖλος δ᾽ ἀδυ*μ+έλης  *             +τ᾽ ὀνεμίγνυ*το 

καὶ ψ*ό+φο*ς κ+ροτάλ*ων             +ως δ᾽ ἄρα πάρ*θενοι     25 

ἄειδον μέλος ἄγν *ον,  ἴκα+νε δ᾽ ἐς α ἴ θ *ερα 

ἄχω θεσπεσία  γελ *                                      · 

πάνται δ᾽ ἦς κὰτ ὄδο*ις 

κράτηρες φίαλαί τ᾽ ὀ[ . . . +υεδε* . .+. .εακ* . ].[ 

μύρρα καὶ κασία λίβανός τ᾽ ὀνεμείχνυτο,                    30 

γύναικες δ᾽ ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστερα*ι 

πάντες δ᾽ ἄνδρες ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον 

πάον᾽ ὀνκαλέοντες  Ἐκάβολον εὐλύραν, 

ὔμνην δ᾽ Ἔκτορα κἈνδρομάχαν θεο<ε>ικέλο*ις. 

 

Μετάφραση21: 

Κυπρο... 

Ο κήρυκας ήρθε τρέχοντας κι αφού στάθηκε (ανάμεσά τους), 

                                                           
21 Για τισ μεταφρϊςεισ των αποςπαςμϊτων τησ απφούσ ανατρϋξαμε ςτην αγγλικό ϋκδοςη του 
Campbell, D. 32002 (1982), Greek Lyric, Sappho and Alcaeus (v. I), Cambridge, καθώσ και ςτισ 
ποιητικϊ ςυντεθειμϋνεσ ελληνικϋσ από τον Δϊλλα, Γ. (2004), Αρχαύοι Λυρικού (τ. Β’), Μελικού, Η 
Αιολικό και η Ιωνικό μονωδύα, Αθόνα, τισ οπούεσ και ςυμβουλευτόκαμε για την απόδοςη των 
δικών μασ. 
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ο Ιδαίος, διαλαλεί (την είδηση), γοργός μαντατοφόρος 

«< 

και στη λοιπή Ασία, αθάνατη δόξα∙ 

ο Έκτωρ κι οι σύντροφοί του φέρνουν την αστραπόφθαλμη,                     (5) 

αβρή Ανδρομάχη από την ιερή τη Θήβα και την αστείρευτη Πλακία 

μέσα στα πλοία τους πάνω από την αλμυρή τη θάλασσα∙ 

και πολλά χρυσά βραχιόλια (φέρνουν μαζί) 

κι αρωματισμένα φορέματα από πορφύρα, κι ακόμη 

περίτεχνα στολίδια κι αμέτρητα ασημένια κύπελλα  

και φίλντισι».                                                                                                     (10) 

Ετσι είπε∙ κι αμέσως πάνω πετάχτηκε ο αγαπητός (του Έκτορα ο) πατέρας∙ 

και η φήμη έφτασε στους φίλους μέσω της πλατειάς της πόλης∙ 

κι αμέσως οι Τρώες έζεψαν μουλάρια 

στα καλλίτροχα αμάξια και πλήθος γυναικών  

και παρθένων με τρυφερούς αστραγάλους πάνω ανέβηκε,                     (15) 

ξεχωριστά οι κόρες του Πριάμου∙ 

κι ακολουθούσαν από πίσω άνδρες ιππεύοντας άρματα 

και όλοι οι νέοι και μεγαλόβοα 

και οι ηνίοχοι< 

<                                                                                                                            (20) 

< όμοιοι με τους θεούς< 

< ιερό< 

στράφηκαν όλοι μαζί<  (να πάνε) προς το Ίλιο 

και ο γλυκόλαλος αυλός (με την κιθάρα) αναμείχθηκε 

και ο ήχος των κροτάλων∙ και οι παρθένες                                                   (25) 

τραγουδούσαν με καθαρή φωνή ιερό άσμα 
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και θεσπέσια μελωδία (έφτανε) στους ουρανούς. 

Παντού στους δρόμους< 

κρατήρες και φιάλες κρασιού ... 

σμύρνα και κασία και λιβάνι ανακατεύονταν                                             (30) 

κι όσες γυναίκες ήταν μεγαλύτερες ολόλυζαν 

κι όλοι οι άνδρες βροντολαλούσαν τραγούδι ιερό, 

καλώντας τον Παιάνα, τον μακροτοξευτή με την ωραία τη λύρα, 

και υμνούσαν τον Έκτορα και την Ανδρομάχη, τους θεόμορφους. 

            

          Ολόκληρο το απόσπασμα είναι μια μυθική αφήγηση των γάμων του 

Έκτορα και της Ανδρομάχης. Γίνεται αναφορά στη γαμήλια μετάβαση των 

νεονύμφων από την πατρίδα της νύφης στην πατρίδα του γαμπρού συνοδεία 

πλούσιων δώρων και εν συνεχεία παρουσιάζεται διεξοδικά η μεγαλοπρεπής 

και πανηγυρική υποδοχή τους στην Τροία.  

Το απόσπασμα είναι αναμφίβολα το ‘επικότερο’ στο σωζόμενο corpus 

της Σαπφώς. Αυτό δεν οφείλεται μονάχα στο γεγονός ότι τόπος δράσης και 

πρωταγωνιστές ανήκουν στον τρωικό επικό κύκλο (όσο κι αν αυτή η πτυχή 

δεν είναι αμελητέα). Και σε άλλα σωζόμενα ποιήματα αναφέρονται τρωικοί 

ήρωες και ηρωίδες, όπως π.χ. η Ελένη στο περίφημο απ. 16. Όμως σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις η μυθική αφήγηση ‘δένει’ κατά κάποιον τρόπο με το ‘εγώ’ 

το ποιητικό ή με το περιβάλλον που το περιστοιχίζει. Στο απ. 44V, ωστόσο, η 

μυθική αφήγηση αποτελεί – θα μπορούσαμε να πούμε – αυτοσκοπό. 
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Επικρατούν οι ιστορικοί χρόνοι και δεν υπάρχει κανένα στοιχεία που να 

αντιπαραθέτει το ‘τότε’ με ένα ‘τώρα’. Η περιγραφή είναι τριτοπρόσωπη και 

μέσα σε αυτήν παρεμβάλλεται σε ευθύ λόγο η αγγελία του κήρυκα, όπως 

γίνεται και στον Ομηρο με τα λόγια σημαντικών φορέων της δράσεως 

(ειδικώς όταν πρόκειται για αναγγελίες).  

Η γλώσσα του αποσπάσματος είναι η αιολική της Λέσβου, όμως 

χρησιμοποιούνται πολλοί επικοί τύποι λέξεων, ακόμα και φράσεις ή και 

λογότυποι, αυτούσιοι όπως στο επικό κείμενο ή ελαφρά προσαρμοσμένοι 

στην τοπική διάλεκτο (π.χ. Ιλ. Γ 248 και Η 278: κῆρυξ Ἰδαῖοσ, Ω 292: ταχὺν ἄγγελον, I 

413: κλϋοσ ἄφθιτον κ.λπ.).  

Τέλος, το μέτρο του αποσπάσματος έχει έντονη επική επίδραση, διότι 

το συνηθισμένο στη Σαπφώ γλυκώνειο (xx|–UU–| U–) έχει εδώ επεκταθεί με 

την παρεμβολή δύο δακτύλων. Το αποτέλεσμα είναι ένας στίχος με πρόδηλο 

επικό χρώμα, 22 αφού μοιάζει με επικό πεντάμετρο (xx|–UU|–UU–UU|–UU ή 

xx|–UU|–UU–UU|–U–),23 δηλαδή με ρυθμό που θα γινόταν αμέσως 

αντιληπτός κατά την εκτέλεση και θα παρέπεμπε στον Όμηρο.  

 Αυτός ο ξεχωριστά υπογραμμισμένος επικός χαρακτήρας οδήγησε 

παλαιότερα τους μελετητές να φτάσουν μέχρι το σημείο να αμφισβητήσουν 

                                                           
22

 Ο Nagy (1997: §6) χαρακτηρύζει το μϋτρο του αποςπϊςματοσ 44 stichic, το οπούο ναι μεν 
ςυγγενεύει με το ςτροφικό μϋτρο τησ Λεςβιακόσ λυρικόσ πούηςησ, αλλϊ αρμόζει ςε αφηγηματικό 
πούηςη. 
23 Πρωτότυποσ ςαπφικόσ πεντϊμετροσ ςτύχοσ. 
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την γνησιότητα του αποσπάσματος.24 Ωστόσο, σήμερα η πιθανότητα αυτή 

δεν έχει ισχυρούς υποστηρικτές, διότι έχει προβληθεί πειστικά η γνησιότητά 

του (γεγονός που δεν είχε αμφισβητηθεί κατά την Αρχαιότητα). 

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση της Wilson25 (1996: 149), η οποία, 

τασσόμενη επίσης υπέρ της γνησιότητας του χωρίου, δικαιολογεί την ύπαρξη 

δακτυλικού μέτρου, τόνου και ομηρικού λεξιλογίου υποστηρίζοντας ότι 

τέτοιο ύφος αρμόζει στην αφήγηση ενός επικού επεισοδίου, εν προκειμένω 

ενός μύθου που πρωταρχικώς έθιξε ο Όμηρος (Ιλ. Ζ, Χ).  

Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να υποτιμάται η τοπική διάσταση, η 

οποία επίσης ξεχωρίζει και κατά κάποιον τρόπο εξισορροπεί το επικό 

χρώμα.26 Χαρακτηριστική π.χ. είναι η χρήση του όρου σατίναις (στ. 13) που 

αναφέρεται σε πολυτελείς άμαξες, ειδικά για γυναίκες, ανατολικής 

προέλευσης, που είναι αντικείμενο και όρος άγνωστος στον Ομηρο και έχει 

να κάνει με τον κόσμο της αρχαϊκής Λέσβου. Ανάλογη είναι και η αναφορά 

στο σύνολο των αρωμάτων (μύρρα, κασία, λίβανον, στ. 30), η οποία και πάλι 

συνδέεται έντονα με το ιστορικό περιβάλλον της αρχαϊκής Αιολίδας. Τόσο 

έντονα σαπφική είναι, μάλιστα, η αναφορά αυτή που αιώνες αργότερα ο 

                                                           
24Βλ. και παραπϊνω ςημ. 9. Ο Bowra (1980: 326-27) παραθϋτει την ϊποψη περύ μη γνηςιότητασ 
του αποςπϊςματοσ λόγω τησ ποικιλύασ  επικών λεκτικών τύπων ςτο κεύμενο, αφετϋρου δε λόγω 
τησ απουςύασ του προςωπικού τόνου τησ απφούσ, ο οπούοσ ςτο μεγαλύτερο μϋροσ τησ πούηςησ 
τησ πρωταγωνιςτεύ. Ο ύδιοσ ωςτόςο αντικρούει τα παραπϊνω επιχειρόματα και τϊςςεται με την 
παρϊδοςη που υπεραςπύζεται τη γνηςιότητα του αποςπϊςματοσ. Ποικύλεσ απόψεισ αναφϋρει 
και ο κιαδϊσ (1999: 153-154) ταςςόμενοσ, βϋβαια, υπϋρ τησ γνηςιότητασ του αποςπϊςματοσ. 
25 Wilson (1996: 149). Αντύςτοιχη ϊποψη εύχε διατυπωθεύ νωρύτερα και από τον Campbell 
(1983: 168). 
26

 Οι Campbell (1983: 169) και Page (1955:71) επιςημαύνουν λεπτομϋρειεσ που διαφϋρουν από 
το ϋποσ. 
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Φιλόστρατος (Εικ. 2.1.2), θα γράψει: ‘λιβανωτοῦ γὰρ ἱκανῶς ἔχει καὶ κασίας 

καὶ σμύρνης, δοκεῖ δέ μοι Σαπφοῦς τι ἀναπνεῖν’.  

Ίσως όμως το πιο χαρακτηριστικά λυρικό στοιχείο της σαπφικής 

περιγραφής να είναι η εσωτερική κίνηση και δυναμική του. Οπως εύστοχα 

παρατηρεί ο Κακριδής,27 «ο επικός ρίχνει το βλέμμα του πάνω στα πράγματα 

που θελει να ιστορήσει με απροκατάληπτη αντικειμενικότητα, γι᾽αυτό και 

μοιράζει τη λάμψη του στίχου του ακριβοδίκαια σε κάθε λεπτομέρεια. Αν 

αποφασίζαμε να μεταστρέψουμε τη λυρική περιγραφή της Σαπφώς σε επική 

περιγραφή, θα μας ήταν απαραίτητοι τουλάχιστον εκατό εξάμετροι. Ακόμα, 

ίσως το πιο χαραχτηριστικό, η κίνηση θ᾽ακολουθούσε έναν πολύ πιο σιγανό 

ρυθμό». Στη Σαπφώ η κίνηση έχει προοδευτική εξέλιξη, κλιμακώνεται 

βαθμιαία και κορυφώνεται δραματικά. Την κίνηση αυτή την υπηρετεί η 

προβολή στοιχείων της περιγραφής που έχουν επιλεγεί προσεκτικά: τα 

πολυτελή δώρα και αντικείμενα, το πλήθος, η ανάμιξη των μουσικών ειδών, 

τα βαριά αρώματα. Ο συνδυασμός είναι ευφυής και εύστοχος και συντελεί 

στη λυρική φυσιογνωμία του αποσπάσματος, παρά τα επικά του στοιχεία.   

 Η λογική της κλιμάκωσης που διατρέχει το απόσπασμα 44 μπορεί να 

γίνει ευχερέστερα αντιληπτή, αν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις 

νοηματικές ενότητες από τις οποίες συναποτελείται. Οι βασικές είναι 

                                                           
27

 Κακριδόσ (1993: 78). 
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τέσσερις.28 Η πρώτη (στ.1-10) ξεκινάει με την άφιξη του αγγελιοφόρου Ἰδαίου 

στην Τροία που ανακοινώνει τον επικείμενο ερχομό του ζευγαριού από τη 

Θήβα αμέσως μετά το γάμο. Ο γνωστός ήδη από την Ιλιάδα29 κήρυκας 

καταφτάνει στον βασιλικό δόμο τρέχοντας (2: θε *ων+). Τα λόγια της 

αναγγελίας (στ. 3-10) είναι σε ευθύ λόγο μέσα στην τριτοπρόσωπη αφήγηση. 

Ο Έκτωρ και οι σύντροφοί του (5: συνέταιρ *ο+ι30) φέρνουν την ἐλικώπιδα 

Ανδρομάχη με την προίκα της από τη Θήβα31. Όπως παρατηρεί και η Πεπονή 

(1992: 196) αυτοί οι πρώτοι στίχοι του ποιήματος συντίθενται από όρους που 

αποδίδουν «την αίσθηση εσπευσμένης κινητικότητας ή κινητοποίησης» (2: 

ἦλθε  θε *ων+, 3: τάχυς ἄγγελος, 5: ἄγ οι σ’, 7-8: ἐπ’ ἄλμυρον πόντον32).  

Η μεγαλειώδης προετοιμασία έχει αρχίσει ήδη μέσα από το λόγο αυτό, 

όπου παρουσιάζεται με έμφαση η διαδικασία της μετάβασης: τονίζεται η 

αφετηρία της κίνησης (ἐξ, ἀπ᾽), η απομάκρυνση από την πατρική εστία της 

νύφης, ενώ ο τελικός προορισμός δεν προσδιορίζεται. Αντίθετα, 

υπογραμμίζεται το πλατύ, ενδιάμεσο πεδίο της θάλασσας που χωρίζει τα δύο 

σημεία και που σηματοδοτεί τη μεταβατική κατάσταση των νεονύμφων, 

ειδικώς της αβρής Ανδρομάχης, που είναι και το αντικείμενο της όλης 

κίνησης. Στο ενδιάμεσο, όμως, αυτό στάδιο η Ανδρομάχη δεν είναι 

απομονωμένη (και άρα δυνητικά εγκλωβισμένη), αλλά περιβάλλεται από 

                                                           
28 Για αναλυτικότερο χωριςμό ενοτότων του αποςπϊςματοσ βλ. Πεπονό (1992: 195-200). 
29 Ο βαςικόσ κόρυκασ τησ Σρούασ, όπωσ επιςημαύνει ο Page (1955: 70), «του οπούου το όνομα και 
η φόμη καθιερώθηκαν από ϋνα ςύντομο επειςόδιο ςτο Ζ τησ Ιλιϊδασ».  
30 πϊνια χρόςη τησ λϋξησ ςτην πούηςη (Page, 1955: 66 και κιαδϊσ, 1999: 155). 
31 Ἰλιϊδα, Α 98: ἑλικώπιδα κούρην, Α 366: Θόβην ἱερὴν πόλιν. 
32 Ὀδύςςεια, δ 511: ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
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πολυάριθμη συνοδεία ανθρώπων και υλικών στοιχείων που καλλιεργούν την 

αίσθηση μιας ισχυρής προστασίας και παρουσίας. Είναι χαρακτηριστική η 

χρήση του α´συνθετικού συν- στον τύπο συνέταιροι που υπογραμμίζει την 

συλλογική προσπάθεια και το σημαντικό εκτόπισμα της όλης μετακίνησης 

που ενισχύεται και από τα ακριβά δώρα που καταφτάνουν μαζί με τη νύφη33. 

Εντυπωσιάζει η απαρίθμηση των πολύτιμων αντικειμένων που συνθέτουν 

την προίκα της. Η παρήχηση του «κ» στην καταγραφή των πολύτιμων 

αντικειμένων, κοσμημάτων, ενδυμάτων, σκευών (στ. 8-10: χρύσια κἄμματα/ 

πορφύρ*α+ κατα τ*με+να, ποί κ ι λ’ ἀθύρματα34,/ ἀργύρα 35 τ ’ ἀνά ρ*ι+θ μα 

*ποτή+ρ*ια+ κἀλέφαις), διεγείρει τις αισθήσεις του ακροατή -ή του αναγνώστη-  

ως άλλη «ἔκφρασις»36.  

           Στη δεύτερη ενότητα (στ. 11-20) ξεκινά η καθολική προετοιμασία της 

υποδοχής του νεόνυμφου ζεύγους από τους κατοίκους της Τροίας. Η 

κινητικότητα εντείνεται τώρα μέσα στην πόλη37 (12: ἦλθε, 14: ἆγον, 

ἐ π *έ+βαινε, 17: ὔπαγον38) και δημιουργεί την εντύπωση μιας αμοιβαιότητας 

ανάμεσα στην κίνηση των νεονύμφων και την κίνηση της ομάδας υποδοχής. 

                                                           
33 Η προύκα τησ νύφησ Ανδρομϊχησ αποτελεύ ενδεχομϋνωσ ϋναν υπαινιγμό για τον κατϊλογο των 
λύτρων του Πριϊμου ςτον Αχιλλϋα για τον νεκρό Έκτορα ςτην Ἰλιϊδα (Ω, 228-237). Για την 
αντιπαραβολό των δώρων βλ. και Schrenk  (1994: 144-150). 
34 Ὀδύςςεια, ο 416: ἄγοντεσ ἀθύρματα. 
35 Οι τύποι πορφύρ[α] και ἀργύρα  ϋχουν προκαλϋςει προβληματιςμό. Όπωσ παρατηρεύ ο Page 
(1955: 68) «τα επικϊ ιςοδύναμα εύναι πορφύρεα και ἀργύρεα και τησ λεςβιακόσ διαλϋκτου 
πορφύρια ό πόρφυρα και ἀργύρια». 
36 Αντύςτοιχεσ αφηγόςεισ- ἐκφρϊςεισ γϊμου «απεικονύζονται» ςτην αςπύδα του Αχιλλϋα (Σ 
Ἰλιϊδασ, ςτύχ. 468-617) και του Ηρακλό (Ηςιόδου, ςτύχ. 1-480), ςτισ οπούεσ θα αναφερθούμε ςε 
επόμενο κεφϊλαιο. 
37 Ὀδύςςεια, ω 468: ἄςτεοσ εὐρυχόροιο. 
38 Ἰλιϊδα, Ω 279: ἵππουσ δὲ Πριϊμῳ ὕπαγον ζυγόν. 
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Τον ήχο των δώρων της νύφης διαδέχεται εκείνος των αρμάτων (στ.11-12) και 

των καλπασμών μετά τη διάδοση της ευχάριστης είδησης. Κόσμος πολύς, 

άνδρες και γυναίκες39 κάθε ηλικίας, συγκεντρώνεται πάνω σε άμαξες40 και σε 

άρματα, για να υποδεχθεί το νέο ζευγάρι (στ. 13-20). 

          Στην τρίτη ενότητα (στ. 21-23) υπάρχουν προφανώς εκτεταμένες 

κειμενικές φθορές. Δεν σώζονται ακέραιοι στίχοι και γι’ αυτό καταφεύγουμε 

σε υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος της 

πόλης φαίνεται να συναντά για πρώτη φορά τους νεόνυμφους. «Τούτο 

εικάζεται εύλογα από το ἴ+κελοι θέοι*ς (στ. 21), έκφραση με την οποία 

προφανώς προσδιορίζεται το ίδιο το ζεύγος. Η εικασία επιβεβαιώνεται από 

το θεο<ε>ικέλο*ις (στ. 34), με το οποίο αναμφισβήτητα προσδιορίζονται ο 

Έκτορας και η Ανδρομάχη41». Η κινητικότητα πάντως συνεχίζεται, όπως 

αντιλαμβανόμαστε από το ὄ ρ ματ α ι  (στ. 23), αλλά αυτή τη φορά 

υπογραμμίζεται ο προορισμός, η κατεύθυνση προς το τελικό σημείο άφιξης 

που δεν είναι άλλο από το εσωτερικό της Τροίας (23: ἐς Ἴλιο*ν). 

  Ο τελικός στόχος της πάνδημης πομπής εκπληρώνεται στην τέταρτη 

ενότητα (στ. 24-34), οπότε και ξεκινούν οι πανηγυρισμοί προς τιμήν του 

νεόνυμφου ζεύγους. Φωνές, γυναικείες και ανδρικές, ήχοι πνευστών, 

εγχόρδων και κρουστών οργάνων, αρώματα θυμιαμάτων ενώνονται όλα 

                                                           
39 Ό. π.,  567: παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι. 
40 Ἰλιϊδα, Ω 150 και 189: ἄμαξαν ἐΰτροχον. 
41 Πεπονό, ςελ. 196. 
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μαζί, ώστε να δημιουργηθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα. Ο αυλός μαζί με 

την κιθάρα και τα κρόταλα σμίγουν αρμονικά, ενώ οι νεαρές κοπέλες, οι 

παρθένες, ξεκινούν το ιερό τραγούδι (στ. 24-27). Και όπως είναι αναμενόμενο 

σε κάθε πανηγυρική περίσταση, ο οίνος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και 

βρίσκεται παντού, σκορπίζοντας τη γεύση και το άρωμά του μαζί με τα 

εύοσμα θυμιάματα (29-30: κράτηρες, φίαλαί, μύρρα, κασία, λίβανός42)∙ 

μεθυστικές γεύσεις κι ευωδίες επενδύουν, άρα, την εορταστική ατμόσφαιρα 

που αποπνέει η αφήγηση. Το κλίμα της τελετής ‘θερμαίνεται’ ακόμη 

περισσότερο με τους ολολυγμούς γυναικών (31: ἐλέλυσδον) και τους παιάνες 

των ανδρών προς τιμήν του Απόλλωνα (32-33: ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον πάον’ 

ὀνκαλέοντες Ἐκάβολον εὐλύραν), αποθεώνοντας παράλληλα και με αυτόν 

τον τρόπο το νεόνυμφο ζεύγος (34: ὔμνην δ’ Ἔκτορα κ’ Ἀνδρομάχαν 

θεο<ε>ικέλο*ις) που παρομοιάζεται ρητά με τους ίδιους τους θεούς. 

 

    Οπως φαίνεται και από την προηγηθείσα ανάλυση, ολόκληρο το 

απόσπασμα 44 V. -όπως επισημαίνει και η Burnett (1983:223)- αποτελεί μια 

ενότητα μετάβασης και υποδοχής του Έκτορα και της Ανδρομάχης στην 

πόλη της Τροίας. Η διαδικασία αυτή όμως εκδιπλώνεται και κλιμακώνεται 

σταδιακά, καθώς η σκηνή και η στιγμή της υποδοχής εμπλουτίζεται όλο και 

περισσότερο με τη συμμετοχή νέων μελών και την προσθήκη νέων 

                                                           
42 Βλ. Campbell (1983: 169) και Page (1955:71) που επιςημαύνουν λεπτομϋρειεσ που ϋχουν 
προςτεθεύ από τη απφώ ςτο χωρύο, οι οπούεσ όταν ϊγνωςτεσ την ομηρικό εποχό. 
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στοιχείων, τα οποία, όπως συγχωνεύονται, συναπαρτίζουν τελικά και 

ολοκληρώνουν τη γαμήλια πομπή και την καθιστούν μεγαλοπρεπή. Το πιο 

εντυπωσιακό, όμως, στοιχείο που διαπερνά και χαρακτηρίζει την σύνθεση 

αυτή της Σαπφούς είναι το γεγονός ότι ενεργοποιούνται διαδοχικά σχεδόν 

όλες οι αισθήσεις του αναγνώστη, καθώς η γλαφυρότητα με την οποία 

περιγράφεται η τελετουργία μετατρέπει τη γαμήλια αφήγηση σε κινούμενη 

εικόνα με καθαρούς ήχους, φωνές, ακόμα και οσμές.  

          Πιο συγκεκριμένα, στο προκείμενο απόσπασμα συντελούνται ποικίλες 

μίξεις: εικόνων, ήχων και αρωμάτων∙ το κοινό που αρχικά σπεύδει σωρηδόν 

να υποδεχτεί τους νεόνυμφους, περιπλέκεται στη συνέχεια και άδει προς 

τιμήν τους. Ο ήχος των αρμάτων αντικαθίσταται από τις συγχορδίες του 

αυλού, της λύρας και των κροτάλων, καθώς και από τα άσματα των 

κατοίκων κάθε ηλικίας∙ συγχρόνως η ατμόσφαιρα ευωδιάζει από τα 

αρωματικά και τον οίνο που ανακατεύεται. Όλα τα αισθητήρια όργανα 

ξυπνούν στο άκουσμα αυτής της λαμπρής αφήγησης. 

          Την επικράτηση αυτή των αισθήσεων και το συνολικό συναισθητικό 

αποτέλεσμα υποστηρίζει εύστοχα και πειστικά η Ladianou,43 η οποία μάλιστα 

το συγκρίνει και με αντίστοιχες περιγραφές σε άλλα σωζόμενα σαπφικά 

ποιήματα, όπως στο δεύτερο μισό, κυρίως,  του απ. 94 (στίχ. 12-29): 

*<+πό*λλοις γὰρ στεφάν+οις ἴων 

                                                           
43

 Ladianou  (2016: 344-347). 
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καὶ βρ*όδων               +κίων τ’ ὔμοι 

κα..*                            + πὰρ ἔμοι περεθήκαο 

καὶ πό*λλαις ὐπα+θύμιδας                                                                                  15 

πλέκ*ταις ἀμφ’ἀ+πάλαι δέραι 

ἀνθέων .*            + πεποημμέναις 

καὶ π<..*              +. μύρωι 

βρενθείωι .*           +ρυ*..+ν 

ἐξαλείψαο  κα*ὶ  βασ+ιληίωι                                                                                  20 

καὶ στρώμν*αν ἐ+πὶ μολθάκαν 

ἀπάλαν πα. *       +<ων 

ἐξίης πόθο*ν        +.νίδων 

κωύτε τις*           +..τι 

ἶρον οὐδυ*            +                                                                                                 25 

έπλετ’ ὄππ*οθεν ἄμ+μες ἀπέσκομεν 

οὐκ ἄλσος  .*           +.ρος 

                                  +ψοφος 

                                  +<οιδιαι.                                                                               

[Πολλά στεφάνια από βιολέτες 

και τριαντάφυλλα και  

κλήματα φορούσες καθισμένη πλάι μου 

και πολλές γιρλάντες                                                                                          15  

πλεχτές από πολλά λουλούδια 

κρεμούσες πάνω στον απαλό λαιμό σου 

και το αρωματικό λάδι  
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παντού στο κορμί σου  

το άλειφες κι έμοιαζες με βασίλισσα∙                                                               20  

κι έτσι απαλή σε μαλακό στρώμα 

έγερνες κι έδιωχνες τους πόθους σου 

μακριά από τις άλλες φίλες∙ 

κι ούτε κάποιος χορός ούτε γιορτή 

πλάι σε νερού ρυάκι                                                                                           25 

δεν έγινε που εμείς να λείψουμε 

ούτε και στο άλσος την άνοιξη 

που κελαηδούσαν τα αηδόνια  

σε όλους τους τόνους.] 

 

Προσαρμοσμένη στο προσωπικό ύφος του ποιητικού ‘εγώ’ αυτή τη 

φορά, η περιγραφή εστιάζει σε στιγμές ξεγνοιασιάς του παρελθόντος που 

βιώθηκαν με τη συντροφιά της νεαρής Ατθίδας. Πράγματι, και στο 

απόσπασμα αυτό εντυπωσιάζει η αντιπαραβολή από εικόνες αποχωρισμού 

και ευτυχών στιγμών∙ εικόνες με χρώματα της φύσης που εμπλουτίζονται 

από τα αρώματα των λουλουδιών (12: ἴων, 13: βρ*όδων) και των μύρων (18: 

μύρωι), τους ήχους της μουσικής, του τρεχούμενου νερού και του 

κελαηδίσματος των πουλιών. Και σε αυτό το απόσπασμα λοιπόν, αν και 

εντελώς διαφορετικό σε περιεχόμενο και ύφος, συντελείται πολυχρωμία και 
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πολυφωνία σε μια εικόνα, βουκολική θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς 

πρωταγωνιστούν πολύ περισσότερο τα στοιχεία της φύσης.44 

          Επανερχόμενοι το απόσπασμα 44V, είναι σημαντικό να προσθέσουμε 

ότι μέσα σε αυτό συμβαίνει άλλη μια μείξη: η συνύπαρξη λυρικών ειδών45 

στην κορύφωση της γαμήλιας τελετής∙ τα νεαρά κορίτσια τραγουδούν ένα 

‘αγνό μέλος’ που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελεύθερα ως ένα είδος 

παρθενείου (στ. 15-16), οι μεγαλύτερες γυναίκες ὀλολύζουν (στ. 31) και οι 

άνδρες άδουν ιερό παιάνα προς τιμή του Απόλλωνα (στ. 32-33). Είδη της 

χορικής ποίησης δηλαδή, μαζί με τα όργανα εκτέλεσής τους, εξεικονίζονται 

πληθωρικά στο πλαίσιο μιας γαμήλιας πομπής, που είναι αυτή καθ’ αυτή 

μια τελετουργία ‘χορική’, ομαδική και συλλογική. Εναλλάσσονται θεάματα 

με ποικίλο χρωματισμό, ήχοι και μυρωδιές με σκοπό να αποδοθεί όσο το 

δυνατόν λαμπρότερα και με τη μέγιστη μεγαλοπρέπεια ο γάμος των 

μυθικών ηρώων. 

          Το απόσπασμα 44, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ένα ‘στιγμιότυπο’ 

μιας γαμήλιας πομπής, αλλά, όπως έχει συντεθεί, αναδεικνύεται σε 

πολυφωνικό και πάνδημο άκουσμα και θέαμα, και λόγω μουσικής και 

ασμάτων, αλλά και λόγω εικόνων και αρωμάτων∙ αισθήσεις, ανθρώπινο 

κοινό και λυρικά είδη συνηχούν, το ένα ενσωματώνεται στο άλλο, σε ένα 

                                                           
44 Αντύςτοιχο βουκολικό τοπύο με χρώματα, όχουσ και αρώματα και το γνωςτό απόςπ. 2V τησ 
«θεώκόσ επιφϊνειασ». 
45 Βλ. Ladianou, (2016: 350). 
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αποτέλεσμα που πραγματικά αγκαλιάζει τους πάντες. Η έμφαση αυτή στη 

δημόσια, συλλογική και χορική διάσταση που τόσο επιτυχημένα δίνεται εδώ, 

καθιστά το απόσπασμα αυτό της Σαπφώς εντελώς ξεχωριστό σε σχέση με τα 

ερωτικά της ποιήματα και δικαιολογημένα ωθεί τους μελετητές σε ποικίλες 

υποθέσεις και σενάρια σχετικά με την εκτέλεσή του46 (με επικρατέστερο αυτό 

της χορικής εκτέλεσης σε πλαίσιο δημόσιο & εθιμοτυπικό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46 Βλ. κιαδϊ (1999: 153), όπου παρατύθενται ονομαςτικϊ μελετητϋσ με τισ απόψεισ τουσ, μϋςω 
των οπούων «ερύζουν» για το εύδοσ του ποιόματοσ. Αξιοςημεύωτη δε εύναι και η παρατόρηςη του 
Page (1955: 65-76), ο οπούοσ προβαύνει ςε μια διϊκριςη των ποιημϊτων τησ απφούσ ςε 
«κανονικϊ» και «αντικανονικϊ», για τα οπούα γύνεται λόγοσ ςε επόμενη ενότητα. Ο ύδιοσ 
υποςτηρύζει την ύπαρξη επικών ςτοιχεύων μϋςα ςτη λεςβιακό διϊλεκτο, δικαιολογώντασ ϋτςι 
και την ελεύθερη χρόςη τουσ ςτο παρόν απόςπαςμα και ταςςόμενοσ ςυνεπώσ υπϋρ τησ 
γνηςιότητϊσ του. 
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To απόσπασμα 44V στο σαπφικό corpus:  

Ἐπιθαλάμιον; 

          Το σωζόμενο απόσπασμα δεν καθιστά σαφή τον σκοπό για τον οποίο 

συντέθηκε. Με βάση τη θεματική του, όμως, αρκετοί μελετητές το ενέταξαν 

σε εκείνο το είδος γαμήλιου άσματος που ονομαζόταν ἐπιθαλάμιον.47 Μια 

τέτοια κατάταξη θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις σύγχρονες υποθέσεις 

για χορική εκτέλεση του αποσπάσματος, αφού τα επιθαλάμια ήταν είδος 

χορικής ποίησης. Ωστόσο, μια τέτοια σύνδεση φαίνεται να προσκρούει σε 

ποικίλες δυσκολίες. Βασικότατο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το 

απόσπασμα 44 οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι το είχαν κατατάξει όχι στο 9ο 

βιβλίο των επιθαλαμίων, αλλά στο τέλος του 2ου βιβλίου (όπως ξεκάθαρα 

αναφέρεται στον πάπυρο που διασώζει το απόσπασμα με τη φράση Σαπφοῦς 

μελῶν Β’).48.  

          Πέραν της αρχαίας κατάταξης του αποσπάσματος, την εκδοχή να είναι 

το απ. 44 επιθαλάμιο αποκλείουν πολλοί μελετητές (με κύριο εκπρόσωπο τον 

                                                           
47 Ο Page εύναι κύριοσ εκφραςτόσ τησ ϊποψησ αυτόσ. 
48 κιαδϊσ, ό.π..  
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Ι. Κακριδή) και εξαιτίας του τραγικού τέλους του γάμου του μυθικού ζεύγους 

–και του αφανισμού του βασιλικού οίκου της Τροίας κατ’ επέκταση.49  

          Τέλος, η άποψη αυτή – ότι δηλαδή δεν ανήκει το απ. 44 στα επιθαλάμια 

- ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά που 

φαίνεται να διαθέτουν τα επιθαλάμια. Για να αναλύσουμε καλύτερα την 

πλευρά αυτή, θα άξιζε να επικεντρωθούμε λίγο στο είδος των ἐπιθαλαμίων 

και στα σωζόμενα σχετικά αποσπάσματα, ώστε να αναδειχτούν οι 

ιδιαιτερότητες του αποσπάσματος για τον Έκτορα και την Ανδρομάχη.  

 Επιβάλλεται, βέβαια, προκαταρκτικά να σχολιάσουμε εν συντομία τη 

χρήση του όρου ‘ἐπιθαλάμια’. Στην κειμενική παράδοση, αλλά και στη 

νεότερη βιβλιογραφία ο όρος χρησιμοποιείται συχνά χαλαρά με μια πλατιά 

έννοια που αντιστοιχεί στο γαμήλιο τραγούδι γενικά.50 Δεν πρέπει όμως να 

ξεχνάμε πως η γαμήλια τελετουργία ήταν μια σύνθετη διαδικασία που 

συντελούνταν σε τρία διαδοχικά στάδια51: το γαμήλιο δείπνο, την πομπή 

προς τον οίκο του νέου ζευγαριού και την υποδοχή στον νυφικό θάλαμο.52 Σε 

όλα αυτά τα στάδια η μουσική και το τραγούδι κυριαρχούσαν. Επιθαλάμια, 

όμως, με την ακριβή έννοια της λέξεως μπορούν να χαρακτηριστούν μονάχα 

                                                           
49 Ο κιαδϊσ (1981: 153) παρατηρεύ πειςτικϊ ότι η καταλληλότητα του θϋματοσ δεν μπορεύ να 
εύναι καθοριςτικό για το εύδοσ του ποιόματοσ, αφού ςτο 44 δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ, νύξη ό 
υπαινιγμόσ για την τραγικό μούρα του Εκτορα και τησ Ανδρομϊχησ.  
50

 Π.χ. ο αρχαίοσ ςχολιαςτισ ςτο ςτ. 1731κ.ε. των Ὀρνίθων γράφει: ‘Καλῶς τὸ ἐπιθαλάμιον 
γέγραπται᾽ (βλ. Κακριδισ 1987: 292) – αλλά το άςμα είναι υμζναιοσ ι γενικότερα γαμιλιο. 
51 Για τα ςτϊδια, τα δρώμενα και τουσ βαςικούσ ςυντελεςτϋσ τησ γαμόλιασ τελετόσ βλ. και 
Καβουλϊκη (1997: ειδικώσ ςελ. 353-56), όπου ςε ςυμπυκνωμϋνη και περιεκτικό παρουςύαςη 
παρατύθενται και οι ειδικού τεχνικού όροι και «ρόλοι» προςώπων, των οπούων η παρουςύα 
καθύςτατο απαραύτητη για την τϋλεςη του γϊμου με τα παρεπόμενϊ του. 
52«Παςτϊδα», όπωσ ϋχει επικρατόςει να ονομϊζεται ςόμερα. 
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τα τραγούδια που αντιστοιχούσαν στο τρίτο στάδιο, στο νυφικό θάλαμο, 

όπως προκύπτει και από την ίδια την ετυμολογία του όρου (ἐπί + θάλαμος). 

Με άλλα λόγια, σε συνάρτηση με την στενή κοινωνική και επικοινωνιακή 

απόβλεψή του53 το ἐπιθαλάμιον ήταν το άσμα, το οποίο τραγουδιόταν από 

χορό είτε μόνο κοριτσιών είτε ανάμικτο με νεαρά αγόρια έξω από τη νυφική 

κάμαρα. Η θεματική ενός ἐπιθαλαμίου ποίκιλε ανάλογα με την ομάδα που το 

τραγουδούσε: εάν επρόκειτο για χορό από παρθένες φίλες της νύφης, τότε 

εκείνες είτε «θρηνούσαν» για τη λύπη και τη σκληρότητα που προκαλεί ο 

χωρισμός της νέας από την πατρική εστία, το μητρικό χάδι και την 

ξέγνοιαστη ζωή, είτε έσκωπταν με αστεία πειράγματα τον γαμβρό και το 

θυρωρό του γαμήλιου θαλάμου. Εάν, από την άλλη, ο χορός συνίστατο από 

νεαρούς φίλους του γαμβρού, τότε εκείνοι συνέχαιραν το νέο ζευγάρι, 

μακάριζαν την οικογενειακή ζωή και τις χαρές της απαξιώνοντας 

παράλληλα την ακερδή και χωρίς νόημα παρθενία.54 

          Η Σαπφώ, όπως προηγουμένως αναφέραμε, επιδόθηκε στη σύνθεση 

και γαμήλιων ασμάτων, από τα οποία όμως μας έχουν σωθεί σπαράγματα 

και τα οποία μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικές φάσεις της γαμήλιας 

τελετουργίας. Π.χ. το απ. 120 D φαίνεται να συνδέεται με την εκκίνηση της 

γαμήλιας πομπής από το σπίτι της νύφης, ενώ το απ. 111V φαίνεται να 

                                                           
53 Για την  κατατόπιςό μασ ςχετικϊ με το ἐπιθαλϊμιον ωσ μελικό εύδοσ, ςτηριχτόκαμε ςτο 
ειςαγωγικό μϋροσ τησ μελϋτησ του Smyth, H.W. (1963), Greek Melic Poets, Νϋα Τόρκη, όπου 
ορύζεται κϊθε ϊςμα με ςαφό παραδεύγματα από την αρχαώκό λυρικό πούηςη. (υγκεκριμϋνα, 
ανατρϋξαμε ςτα «Γαμόλια ϊςματα (ὑμϋναιοσ, ἐπιθαλϊμιον)», ςελ. cxii-cxx.) Επύςησ, βλ. Page , ςελ. 
119-2, “Ἐπιθαλϊμια Σαπφοῦσ”.   
54 Smyth, ςελ.cxiii-cxvi. 
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σηματοδοτεί την άφιξη της πομπής. Γι᾽αυτό στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται σήμερα οι όροι ‘υμέναιος και επιθαλάμιο’, για να 

καλυφθεί το φάσμα των τελετουργικών γαμήλιων ασμάτων.55 Αυτό που 

πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η σύνδεση του 

άσματος με το τελετουργικό – επικοινωνιακό πλαίσιο και την περίσταση 

είναι ιδιαίτερα εμφανής και καίρια, όπως θα φανεί και στα παραδείγματα 

από το σαπφικό corpus που θα σχολιαστούν ενδεικτικά και σύντομα 

παρακάτω.  

 Παραδείγματα σαπφικών γαμήλιων ασμάτων 

(107 V.) ἦρ’ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι; 

*Πώς λαχταρώ την κοριτσίστικη ζωή!+ 

και 

(114 V.) (νύμφη).       παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ’ ἀ<π>οίχηι; 

               (παρθενία). †οὐκέτι ἤξω πρὸς σέ, οὐκέτι ἤξω† 

*(Νύφη) Παρθενία, Παρθενία, πού φεύγεις και μ’ αφήνεις; 

(Παρθενία) Ποτέ δεν θα ξανάρθω σε σένα, ποτέ δεν θα ξανάρθω.+ 

η λύπη για την παύση της παρθενίας και του ανέμελου βίου, 

(110a V.) Θυρώρωι πόδες ἐπτορόγυιοι, 

                 τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόεια, 

                 πίσσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνησαν  

*Του θυρωρού τα πόδια είναι εφτά οργιές, 

                                                           
55

 Παραπζμπω ενδεικτικά και μόνο ςτο Contiades-Tsitsoni 1990 (το οποίο γνωρίηω μονάχα ζμμεςα 
από τθν Καβουλάκθ 1997).  
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πέντε βοδιών δέρμα τα σανδάλια του, 

δέκα οι τσαγκάρηδες που τα δούλεψαν.+ 

σκώμματα για τον νεαρό φίλο του γαμβρού που τελεί το καθήκον του 

θυρωρού του νυφικού θαλάμου, 

(111 V.) Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον, 

               ὐμήναον· 

               ἀέρρετε τέκτονες ἄνδρες· 

              ὐμήναον. 

              γάμβρος †(εἰσ)έρχεται ἶσος Ἄρευι†,                          (5) 

              <ὐμήναον,> 

              ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων. 

              <ὐμήναον.> 

*Ψηλά στο αρχοντικό, 

Υμέναιε. 

Υψώστε άνδρες μάστορες∙ 

Υμέναιε. 

Γαμπρός να μπει ίδιος με τον Άρη,                                          (5) 

Υμέναιε, 

κι από τον πιο ψηλό άνδρα ψηλότερος. 

Υμέναιε.+  

και 

(112 V.) Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο 

               ἐκτετέλεστ’, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο. 

               σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα <δ’ ...> 
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               μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτωι κέχυται προσώπωι 

               <.........> τετίμακ’ ἔξοχά σ’ Ἀφροδίτα.                            (5) 

*Ευτυχισμένε γαμπρέ, ο γάμος σου όπως ευχήθηκες 

τελέστηκε, έχεις και την παρθένο που επιθύμησες∙ 

η ομορφιά σου έχει χάρη, τα μάτια 

γλυκά σαν μέλι, ο έρωτας έχει απλωθεί στο χαμογελαστό πρόσωπο∙ 

η Αφροδίτη σε έχει τιμήσει έξοχα.                                  (5)+                                   

          Κρίνοντας από τη βασική θεματική αλλά κυρίως τη δομή και τη μορφή 

των σπαραγμάτων που αναφέραμε ενδεικτικά παραπάνω, δεν μπορούμε να 

είμαστε βέβαιοι ότι το απόσπασμα 44V εντάσσεται στο είδος του 

ἐπιθαλαμίου, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω απόσπασμα περιγράφει ένα 

γαμήλιο θέμα (μια γαμήλια πομπή & υποδοχή) κι ενδεχομένως προοριζόταν 

να ακουστεί σε μια τέτοια γαμήλια περίσταση. Εξάλλου, από τα ίδια 

αποσπάσματα, μας καθίστανται σαφή κι ευδιάκριτα κάποια υφολογικά και 

γλωσσικά στοιχεία που διαφέρουν από το απ. 44 και που ενδεχομένως ήταν 

απαραίτητα για τη σύνθεση του ἐπιθαλαμίου (ή ὑμεναίου), όπως οι έντονες 

προσφωνήσεις, οι τελετουργικές επικλήσεις (παρθενία- παρθενία, ὄλβιε 

γάμβρε, ὐμήναον), αλλά και οι τόνοι και η έκφραση συναισθημάτων από 

διαφορετικές σκοπιές: άλλοτε η σκωπτική και -κατά συνέπεια- χιουμοριστική 

διάθεση (110a V.), άλλοτε η χαρά και ο έπαινος για το ευτυχές συμβάν (112 

V.) και άλλοτε η «λύπη» (114 V.).  Στο  απόσπασμα 44 V., αντιθέτως, έχουμε 

μια μεγαλοπρεπή αφήγηση υποδοχής νεονύμφων και μια θεματική η οποία 
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μαρτυρείται ήδη στο έπος (όπως θα δούμε και παρακάτω) και η οποία 

διαφοροποιείται εντελώς και από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

παρατεθειμένων ἐπιθαλαμίων.  
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                          Γαμήλια αφήγηση στη απφώ και το έπος 

 Όπως καταδείχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η γαμήλια θεματική 

του απ. 44 δεν αρκεί ώστε να αναγνωριστεί το απόσπασμα ως ἐπιθαλάμιον 

(με την ευρεία έννοια), καθώς στην κατηγορία αυτή ανήκουν άσματα που 

είναι συνδεδεμένα με μία συγκεκριμένη τελετουργική περίσταση και τα 

οποία ενισχύουν την τελετουργική ατμόσφαιρα και διαδικασία με τα ίδια τα 

στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και κυρίως με την τελετουργική – 

δυναμική γλώσσα τους που αλληλεπιδρά με το πραγματολογικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εγγράφεται η εκτέλεσή τους.  

Αντιθέτως, στο απ. 44V η γαμήλια τελετουργία είναι μονάχα ζήτημα 

περιγραφής κι αφήγησης – πουθενά δεν συνδέεται με οποιοδήποτε ίχνος 

τελετουργικής πλαισίωσης. Αυτό που θα πρέπει, άρα, να μας απασχολήσει, 

για να ξεκαθαριστούν καλύτερα τα ειδολογικά ζητήματα, είναι το αν η 

γαμήλια θεματική μπορεί να ενταχθεί σε και να απασχολήσει ποιητικά είδη 

που δεν έχουν να κάνουν με την τελετουργία του γάμου αυτού καθ᾽αυτού. 

Στο σημείο αυτό η απάντηση είναι απερίφραστα καταφατική: η γαμήλια 

πομπή (το θέμα δηλαδή με το οποίο καταπιάνεται και η Σαπφώ στο απ. 44) 

προβάλλεται προγραμματικά στην αυγή της αρχαιοελληνικής γραμματείας 

μέσα στα ηρωικά, ανδρικά συμφραζόμενα της επικής αφηγηματικής 

ποίησης. Το κορυφαίο παράδειγμα είναι η περιγραφή της κατασκευής της 
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νέας ασπίδας του Αχιλλέα στο Σ της Ιλιάδας, από την οποία δεν λείπει και η 

περιγραφή της τελετουργίας του γάμου ως εξέχουσας στιγμής στον 

κοινωνικό βίο των πόλεων και όχι μόνο στον ατομικό βίο των μελών τους. 

Μάλιστα, το ομηρικό παράδειγμα φαίνεται πως δημιουργεί ολόκληρη 

παράδοση: η μεταγενέστερη επική περιγραφή της ασπίδας ενός άλλου ήρωα, 

του Ηρακλή αυτή τη φορά, συμπεριλαμβάνει και πάλι την περιγραφή μιας 

γαμήλιας πομπής που σηματοδοτεί την κορύφωση της ανθρώπινης ευτυχίας. 

Αρα, σώζονται δύο αρχαϊκά επικά (και όχι λυρικά) κείμενα που 

ενσωματώνουν στην αφήγησή τους τη γαμήλια θεματική και μάλιστα την 

πλευρά αυτή που προβάλλεται και στην Σαπφώ, δηλαδή την πλευρά της 

ανοικτής, δημόσιας εκδήλωσης με πάνδημη συμμετοχή όπως αυτή 

πραγματώνεται στο τελετουργικό της γαμήλιας πομπής.  

Ξεκινώντας από την ασπίδα του Αχιλλέα στο Σ της Ιλιάδας, θα πρέπει 

πρώτα με κάποιο τρόπο να προσδιορίσουμε το ρόλο της μακροσκελούς 

περιγραφής της μέσα στο έπος. Ο Όμηρος φρόντισε ίσως να τοποθετήσει την 

κατασκευή της ασπίδας σε κομβικό σημείο της Ἰλιάδος: ο Πάτροκλος έχει 

σκοτωθεί από το χέρι του Έκτορα και ο Αχιλλέας ξεχειλίζει από οργή. Ο θεός 

Ήφαιστος έχει την αποστολή να κατασκευάσει τα όπλα του Αχιλλέα για τη 

μεγάλη μονομαχία.  

          Ξεκινά λοιπόν η σμίλευση της ασπίδας με τις πολλαπλές απεικονίσεις 

της. Η ασπίδα αποτελεί μια ακολουθία σκηνών, μη στατικών εικόνων, που 
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διαδέχονται με εξαιρετική γλαφυρότητα η μια την άλλη. Εικόνες ευτυχίας 

και γαλήνης, κινδύνου, πολέμου και καταστροφής, κόπωσης, αναψυχής και 

χαροκόπων. Στην ασπίδα δηλαδή παρουσιάζονται σκηνές της καθημερινής 

ζωής του ανθρώπου σε μια αντιθετική και συμμετρική δομή∙ όπως 

υποστηρίζει και ο Schadewaldt (1989: 191) «η διακόσμηση παρασταίνει ένα 

ενιαίο τακτοποιημένο σύνολο, διαμορφώνει πλαστικά μια ιδέα που 

αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο».  

          Οι σκηνές έρχονται εναλλάξ στα μάτια του ακροατή∙ μετά από κάποια 

σύγκρουση ή φιλονικία, έρχεται μια ειρηνική κι ευτυχής στιγμή. Αυτό 

συμβαίνει και με τη γαμήλια πομπή που περιγράφεται. Στο ένα μέρος της 

πόλης έχουν χαρές κι εορτασμούς γάμου, ενώ την ίδια στιγμή στο άλλο σε 

μια ανδρική σύναξη καβγαδίζουν:       

Ἰλιάδος Σ, στίχ. 490-496: 

Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων                                        (490) 

καλάς. ἐν τῆ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε, 

νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων 

ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει· 

κοῦροι δ’ ὀρχηστρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν 

αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες                                          (495) 

ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη. 

*Έβαλε και δυο όμορφες θνητών πόλεις.                                                  (490) 

Στη μια απ’ αυτές γίνονταν γάμοι και χαροκόπια∙ 



38 
 

νύφες από τα σπίτια τους με φωτιά, με λαμπάδες 

μες στους δρόμους συνόδευαν, τραγούδια αντιλαλούσαν∙ 

χορευτές στριφογύριζαν∙ στη μέση αντιχούσαν 

κιθάρες, αυλοί∙ στις πόρτες στέκονταν οι γυναίκες                                 (495) 

και καθεμιά τους έβλεπε με θαυμασμό τους γάμους.56] 

 

          Είναι εντυπωσιακό ότι και στην ομηρική περιγραφή η γαμήλια πομπή 

παρουσιάζεται ως η επιτομή του εορταστικού και πανηγυρικού στοιχείου στη 

δημόσια ζωή της πόλης. Όμως, αντίθετα προς τη Σαπφώ όπου οι 

πρωταγωνιστές είναι επώνυμα και διάσημα πρόσωπα της μυθικής ηρωικής 

παράδοσης, στην ιλιαδική περιγραφή της ασπίδας οι νύφες, αλλά και οι 

πόλεις είναι ανώνυμες. Επώνυμος θα είναι ο ήρωας που θα κρατάει την 

ασπίδα, αλλά η ζωή που θα εξεικονίζεται σε αυτήν θα είναι η εμβληματική 

αποτύπωση του γενικού και καθολικού στοιχείου στην αντιπροσωπευτική 

του διάσταση. Τα βασικά, αντιπροσωπευτικά στοιχεία του γάμου και εδώ 

υπάρχουν: μεγάλη συνοδεία, φως, λάμψη, ίσως οσμή, ήχος, μουσική, χορός, 

θεατές. Στην Σαπφώ όμως τα στοιχεία αυτά δίνονται και πιο πληθωρικά και 

πιο συγκεκριμένα. Η περιγραφή της συγκεκριμενοποιείται στην περίπτωση 

του Έκτορα και της Ανδρομάχης, του βασιλικού ζευγαριού της Ανατολής. Γι’ 

αυτό υπάρχει και το ιδιαίτερο χρώμα της πολυτέλειας και της τρυφής. Το 

στοιχείο μάλιστα των μουσικών – χορικών πανηγυρισμών στους οποίους 

                                                           
56 Ση μετϊφραςη αντλούμε από την ϋκδοςη του Μαυρόπουλου (2004:605 και 608). 
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συμμετέχουν όλες οι ηλικιακές κατηγορίες είναι πολύ περισσότερο 

τονισμένο.  

          Ανάλογη έμφαση σε πανηγυρισμούς και ευρεία συμμετοχή υπάρχει 

στον Όμηρο σε ένα άλλο σημείο, προς το τέλος της ἐκφράσεως της ασπίδας.  

Ο πανηγυρισμός αυτός μάλιστα θα μπορούσε να εντάσσεται σε γαμήλιο 

εορτασμό∙  νέοι και νέες με πλούσιο ιματισμό και προσαρτήσεις συμμετέχουν 

σε γλέντι με περίτεχνο χορό υπό τον ήχο της κιθάρας και τα θεάματα 

ακροβατών: 

Ἰλιάδος Σ, στίχ. 593-606: 

ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 

ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες. 

τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας                                        (595) 

εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ· 

καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας 

εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. 

οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι 

ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν                                   (600) 

ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν· 

ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι. 

πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος  

τερπόμενοι· δοιὼ δὲ κυβιστητρε κατ’ αὐτοὺς                                            (605) 

μολπς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 
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*Κόρες ακριβαγόραστες κι αγόρια 

είχαν στήσει χορό κι όλοι χόρευαν πιασμένοι απ’ τα χέρια. 

Αυτές είχαν φορέματα λινά, αυτοί χιτώνες                                                  (595) 

καλόγνεστους που γυάλιζαν με λάδι ποτισμένοι∙ 

αυτές φορούσαν όμορφα στεφάνια, αυτοί είχαν μαχαίρια 

χρυσά που κρέμονταν από λουριά ασημένια. 

Και χόρευαν πότε μαζί με πόδια μαθημένα 

τόσο ελαφρά, σαν κανατάς που βάζει τον τροχό του                              (600) 

και καθισμένος τον κοιτά, αν εύκολα γυρίζει∙ 

και πότε πάλι έτρεχαν αντίκρυ αράδα αράδα. 

Γύρω στεκόταν και καμάρωνε τον όμορφο χορό τους κόσμος πολύς∙ 

δυο ακροβάτες  εκεί στη μέση αρχηγοί του χορού  

τούμπες άρχισαν να κάνουν (605).57]   

 

Και οι δύο περιγραφές δημόσιων εορτασμών που παρουσιάσαμε 

παραπάνω δεν αποτελούν, βέβαια, αυτόνομα χωρία, όπως το 44 της 

Σαπφούς, αλλά ανήκουν σε μια εκτενή αφήγηση με ποικίλες και αντιθετικές 

σκηνές από το σύμπαν και την ανθρώπινη ζωή58. Μέσα στην εξιστόρηση των 

πολεμικών πραγμάτων της Ιλιάδας, ο επικός ποιητής συμπεριέλαβε την 

                                                           
57

 Ση μετϊφραςη αντλούμε από την ϋκδοςη του Μαυρόπουλου (2004). 
58 Οι αντιθετικϋσ ςκηνϋσ ςτην αςπύδα του Αχιλλϋα διαδϋχονται η μύα την ϊλλη. Ενδεικτικϊ 
αναφϋρουμε τουσ ςτύχουσ φιλονικύασ που ακολουθούν αμϋςωσ μετϊ την λαμπρό περιγραφό των 
γϊμων (ςτύχ. 497-501): λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔςαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκοσ  ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρεσ 
ἐνεύκεον εἵνεκα ποινῆσ  ἀνδρὸσ ἀποφθιμϋνου· ὃ μὲν εὔχετο πϊντ’ ἀποδοῦναι  δόμῳ πιφαύςκων, ὃ 
δ’ ἀναύνετο μηδὲν ἑλϋςθαι·  ἄμφω δ’ ἱϋςθην ἐπὶ ἴςτορι πεῖραρ ἑλϋςθαι. [την αγορϊ μαζεύονταν οι 
ϊνδρεσ∙ εύχε ανϊψει/ καβγϊσ, καθώσ δύο μϊλωναν για κϊποιου ςκοτωμϋνου/εξαγορϊ∙ ορκιζόταν 
ότι τα εύχε πληρώςει/ ο πρώτοσ και ο δεύτεροσ πωσ τύποτε δεν πόρε∙/ να αποφαςύςει ϋνασ 
κριτόσ το όθελαν κι οι δυο τουσ.] υνολικότερα, για τη δομό και την ‘ποιητικό’ τησ Αςπύδασ του 
Αχιλλϋα ςτο  τησ Ιλιϊδασ, βλ. Richardson 2011.  
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πολύστιχη κατασκευή της ασπίδας59 , ίσως για να απομακρύνει τον ακροατή 

του από την αγωνιώδη κατάσταση μιας τέτοιας αφήγησης του τρωικού 

πολέμου. Θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή η ἔκφρασις με την εναλλαγή των 

εικόνων να εξυπηρετεί ρόλο «διαλείμματος» από την ένταση της οργής του 

πρωταγωνιστή, μιας και έπεται η κορύφωσή της με τη μονομαχία με τον 

Έκτορα. Σε κάθε περίπτωση, μια λεπτή, υπόρρητη ειρωνική διάσταση μπορεί 

ίσως να εντοπιστεί και στις δύο περιπτώσεις, και του Ομήρου και της 

Σαπφούς: την χαρά της ζωής και την αποθέωση της δόξας (όπως την 

εξεικονίζουν οι περιγραφές τους) θα την απολέσουν όλοι οι επώνυμοι 

πρωταγωνιστές: και ο Αχιλλέας του Ομήρου και ο Έκτορας και η Ανδρομάχη 

της Σαπφούς. 

          Λιγότερο ειρωνική φαίνεται πως είναι η περιγραφή γαμήλιου 

εορτασμού στην επική Ασπίδα του Ηρακλή που αποδίδεται (μάλλον 

εσφαλμένα) στον Ησίοδο. Στη σύνθεση αυτή ο ποιητής περιέγραψε σκηνές 

από την καθημερινή ζωή και μυθικές μονομαχίες. Με πρότυπο την ομηρική 

ασπίδα επιδίωξε να δημιουργήσει κάτι ακόμα πιο περίτεχνο, πιο υπερβολικό. 

Συμπεριλαμβάνει σχεδόν πανομοιότυπες σκηνές, αλλά  πιο πολλές 

                                                           
59 Ο Schadewaldt (1989:204) ςυζητϊ και για την καταςκευό τησ αςπύδασ του Αινεύα ςτο 8ο 
βιβλύο τησ Αἰνειϊδασ, αφόγηςη τοποθετημϋνη ςε εξύςου κομβικό θϋςη με εκεύνη τησ Ἰλιϊδοσ, 
ακριβώσ πριν την ϋναρξη μεγϊλησ μϊχησ. Μολονότι η εξιςτόρηςη τησ αςπύδασ του Αινεύα 
διαφϋρει από εκεύνεσ του Αχιλλϋα και του Ηρακλό ωσ προσ το περιεχόμενο -η ιςτορύα τησ Ρώμησ 
από κτύςεώσ τησ-, δεν παύει ωςτόςο να μασ προκαλεύ υποψύα το γεγονόσ ότι η καταςκευό 
αςπύδασ  καθύςτατο απαραύτητη ςτο ϋποσ. Μια τϋτοια εμβόλιμη αφόγηςη αποτελούςε 
ενδεχομϋνωσ πρωτότυπη τεχνικό του Ομόρου, την οπούα φρόντιςαν να υιοθετόςουν οι ιςϊξιοι 
μιμητϋσ του. 
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πολεμικές και πιο αποτρόπαιες. Ωστόσο, δεν λείπουν απ’ αυτήν  και οι 

ειρηνικές στιγμές της ζωής, το κυνήγι, η εργασία, η αρματοδρομία, ο γάμος:                        

Ἀσπίς, στίχ. 272-280: 

τοὶ δ’ ἄνδρες ἐν ἀγλαΐαις τε χοροῖς τε 

τέρψιν ἔχον· τοὶ μὲν γὰρ ἐυσσώτρου ἐπ’ ἀπήνης 

ἤγοντ’ ἀνδρὶ γυναῖκα, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει· 

τλε δ’ ἀπ’ αἰθομένων δαΐδων σέλας εἰλύφαζε                                            (275) 

χερσὶν ἐνὶ δμῳῶν· ταὶ δ’ ἀγλαΐῃ τεθαλυῖαι 

πρόσθ’ ἔκιον, τῆσιν δὲ χοροὶ παίζοντες ἕποντο· 

τοὶ μὲν ὑπὸ λιγυρῶν συρίγγων ἵεσαν αὐδὴν 

ἐξ ἁπαλῶν στομάτων, περὶ δέ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ· 

αἳ δ’ ὑπὸ φορμίγγων ἄναγον χορὸν ἱμερόεντα.                                              (280) 

* Και οι άνθρωποι σε πανηγύρια και χορούς 

χαίρονταν. Άλλοι σε άμαξα με ωραίους τροχούς 

γυναίκα στο σπίτι του γαμπρού οδηγούσαν και ο υμέναιος ζωηρός  

υψωνόταν∙ 

μέχρι ψηλά απ’ τα φλεγόμενα δαδιά το φως τους στριφογύρναγε       (275) 

σαν τα κρατάγανε στα χέρια τους οι δούλες∙ κι εκείνες, με τη γιορτή 

χαρούμενες, πήγαιναν μπρος και τις ακολουθούσαν παίζοντας χοροί. 

Οι άνδρες κάτω από τον ήχο των γλυκόφωνων συρίγγων άφηναν φωνή 

από τα απαλά τους στόματα και γύρω τους η ηχώ σκορπούσε∙ 

και οι γυναίκες κάτω απ’ της φόρμιγγας τον ήχο εράσμιο έσερναν  
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χορό.60]                                                                                                                     

   

          Και στις δυο ἐκφράσεις επιτυγχάνεται αυτό που αποπνέει και το 

απόσπασμα 44 της Σαπφούς: ποικιλοχρωμία και κυρίως, πολυφωνία. Η 

εικόνα του πλήθους που συρρέει στους εορτασμούς ζωντανεύει στα μάτια 

του ακροατή, όπως κάθε σκηνή των Ασπίδων άλλωστε. Υπάρχουν κι εδώ, 

όπως και στα άλλα χωρία που παραθέσαμε, χρώματα αστραφτερά, μουσική 

οργάνων, βήματα χορών, φωνές χαρούμενες και άσματα. Χαρμόσυνα 

γεγονότα εκτυλίσσονται και στις ασπίδες που, με την κίνησή τους, θυμίζουν 

αρκετά την αφήγηση της Σαπφούς.  

 Oι συγκλίσεις αυτές που παρατηρούνται όσον αφορά στην εξεικόνιση 

γαμήλιων θεμάτων και μάλιστα γαμήλιου τελετουργικού στην επική ποίηση 

και στο σαπφικό απ. 44 οδηγούν αβίαστα στη συναγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων. Πρώτα-πρώτα, η γαμήλια θεματική μέσα σε μία ποιητική 

σύνθεση δεν καθιστά αναγκαστικά την σύνθεση αυτή γαμήλια με τη στενή 

έννοια, δηλαδή δημιούργημα (με συγκεκριμένη μορφή και τύπους) για την 

εξυπηρέτηση καθαρά γαμήλιων τελετουργικών αναγκών μέσα στο 

αντίστοιχο πλαίσιο. Δεύτερον, η εξεικόνιση χορικής δραστηριότητας μέσα σε 

μία ποιητική αφήγηση δεν καθιστά την αφήγηση αυτή αναγκαστικά 

προορισμένη για χορική εκτέλεση. Αντιθέτως, τα παραδείγματα που 

                                                           
60 Ση μετϊφραςη αντλούμε από την ϋκδοςη του Γκιργκϋνη (2001:489). 
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μελετήσαμε φαίνεται πως ενισχύουν την άποψη του Nagy ότι η αποτύπωση 

χορών και μουσικής φαίνεται πως θεματοποιείται στα αφηγηματικά 

ποιητικά είδη.61 Χαρακτηριστική και εμβληματική περίπτωση είναι ο 

Ομηρικός Υμνος στον Απόλλωνα, αφηγηματικό-επικό κείμενο, που εξυψώνει 

αρχετυπικά και παραδειγματικά χορική δράση προς τιμήν του Απόλλωνα 

(στ. 146-165).  

Συμπεράσματα  

          Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί (προς αποφυγή κάθε 

παρεξηγήσεως) πως οι συγκλίσεις αυτές και τα συμπεράσματα δεν 

εξισώνουν το απ. 44 με τα επικά παράλληλα και δεν εξαλείφουν σημαντικές 

αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις που δίνουν στην σαπφική σύνθεση την 

ιδιαίτερη και ίσως αινιγματική φυσιογνωμία της. Οπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, το επικό κλίμα είναι αντιπροσωπευτικό της ζωής εν γένει και γι’ 

αυτό ανώνυμο. Στη Σαπφώ, ο προσωπικός τόνος της ποιήτριας του έρωτα 

απουσιάζει, ωστόσο υπάρχει και η παρέμβαση της ιστορικής 

πραγματικότητας και στοιχεία της καθημερινής ζωής στη Μυτιλήνη, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω62. Η ποιήτρια καταφέρνει να δώσει ιδιαίτερο 

χρώμα και ατμόσφαιρα μιας συγκεκριμένης κουλτούρας σε ένα επιφανές 

(αλλά και τραγικό) ζευγάρι της ηρωικής παράδοσης. Παράλληλα, στο έπος 

το δημόσιο γεγονός της γαμήλιας πομπής αποκτά κάτι από τη 

                                                           
61

 Nagy (2007: 36-39).  
62 Βλ. παραπϊνω. 



45 
 

μεγαλοπρέπεια αλλά και τη σχετική στατικότητα της μνημειακής 

αποτύπωσης μέσα στο πλαίσιο της έκφρασης. Η Σαπφώ, αντιθέτως, 

καταφέρνει και εμφυσά στην περιγραφή της κορυφαίας δημόσιας στιγμής 

αυτού του διάσημου ζευγαριού μία πνοή δραματικότητας, κλιμάκωσης και 

δυναμικότητας που είναι απαράμιλλη σε σχέση με τα επικά μνημειακά 

γαμήλια μοτίβα. Στη Σαπφώ θα μπορούσαμε να πούμε πως έχουμε να 

κάνουμε με ένα δείγμα συνοπτικού ‘μύθου’ με την αριστοτελική έννοια, 

δηλαδή με μία σύντομη – ίσως και σπερματική - υπόθεση με αρχή, μέση και 

τέλος. Γι’ αυτό στη Σαπφώ μιλάμε για ‘αφήγηση’, ενώ στα επικά 

παραδείγματα έχουμε ‘ἐκφράσεις’. Η χωροχρονική εξέλιξη υπογραμμίζεται 

από τις ενδείξεις τοπικής αφετηρίας και κατεύθυνσης στο κείμενο, χωρίς να 

τονίζεται η τελική κατάληξη, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται μία αίσθηση 

‘ανοιχτού’ τέλους. Η ανοιχτότητα αυτή υπηρετείται και με την παρουσίαση 

μιας συνεχώς διογκούμενης συλλογικής συμμετοχής σε ένα δημόσιο 

τελετουργικό γεγονός, ποιητική επιλογή που μεταμορφώνει μια υπόθεση 

βασιλική σε σύσσωμη δράση πολιτική.  

 

 

 

 

 



46 
 

 

Σελετουργικά σενάρια υποδοχής στη απφώ και το έπος: 

απ. 44V και Ἰλιαδος Ω’ 

 

Η δυναμική αυτή πορεία που χαρακτηρίζει το απ. 44 (και που είναι 

πορεία και μεταφορική αλλά και κυριολεκτική, καθώς θεμελιώνεται πάνω 

στο τυπικό μιας τελετουργικής πομπής) φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίθανο 

να συσχετιστεί με κάτι ανάλογο στο έπος. Ωστόσο, τα φαινόμενα συνήθως 

απατούν. Αφηγηματικό παράλληλο με δραματική κλιμάκωση μέσα από 

στάδια που αντιστοιχούν στα στάδια της σαπφικής περιγραφής του γάμου 

εντοπίζεται ξεκάθαρα μέσα στο ιλιαδικό κείμενο με άξονα και πάλι μία 

πάνδημη τελετουργική πομπή. Ειρωνικά, όμως, η επική πομπή δεν είναι 

γαμήλια αλλά νεκρική: πρόκειται για τη μεταφορά και την υποδοχή του 

νεκρού του Έκτορα στο Ω της Ιλιάδας. Επίκεντρο της αφήγησης είναι και στις 

δύο περιπτώσεις ο ίδιος Τρωικός ήρωας (θεοείκελος νυμφίος στη Σαπφώ, 

ἄθλιος νέκυς στον Ομηρο), ενώ το τελετουργικό σενάριο πάνω στο οποίο 

δομείται η αφήγηση κοινό: είναι το τυπικό της ὑπαντήσεως, της πομπικής 

μετάβασης και πάνδημης υποδοχής προσώπων επιφανών (ακόμα και θεών). 

Το αποτέλεσμα όμως είναι παράδοξα αντιθετικό: πανηγυρικό καλωσόρισμα 

στη Σαπφώ, στερνός αποχαιρετισμός στον Ομηρο.  
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απηχήσεις ανάμεσα στο απ. 44 της 

Σαπφώς και του Ω της Ιλιάδας είναι εντυπωσιακές.63 Kατ’ αρχάς και ξέχωρα 

από τη σκηνή της επιστροφής του νεκρού Εκτορα στην Τροία, απηχήσεις 

εντοπίζονται ανάμεσα στην περιγραφή της προίκας της Ανδρομάχης64 του 

αποσπ. 44 (στ. 8-10) και στον κατάλογο λύτρων που προσφέρει ο Πρίαμος 

στον Αχιλλέα, ώστε να παραδώσει ο δεύτερος το νεκρό σώμα του Έκτορα (Ω 

228-237): 

Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν· 

ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,    (230) 

τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 

χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα, 

ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, 

ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῆκες πόρον ἄνδρες 

ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ           (235) 

φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ 

λύσασθαι φίλον υἱόν. 

*Είπε κι απ’ τις κασέλες τους έβγαλε τα καπάκια∙ 

έβγαλε πρώτα δώδεκα πεντάμορφους χιτώνες 

και χλαίνες δώδεκα μονές, κιλίμια άλλα τόσα,            (230) 

τόσα λευκά σκεπάσματα κι άλλες τόσες φλοκάτες∙ 

                                                           
63 Και ϋχουν ελκύςει την προςοχό των φιλολόγων, βλ. ενδεικτικϊ Κακριδόσ, Πεπονό, Schrenk, 
Rissman.  
64 Για την προύκα τησ Ανδρομϊχησ βλ. και Rissman, ςελ. 125-26. 
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ζύγιασε δέκα τάλαντα μετά από χρυσάφι∙ 

και δυο τριπόδια έβγαλε και τέσσερα λεβέτια 

και κούπα μια ολόμορφη, που του είχαν χαρίσει  

Θράκες, όταν πήγε εκεί, κι ήταν μεγάλο δώρο∙           (235) 

ούτε κι αυτό λυπήθηκε ο γέροντας∙ το γιο του 

να λευτερώσει ήθελε.65] 

          Στη συνέχεια, τα στάδια της νεκρικής τελετουργικής πομπής 

διαδέχονται το ένα το άλλο, όπως ακριβώς εκείνα της γαμήλιας 

τελετουργίας στο απόσπ. 44 της Σαπφούς66. Το χωρίο μας, λοιπόν, ξεκινά με 

την αναγγελία της άφιξης του πλοίου που μεταφέρει το νεόνυμφο ζεύγος 

στην Τροία μαζί με τα δώρα της νύφης από τον κήρυκα Ιδαίο (στ. 1-10). Ο 

Έκτορας φέρνει τη σύζυγό του στην πόλη της Τροίας για να εορταστεί το 

χαρμόσυνο γεγονός (στ. 5-8). Ο Πρίαμος πρώτος σπεύδει να υποδεχθεί τη 

νύφη Ανδρομάχη (στ. 11) και στη συνέχεια σύσσωμος ο τρωικός λαός (στ.12-

23). Ακολουθούν οι γαμήλιοι εορτασμοί σε πανηγυρικό κλίμα με άσματα και 

χορούς προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους (στ. 24-34). 

          Η ακολουθία των γεγονότων στο Ω της Ιλιάδας είναι αντίστοιχη. 

Πρώτα-πρώτα, η Κασσάνδρα (ως άλλος Ιδαίος) αναγγέλλει την άφιξη της 

άμαξας που μεταφέρει τον νεκρό Έκτορα στην πόλη του συνοδευόμενο από 

τον πατέρα του (στ. 699-706): 

                                                           
65 Σισ μεταφρϊςεισ χωρύων τησ Ιλιϊδασ αντλούμε από την ϋκδοςη του Μαυρόπουλου (2004: 777 
κ. εξ.). 
66 Ακριβόσ αντιςτοιχύα ςκηνών από τον Schrenk (1994: 146). 
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ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῆ Ἀφροδίτῃ 

Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ’ εἰσενόησεν             (700) 

ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην· 

τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι· 

κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ· 

ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ’ ἰόντες, 

εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι                             (705) 

χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ. 

 

*Μα η Κασσάνδρα, της χρυσής της Αφροδίτης όμοια, 

ανέβηκε στα Πέργαμα και τον πατέρα είδε                     (700) 

να είναι ορθός στ’ αμάξι του, μαζί του και ο κράχτης∙ 

να κείτεται κι ο αδερφός μέσα στ’ αμάξι είδε∙ 

θρήνησε τότε κι έσυρε τρανή φωνή στην πόλη: 

«Τρώες και Τρωαδίτισσες, τον Έκτορα ελάτε 

να δείτε, αν χαιρόσασταν κάποτε βλέποντάς τον         (705) 

από τη μάχη να γυρνά, γιατί ήταν χαρά σ’ όλους!»] 

 

Mε την αναγγελία αυτή η Κασσάνδρα επιβεβαιώνεται ως μάντισσα 

και μάρτυρας κακών. Η είδησή της ταξιδεύει, κινητοποιεί όλη την κοινότητα 

της Τροίας και γυναίκες κι άνδρες συνωστίζονται στις πύλες για να 

συναντήσουν τον Πρίαμο, που φέρνει το άψυχο σώμα του γιου του στην 

πατρίδα τους για ταφή (στ. 709):  
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ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι. 

*Το γέροντα με τον νεκρό αντάμωσαν στις πύλες.+ 

Σειρά να «προϋπαντήσουν» τον νεκρό Έκτορα έχουν η μητέρα και η σύζυγός 

του και στη συνέχεια όλοι οι Τρώες (στ. 710-712) : 

πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ         (710) 

τιλλέσθην ἐπ’ ἄμαξαν ἐ τροχον ἀΐξασαι 

ἁπτόμεναι κεφαλς· κλαίων δ’ ἀμφίσταθ’ ὅμιλος. 

*Και πρώτες η γυναίκα του κι η σεβαστή του μάνα       (710) 

στ’ αμάξι πάνω χίμηξαν, τραβούσαν τα μαλλιά τους, 

την κεφαλή τους έπιαναν κι όλοι θρηνούσαν γύρω.+ 

 

Πόση διαφορά όμως έχει η υποδοχή αυτή από τη ζωηρή, εύτακτη 

κίνηση στο 44. Στο επικό κείμενο η κίνηση είναι ορμητική, έως και βίαιη. Οι 

ήχοι άγριοι, διαπεραστικοί. Θρήνοι και μοιρολόγια αντικαθιστούν τα αγνά 

μέλη και τους ύμνους. Παράλληλα, ενώ στη Σαπφώ έχουμε ρέουσα κίνηση 

μέσα στο φως, στην Ιλιάδα παρατηρείται και μία καθήλωση, μία παράλυση 

με φόντο το σκοτάδι (στ. 713-714):  

καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων 

*θα έκλαιγαν ολημερίς, ώσπου να δύσει ο ήλιος, 

χύνοντας για τον Έκτορα δάκρυα μπρος στις πύλες+ 
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Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη και η αντίθεση ανάμεσα στην ανοιχτή 

κατεύθυνση της κίνησης στη Σαπφώ από τη μια και τον τελικό προορισμό 

της πομπής στο Ω της Ιλ. από την άλλη, προορισμός που προσδιορίζεται ως 

χώρος κλειστός (στ. 719-722) με καλύμματα, όπου δράση αναλαμβάνουν 

επαγγελματίες αοιδοί (υπεύθυνοι και για την υστεροφημία του ήρωα): 

οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς     (720) 

θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν 

οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

[Σαν έφεραν στο σπίτι του τον νεκρό, σε μια κλίνη  

τορνευτή τον απόθεσαν και πλάι τραγουδιστάδες           (720) 

αράδιασαν, που θλιμμένο τραγούδι τραγουδούσαν∙ 

στου τραγουδιού τους το σκοπό στέναζαν οι γυναίκες.] 

 

Τέλος, οι φροντίδες τις ταφικής τελετουργίας σφραγίζονται στο τέλος 

της ραψωδίας Ω από τους ξεχωριστούς θρήνους της Ανδρομάχης, της Εκάβης 

και της Ελένης. Στη Σαπφώ η ομαδική-χορική έκφραση σφραγίζει και το 

τέλος της αφήγησης, ενώ η εξατομικευμένη εστίαση παραχωρείται μόνο στο 

ντουέτο των νεονύμφων.  

          Η εντυπωσιακή αυτή αντιστοιχία στην εξέλιξη και την κλιμάκωση της 

τελετουργικής δράσεως (παρά το αντιθετικό χρώμα) ερμηνεύτηκε κατ’ 

επανάληψη στο παρελθόν μέσα στο συμβατικό πλαίσιο της γραμμικής, 
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χρονολογικής εξέλιξης των ποιητικών ειδών. Στο πλαίσιο αυτό (που 

προβαλλόταν και κυριαρχούσε μέχρι τα μέσα του 20ου αι.) το έπος είναι το 

προγενέστερο ποιητικό είδος, ενώ η λυρική ποίηση έπεται. Ως εκ τούτου η 

Σαπφώ ‘εξαρτάται’ και ‘δανείζεται’ από τον επικό κόσμο ένα αντρόγυνο 

υποδειγματικό και το θέτει στο επίκεντρο της δικής της πραγμάτευσης. Η 

θεωρία του ‘δανεισμού’ οδηγεί, βέβαια, σε προβληματικά αποτελέσματα, 

αφού παρουσιάζει τη Σαπφώ να εξαίρει τελετουργικά ένα διάσημο (από το 

έπος) ζευγάρι που καταδικάζεται σε τραγικό τέλος μέσα από μία άναλογη 

τελετουργική διαδικασία. Πώς θα μπορούσε ένα άσμα – αν πρόκειται για 

άσμα – να γίνει ευπρόσδεκτο σε ακροατές (που είναι παρόντες π.χ. σε 

γαμήλιο συμβάν) τη στιγμή που εκείνο ανακαλεί στη μνήμη τους ένα 

ζευγάρι με τραγική κατάληξη λόγω του κοινού τελετουργικού τυπικού; Σε 

μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ξεχάσουμε οποιαδήποτε γαμήλια 

σύνδεση και να συμφωνήσουμε με τον Κακριδή πως πρόκειται για «ένα 

ποίημα που πίσω από τη φωτεινή του πρόσοψη υποβάλλει μια σκοτεινή 

τραγωδία». (Κακριδής 1993: 86) 

 Μια τέτοια όμως ειρωνική ανάγνωση των σαπφικών γάμων του 

Εκτορα και της Ανδρομάχης καθίσταται περιττή, αφ’ ής στιγμής η αρχική 

θεωρία της εξάρτησης ή του δανεισμού αμφισβητηθεί. Στις μέρες μας η 

αμφισβήτηση δεν είναι μόνον δυνατή, αλλά και επιβεβλημένη. Το γραμμικό, 

εξελικτικό μοντέλο που επικρατούσε μέχρι τα μέσα του 20ου (με κυριότερο και 
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επιφανέστερο εκφραστή τον B. Snell)67 και είχε τύχει ευρύτερης αποδοχής, 

αντιμετωπίζεται πλέον σήμερα με σκεπτικισμό και ολοένα και περισσότερες 

μελέτες επιχειρούνται για τη διερεύνηση της πολύσημης σχέσεως έπους και 

λυρικής ποίησης. Σίγουρα δεν μπορούν πλέον να επικρατήσουν 

μονοσήμαντα σχήματα. Οσο κι αν οι λυρικοί ποιητές ομολογούν ορισμένες 

φορές ότι έχουν επηρεαστεί από το έπος,68 ωστόσο η ακριβής σχέση έπους και 

λυρικής είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Η γλωσσα των πρωιμότερων 

λυρικών ποιητών π.χ. Καλλίνου, Τυρταίου, Αλκμάνος, Αρχιλόχου κ.α., είναι 

στενά συνδεδεμένη με την επική γλώσσα, όμως ακριβή παραθέματα δεν 

εντοπίζονται.69 Παράλληλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και η Ιλιάδα και η 

Οδύσσεια είχαν εν τινι μέτρω διαμορφωθεί υπό το βάρος των ‘λυρικών 

μορφών’, των λυρικών ειδών δηλαδή, όπως του πένθιμου θρήνου ή της 

γαμήλιας ωδής, ακόμα κι αν δε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πώς το 

έπος συσχετιζόταν με συγκεκριμένες λυρικές συνθέσεις. Προκύπτει, άρα, ότι 

έπος και λυρική ποίηση αλληλοεπηρεάστηκαν και αλληλοδιαμορφώθηκαν 

κατά τη διάρκεια του χρόνου.70  

 Μέσα σε αυτό το σύγχρονο πλαίσιο αναγνώρισης της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στο έπος και τη λυρική ποίηση, το σαπφικό απόσπασμα 44 

                                                           
67 ύμφωνα με το οπούο οι λυρικού ποιητϋσ ανακϊλυψαν την ϋννοια του ατομικού ‘εγώ’ και τησ 
υποκειμενικοτητϊσ τουσ, προκαλώντασ μύα ςημαντικό μετϊβαςη από την απρόςωπη και 
αντικειμενικό κοςμοθεωρύα του ϋπουσ ςτην ανϊπτυξη τησ φιλοςοφύασ, του δρϊματοσ  & τελικϊ 
τησ ςύγχρονησ ςκϋψησ. 
68

 Π.χ. ο ιμωνύδησ [απ. 6 West] παραθϋτει κατϊ λϋξη τον ςτύχο τησ Ιλιϊδασ 6.146 αιτιολογώντασ 
γιατύ οι περιςςότεροι ϊνθρωποι δεν καταλαβαύνουν τουσ διϊςημουσ ςτύχουσ του ‘Χύου ἀνδρόσ’. 
69

 ΄Οπωσ ςημειώςαμε κι εμεύσ παραπϊνω ςχετικϊ με τη γλώςςα του απ. 44. 
70 Βλ. Graziosi & Haubold (20090. Για τον Nagy (2007) το ϋποσ εύναι υποκατηγορύα τησ λυρικόσ 
ποιόςησ – η λυρικό πούηςη ϋχει προτεραιότητα, εύναι ευρύτερη κατηγορύα.  
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απελευθερώνεται από την εξάρτησή του από το (υποτιθέμενο) 

‘προγενέστερο’ ιλιαδικό πρότυπο της τιμητικής υπάντησης του νεκρού 

Εκτορα. Η απελευθέρωση αυτή αποκτά ακόμη περισσότερο νόημα, αν 

λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι η ραψωδία Ω της Ιλιάδας κατά τη γνώμη των 

περισσοτέρων μελετητών διαφέρει σε τόνο και σε θέματα από το υπόλοιπο 

ιλιαδικό έπος και βρίσκεται πλησιέστερα στον ηθικό τόνο της Οδύσσειας.71 Η 

παλαιότερη μάλιστα ‘αναλυτική’ άποψη έκρινε τη ραψωδία Ω 

μεταγενέστερη και συντεθειμένη υπό το βάρος του οδυσσειακού έπους. Μια 

τέτοια θεώρηση εγκλωβίζει και πάλι σε γραμμικά, εξελικτικά σχήματα και 

παραγνωρίζει το μεγάλο απόθεμα παραδοσιακών στοιχείων που συνεχώς 

αξιοποιούνταν μέσα στο πλαίσιο της προφορικής παράδοσης και μέχρι την 

τελική παγίωση του επικού κειμένου. Υπό το φως αυτής της προφορικής 

θεώρησης της σύνθεσης και διάδοσης του ιλιαδικού έπους, θα μπορούσαμε 

να δούμε και την τραγική κατάληξη της Ιλιάδας να αξιοποιεί δυναμικά τα 

τυπικά σχήματα της παράδοσης και να αποκρυσταλλώνεται στον 6ο αι. 

Σύγχρονες προσεγγίσεις του έπους πριμοδοτούν αυτές τις ‘ανοικτές’ 

διαδικασίες εκτελέσεων και επανεκτελέσεων και αφήνουν περιθώρια 

πλούσιων αλληλεπιδράσεων από ποικίλες κατευθύνσεις.72 Μέσα σε αυτόν 

τον ορίζοντα πολλαπλής διάδρασης  η πιθανή σχέση ανάμεσα στο 44 της 

Σαπφώς και το ομηρικό Ω αποκτά νέες διαστάσεις. Δε μπορεί να αποκλειστεί 

                                                           
71 Βλ. Richardson (2005: 113-115), Macleod (1982: 15).  
72 Σην πρόταςη αυτό την ϋχει πρόςφατα υποςτηρύξει ο R. Seaford (2003: 237-252) βαςιζόμενοσ 
ςτο γενικότερο ςχόμα τησ προφορικόσ θεωρύασ. 
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π.χ. το ενδεχόμενο το μυθικό παράδειγμα και μοντέλο γαμήλιας υποδοχής 

να είχε γίνει ευρύτερα γνωστο (ειδικώς στον χώρο της Αιολίδας/ Ιωνίας) μέσα 

από εκτελέσεις και επανεκτελέσεις και στην διαδεδομένη αυτή εικόνα 

συζυγικής αλλά και πολιτικής ευτυχίας να ‘απαντά’ η πραγμάτευση στο Ω, 

προβάλλοντας την ανατροπή του προηγούμενου όλβου. Υπαινιγμός προς 

την κατεύθυνση αυτή είναι το γεγονός ότι η γαμήλια πομπή αναφέρεται στο 

τέλος του Χ, μετά το γεγονός της θανάτωσης του Εκτορα, με την παρουσίαση 

του πλήγματος που δέχεται η Ανδρομάχη αντιμέτωπη με το θέαμα του 

νεκρού ΄Εκτορα (461-471). Ο κόσμος, η τάξη και ο πλούτος που 

κατοχυρώνονται με την πομπή καταλύονται από τον θάνατο. Το μοτίβο αυτό 

της ανατροπής φαίνεται να αναπτύσσεται πλατύτερα στο Ω όπου με την 

υιοθέτηση του τυπικού της γαμήλιας πομπής στην οποία συμμετέχει όλη η 

κοινότητα η ανατροπή παρουσιάζεται να πλήττει ολόκληρη την πόλη.  
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Γάμος & θάνατος 

Αντιπαράθεση τελετουργικών σεναρίων 

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι τελετουργίες του γάμου και του 

θανάτου μπορούν ευχερώς να αντιπαρατεθούν με άξονα το κοινό (και στις 

δύο περιπτώσεις) τυπικό της πομπής, ένα τυπικό που στην ευρεία δομή του 

κατείχε κεντρική θέση στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών πρακτικών της 

αρχαιοελληνικής πόλεως.73 Ειδικώς οι γαμήλιες πομπές προβάλλονται στις 

πηγές μας ως το κύριο σύμβολο του γάμου. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία 

του μοτίβου της γαμήλιας πομπής στην εικονογραφία. Στα μελανόμορφα 

αγγεία η σκηνή της πομπής αποτελεί το 90% των γαμήλιων παραστάσεων, 

γεγονός που μαρτυρεί τη δημοφιλία του μοτίβου.74 Είνα μάλιστα σημαντικό 

το γεγονός ότι στα μελανόμορφα αγγεία, στα αγγεία δηλαδή της αρχαϊκής 

περιόδου, επιλέγονται για εξεικόνιση κυρίως μυθικά ζευγάρια όπως Πηλέας 

και Θέτις, Μενέλαος και Ελένη, Ζεύς και Ηρα. Παρά τις όποιες περιπέτειες 

στις θεϊκές ή ηρωικές τους βιογραφίες, η γαμήλια ένωση θεών κι ηρώων 

αποκτά παραδειγματική διάσταση, νομιμοποιεί κι εξυψώνει το γάμο όχι 

μόνο σε επίπεδο οίκου, αλλά και πόλεως και κοσμικής τάξεως. Tα δεδομένα 

αυτά δεν αφήνουν αμφιβολία ότι η γαμήλια τελετουργία θεωρείται 

                                                           
73

 Βλ. και Kavoulaki (2011). 
74

 Bλ. Καβουλάκθ (1997).  
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κορυφαία στιγμή τιμής κι ευδαιμονίας, κατά την οποία ενώνονται ή και 

συναιρούνται κόσμοι ολόκληροι. Η βασική αυτή αντίληψη δεν 

επιβεβαιώνεται μόνο με βάση τις λογοτεχνικές/ μυθικές ενδείξεις αλλά και 

με βάση τις ιστορικές μας πηγές για ιστορικές προσωπικότητες. Στα 

Ελληνικά του Ξενοφώντα, π.χ., ο Αγησίλαος φέρεται να υπογραμμίζει στον 

Πέρση συνομιλητή του Οτυ πως αν παντρευτεί την κόρη του Σπιθριδάτη η 

στιγμή της γαμήλιας πομπής του θα είναι στιγμή μέγιστου μεγαλείου που 

θα υπογραμμίζεται από συνοδεία ιππέων, πελταστών και οπλιτών άνευ 

προηγουμένου.75  

Αυτή η μοναδική τιμή που συνοδεύει τους νεόνυμφους κατά τη 

γαμήλια πομπή και προέρχεται από την ευρεία συμμετοχή ποικίλων ομάδων 

στο γεγονός συνοδεύει το ανδρόγυνο μέχρι το τέλος της ζωής του και 

αντιπαρατίθεται – σε περίπτωση βίαιης ανατροπής των δεδομένων της ζωής 

– με μία άλλη συνοδεία, τη νεκρική συνοδεία που προσφέρεται ως ύστατος 

φόρος τιμής στον νεκρό. Το κοινό τελετουργικό υπόβαθρο του πομπικού 

τυπικού που χαρακτηρίζει τις δύο μείζονες μεταβάσεις στην ανθρώπινη ζωή, 

δηλαδή το γάμο και το θάνατο, ενθαρρύνει και προκαλεί κατά κάποιον 

τρόπο την αντιπαραβολή τους. Μία καταπληκτική τέτοια αντιπαράθεση 

παρακολουθούμε στην τραγωδία Ἄλκηστις του Ευριπίδου, όπου ο Αδμητος 

                                                           
75 Ξεν. Ἑλλ. 4.1.9 καὶ μὴν μεγαλειοτϋρωσ γε ςοῦ, εἰ ταῦτα πρϊττοισ, τύσ ἄν ποτε γόμειε; πούαν γὰρ νύμφην 
πώποτε τοςοῦτοι ἱππεῖσ καὶ πελταςταὶ καὶ ὁπλῖται προύπεμψαν ὅςοι τὴν ςὴν γυναῖκα εἰσ τὸν ςὸν οἶκον 
προπϋμψειαν ἄν; 
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ενώ επιστρέφει από την κηδεία, τη νεκρική δηλ. μετάβαση της συζύγου του, 

ανακαλεί την ευτυχισμένη μέρα του γάμου του (Ἄλκ. 912-25):  

ὦ σχμα δόμων, πῶς εἰσέλθω, 

πῶς δ᾽ οἰκήσω, μεταπίπτοντος 

δαίμονος; οἴμοι. πολὺ γὰρ τὸ μέσον: 

τότε μὲν πεύκαις σὺν Πηλιάσιν 

σύν θ᾽ ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω 

φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων, 

πολυάχητος δ᾽ εἵπετο κῶμος 

τήν τε θανοῦσαν κἄμ᾽ ὀλβίζων 

ὡς εὐπατρίδαι κἀπ᾽ ἀμφοτέρων 

ὄντες ἀρίστων σύζυγες εἶμεν: 

νῦν δ᾽ ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος 

λευκῶν τε πέπλων μέλανες στολμοὶ 

πέμπουσί μ᾽ ἔσω 

λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους. 

[Ω σπίτι μου, την θύρα σου πως να περάσω τώρα; 

  πως θα τους δω τους τοίχους σου, πούχουν αλλάξει τώρα. 

  Αλλοίμονο. Τι διαφορά! Με πεύκα του Πηλίου 

  και με τραγούδια άλλοτε του γάμου μου εμπήκα 

  κρατώντας μέσ' στα χέρια μου το αγαπημένο χέρι 

  της νύφης. Από πίσω 'μας πυκνή ακολουθία 

  μ' άλλα τραγούδια ερχότανε, και όλοι απ' την καρδιά τους 

  μας εμακάριζαν εμέ κ' εκείνην που εχάθη 

  γιατί κ' οι δυο ευγενείς κι' από γενιά μεγάλη 

  ενώναμε την τύχη μας. Τώρα ούτε τραγούδια, 

  ούτε χαρές υμεναίου πια, μα στεναγμοί και θρήνοι. 

  Και όχι άσπρα πέπλα. Πένθιμα στολίδια με προπέμπουν 
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  στο νυφικό δωμάτιον, που ερήμωσεν ο Χάρος.] 

 

Στην τραγωδία όμως την αντιπαράθεση ανάμεσα στη δόξα της γαμήλιας 

πομπής και τη δυστυχία που προέκυψε εκ των υστέρων, την 

παρακολουθούμε και στην περίπτωση της ίδιας της Ανδρομάχης, της 

ηρωίδας του απ. 44 της Σαπφώς, η οποία πρωταγωνιστεί και στην ομώνυμη 

τραγωδία του Ευριπίδη.  

Παραθέτουμε τους πρώτους στίχους από τον μονόλογο της Ανδρομάχης 

στον πρόλογο της εν λόγω τραγωδίας: 

Ἀνδρομάχη, στίχ. 1-15: 

Ἀσιάτιδος γς σχμα, Θηβαία πόλις, 

ὅθεν ποθ᾽ ἕδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῆ 

Πριάμου τύραννον ἑστίαν ἀφικόμην 

δάμαρ δοθεῖσα παιδοποιὸς Ἕκτορι, 

ζηλωτὸς ἔν γε τῷ πρὶν Ἀνδρομάχη χρόνῳ,                                                    (5) 

νῦν δ᾽, εἴ τις ἄλλη, δυστυχεστάτη γυνή 

[ἐμοῦ πέφυκεν ἢ γενήσεταί ποτε+· 

ἥτις πόσιν μὲν Ἕκτορ᾽ ἐξ Ἀχιλλέως 

θανόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδά θ᾽ ὃν τίκτω πόσει 

ῥιφθέντα πύργων Ἀστυάνακτ᾽ ἀπ᾽ ὀρθίων,                                                 (10) 

ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον· 

αὐτὴ δὲ δούλη τῶν ἐλευθερωτάτων 
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οἴκων νομισθεῖσ᾽ Ἑλλάδ᾽ εἰσαφικόμην 

τῷ νησιώτῃ Νεοπτολέμῳ δορὸς γέρας 

δοθεῖσα λείας Τρωϊκς ἐξαίρετον.                                                                 (15) 

*Της ασιατικής γης έκφραση, πόλη της Θήβας, 

απ’ όπου κάποτε με την πολύχρυση πλούσια προίκα 

έφτασα στο παλάτι του βασιλιά Πρίαμου, όταν δόθηκα  

γυναίκα στον Έκτορα, για να του φέρω στον κόσμο παιδιά,  

ζηλευτή στον περασμένο καιρό ήμουν εγώ η Ανδρομάχη,                       (15) 

αλλά τώρα, μια γυναίκα πιο δυστυχισμένη από κάθε άλλη 

ούτε έχει γεννηθεί ούτε θα γεννηθεί στον κόσμο ποτέ∙ 

διότι εγώ τον άνδρα μου τον Έκτορα από τον Αχιλλέα 

είδα να σκοτώνεται και το παιδί που γέννησα στον άνδρα μου, 

τον Αστυάνακτα να γκρεμίζεται ψηλά από τα τείχη μας,                       (10) 

όταν οι Έλληνες τη χώρα της Τροίας πέτυχαν να κουρσέψουν∙ 

κι εγώ, που νομίστηκα κάποτε πως ήμουν από γένος 

πολύ αρχοντικό, σκλάβα έφτασα στην Ελλάδα δοσμένη 

στο νησιώτη Νεοπτόλεμο δώρο πολεμικό  

ξεχωριστό από την τρωική λεία.76]        

 

Στους στίχους αυτούς η πρωταγωνίστρια Ανδρομάχη αναπολεί τον 

γάμο της, αφηγούμενη τη γαμήλια πομπή προς τιμήν εκείνης και του νεκρού 

                                                           
76 Ση μετϊφραςη αντλούμε από την ϋκδοςη του Μαυρόπουλου (2006:153). 
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πλέον συζύγου της Έκτορα77∙ στην Τροία οδηγήθηκε νύφη συνοδευόμενη από 

πλούσια δώρα, τώρα βρίσκεται η ιδία ως δώρο, λάφυρο στην Ελλάδα μαζί με 

την τραγική της μοίρα. Η απαστράπτουσα Ανδρομάχη που τιμάται σαν θεά 

στη Σαπφώ, στην τραγωδία θρηνεί για τον αφανισμό του σπιτικού της και το 

δυσοίωνο μέλλον της. Η μετάβαση της ηρωίδας από την ευτυχισμένη στιγμή 

του γάμου της, όπως την περιγράφει στην αρχή του μονολόγου της (στίχ. 1-

5), στην εξαθλίωση της σκλαβιάς εκείνης και του νόθου γιου της, 

επιτυγχάνεται με λιτό, αλλά αρκετά τραγικό τρόπο∙ «η Ανδρομάχη εγείρει τα 

συναισθήματά μας και μας προκαλεί τον οίκτο και την αγανάκτηση78». 

 Φαίνεται, επομένως, ότι η γαμήλια αφήγηση σε περιβάλλον 

τραγωδίας έρχεται όχι ως ἔκφρασις που εγείρει τις αισθήσεις του θεατή, 

όπως είδαμε στις ασπίδες και τη Σαπφώ, αλλά για να προκαλέσει θλιβερά 

συναισθήματα για τις τραγικές αντιθέσεις και αλλαγές της ανθρώπινης 

τύχης. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Ευριπίδης κατά 

τη σκιαγράφηση της γαμήλιας πομπής της Ανδρομάχης δίνει έμφαση στη 

μεταφορά πολυτελών, πολύχρυσων δώρων (Θηβαία πόλις,/ ὅθεν ποθ᾽ ἕδνων 

σὺν πολυχρύσῳ χλιδῆ) και μάλιστα σε συνάφεια με την αφετηρία της 

γαμήλιας πομπής από την πατρίδα της ηρωίδας, την μικρασιατική Θήβα. 

Στην παράδοση και μάλιστα την επική, η Ανδρομάχη είναι γνωστή ως 

πολύδωρος (Ιλ. 6.394). Ομως η στενή αυτή σύνδεση των δώρων από χρυσό και 

                                                           
77 Για την ϋναρξη του μονολόγου τησ Ανδρομϊχησ βλ. Seaford (1987:129-130) και Lloyd 
(1994:107-108). 
78 Stevens (2009: 91). 
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πολύτιμα μέταλλα με την γαμήλια πομπή απαντά στη Σαπφώ και τον 

Ευριπίδη (στη σωζόμενη γραμματεία). Η σύμπτωση ίσως να είναι τυχαία, 

πάντως φαίνεται και ενδεικτική. Λογοτεχνικές εικόνες παραδειγματικών 

γάμων με πλούτο και τιμές σφράγιζαν τον ορίζοντα της αρχαιοελληνικής 

κουλτούρας, ειδικώς των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.  

Συνοπτικά συμπεράσματα 

Με βάση όλα τα παραπάνω, και ειδικώς μέσα από τη σύγκριση του απ. 44V, 

του Ω της Ιλιάδας και των τραγικών παραλλήλων, θα διακινδυνεύαμε να 

υποθέσουμε πως αν η Ιλιάδα (και ειδικώς το τέλος της) επανεκτελείτο 

συνεχώς και αναπτυσσόταν δυναμικά σε ένα πλαίσιο διάδρασης με τις 

υπόλοιπες ποιητικές παραδόσεις, το τελικό σενάριο νεκρικής μετάβασης και 

ύστατης τιμής προς τον Εκτορα μπορούσε να διαμορφωθεί αντιστικτικά εν 

τινι μέτρω προς το τελετουργικό σενάριο ύψιστης δόξας κατά τον γάμο του 

με την Ανδρομάχη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αμφίδρομης σχέσης και 

πολύπλοκης αλληλεπίδρασης το Ω της Ιλιάδας κερδίζει σε τραγικό βάθος και 

προοπτική.  
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απφώ & Aρχαία Κωμωδία: 

η γαμήλια υποδοχή στο 44V και την ΄Εξοδο των Ὀρνίθων 

 

Η παρουσία τελετουργικων μοτιβων (όπως η γαμήλια πομπή) 

τεκμηριώνεται διαχρονικά στην αρχαιοελληνική ποίηση. Τα πρωιμότερα 

δείγματα φαίνεται πως σχετίζονται με ένα απόθεμα παραδοσιακών μοτίβων 

που τροφοδότησαν από πολύ παλιά την ποιητική έκφραση. Η θυσία π.χ. 

στην επική ποίηση επανέρχεται σταθερά και σε επίπεδο τυπικών σκηνών και 

λογοτύπων. Δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου των τελετουργικών πρακτικών 

στη ζωή των ελληνικών πόλεων και κοινοτήτων και της σύνδεσης της ίδιας 

της ποίησης με το τελετουργικό αυτό πλαίσιο, δεν εκπλήσσει ούτε 

προβληματίζει αυτό το γεγονός. Το κοινό απόθεμα παραδεδομένων μορφών 

αποτελεί κληρονομιά όλων των ποιητών. Ομως η μνημειώδης αξιοποίηση 

στοιχείων της παράδοσης από κάποιον καλλιτέχνη μπορεί να δημιουργήσει 

προηγούμενο με ποικίλες επιδράσεις ή απηχήσεις.  

Η περίπτωση των γαμήλιων μοτίβων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

απ’ αυτήν την πλευρά. Η Σαπφώ (που μας απασχολεί εδώ) αξιοποιεί 

παραδοσιακό υλικό για τις γαμήλιες συνθέσεις της, όμως η δική της 

δημιουργική μετάπλαση φαίνεται πως έχει επιρροή σε μεταγενέστερους 

ποιητές όχι μόνον ΄Ελληνες, αλλά και Λατίνους. Η περίπτωση του 

Κατούλλου είναι διάσημη. Η πρόσληψη όμως της σαπφικής ποίησης δεν 
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ξεκινά τα ελληνιστικά ή ρωμαϊκά χρόνια. Η καλλιτεχνική διάδραση, υποδοχή 

και διάλογος ‘τρέχουν’ παράλληλα και αλληλοτέμνονται με την ίδια την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Γνωρίζουμε π.χ. ότι η Σαπφώ ‘μιλούσε’ ποιητικά 

με τον σύγχρονό της Αλκαίο (μια συνομιλία που άφησε τα ίχνη της και στην 

ίδια την ποίηση),79 ενώ και οι δύο εργάζονταν και δημιουργούσαν μέσα στο 

πλαίσιο της μεγάλης μουσικοποιητικής παράδοσης της Λέσβου, την οποία 

είχαν κληρονομήσει. Η παράδοση αυτή μάλιστα δεν έμενε περιορισμένη στα 

όρια του νησιού αλλά είχε μεταλαμπαδευτεί σε πολλά μέρη του ελληνικού 

κόσμου κι έτσι το ταλέντο και τα χαρίσματα των Λεσβίων μουσικών ήταν 

παντού παροιμιώδη.80   

Στα κλασικά χρόνια η ποίηση της Σαπφώς φαίνεται πως 

επανεκτελείτο και στο πλαίσιο θρησκετικών εορτών και σε συμπόσια, ενώ το 

μεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο της Λεσβίας ποιήτριας 

τεκμηριώνεται από την ‘παρουσία’ της σε έργα της Αρχαίας Κωμωδίας. 

Σύμφωνα με την παράδοση έξι κωμικοί ποιητές έγραψαν έργα με τίτλο 

‘Σαπφώ’, ενώ άλλες κωμωδίες είχαν για θέμα τους τον φανταστικό έρωτα 

της Σαπφώς με τον μυθικό Φάωνα.81 Γνωρίζουμε πως σε κωμωδίες που 

παρωδούν μεγάλες ποιητικές μορφές (π.χ. Αριστοφ. Βάτραχοι, 

Θεσμοφοριάζουσες κ.λπ.), υπάρχουν πολυάριθμα παραθέματα από το έργο 

τους. Σε άλλες περιπτώσεις παραθέματα ποιητικά μπορούν να αξιοποιηθούν 

                                                           
79 Βλ. απ. 137 Campbell (μαζύ με τα ςχόλια από την ϋμμεςη παρϊδοςη).  
80 Βλ. ενδεικτικϊ απφ. 106 V, Κρατ. Απ. 263 Κ-Α, Αριςτοτ. απ. 545 Rose κλπ. 
81

 Πολλά ςτοιχεία παρακζτει θ Γιαννίκου (2010, βλ. και αμζςωσ παρακάτω).  
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για κωμικούς σκοπούς ακόμα και χωρίς να αναφέρεται ο δημιουργός τους. Το 

σημαντικό είναι πως στην αρχαία κωμωδία αξιοποιούνται, απηχούνται ή και 

παρωδούνται πλείστα ποιητικά είδη.  

Πρόσφατα η Μ. Γιαννίκου εξέτασε αναλυτικά την υποδοχή της 

Σαπφώς στα σωζόμενα έργα της Αρχαίας Κωμωδίας με οδηγό κυρίως (κατά 

λέξη) απηχήσεις όρων ή χωρίων ή γενικότερα εικονποιίας.82 Σχετικά με το 

απ. 44 η Γιαννίκου εντοπίζει επιδράσεις κυρίως στους Ὀρνιθες του 

Αριστοφάνη, όπου σε τέσσερα σημεία τουλάχιστον το σωζόμενο κείμενο 

φαίνεται να ανακαλεί το κείμενο της Σαπφώς. Πέραν όμως από τις 

λεξιλογικές ή εικονοποιητικές απηχήσεις, στους Ὀρνιθες φαίνεται να 

υπάρχουν και άλλα στοιχεία, τα οποία ίσως δε μπορούν να χαρακτηριστούν 

(ή να αποδειχτούν ως) ευθείες επιδράσεις από τη Σαπφώ, όμως μπορούν να 

κάλλιστα παραλληλιστούν με το σαπφικό παράδειγμα. Η 

χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι η έξοδος των Ὀρνίθων που συνιστά ένα 

κορυφαίο παράδειγμα κωμικού γάμου και πιο συγκεκριμένα γαμήλιας 

τελετής. Το τμήμα του γαμήλιου τελετουργικού που επιλέγεται να 

παρουσιαστεί επί σκηνής δεν είναι άλλο από τη γαμήλια πομπή, ένα μοτίβο 

που ανακαλείται και σε άλλες σωζόμενες κωμωδίες. Η ενδιαφέρουσα πτυχή 

που αξίζει να σχολιαστεί είναι η τελετουργική δομή που ακολουθείται στο 

αριστοφανικό δράμα και η οποία αντιστοιχεί στο τελετουργικό σενάριο που 

                                                           
82 Βλ. Γιαννύκου (2010: 85κ.ε.).  
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επιλέγει στο απ. 44 και η Σαπφώ.83 Ο,τι όμως είναι αποκλειστικά αφήγηση 

και περιγραφή στη Σαπφώ, γίνεται χειροπιαστή δράση, θέαμα κι ακρόαμα 

ζωντανό στον Αριστοφάνη. Η διαφορά είναι προφανής, όμως και η σύγκλιση 

ενδιαφέρουσα.  

 Κατ’ αρχάς την είσοδο του ζευγαριού των νεονύμφων την 

προεξαγγέλλει και πάλι (όπως και στη Σαπφώ) ένας αγγελιοφόρος που 

σχολιάζει το τι κομίζει ο νυμφίος (1709-19), προετομάζοντας έτσι την 

κοινότητα να υποδεχτεί τους νεόνυμφους. Ακολουθεί η συγκέντρωση όλων 

των παρευρισκομένων και οι κινήσεις τους (1720-21) για την υποδοχή 

νυμφίου και νύμφης (1728-30), ενώ με την εμφάνιση των νεονύμφων 

συνενώνονται όλοι μαζί και με νυφιάτικα τραγούδια, ύμνους και χορούς 

προχωρούν προς την έξοδο που σηματοδοτεί, όπως λέγεται, το πέδον Διός και 

το λέχος γαμήλιον (1757-58).  

Αναλύοντας διεξοδικότερα την Έξοδο των Ὀρνίθων του Αριστοφάνη, 

παρατηρούμε πως το τελευταίο χορικό συνίσταται από έναν τυπικό Ὑμέναιο. 

Ο Πεισθέτερος παντρεύεται την αγαπημένη του Βασίλεια κι εξισώνεται με 

τον παντοδύναμο Δία:       

Ὄρνιθες, στίχ. 1720-54:  

Χο: Ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε.                           1720 

                                                           
83 Η Γιαννύκου θύγει αυτό την πλευρϊ αλλϊ κυρύωσ από την πλευρϊ των παραδοςιακών μοτύβων-
‘λογοτύπων’. Ειδικώσ για την Έξοδο αναφϋρει ‘τον γϊμο του βαςιλιϊ οι μακαριςμού και οι ύμνοι 
του χορού για τουσ μελλόνυμφουσ, η παρουςύαςη του νυμφύου, ανακαλούν εικόνεσ από γαμόλια 
ϊςματα τησ απφώσ’ (Γιαννύκου 2010: 85 & βλ. επύςησ 91-93).  
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περιπέτεσθε μάκαρα μάκαρι σὺν τύχᾳ. 

ὢ φεῦ φεῦ τς ὥρας, τοῦ κάλλους.                          1722-1724 

ὦ μακαριστὸν σὺ γάμον τῆδε πόλει γήμας.            1725 

μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι 

γένος ὀρνίθων 

διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ’. ἀλλ’ ὑμεναίοις 

καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ’ ᾠδαῖς 

αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν.                                          1730 

 Ἕρᾳ ποτ’ Ὀλυμπίᾳ  

τὸν ἠλιβάτων θρόνων 

ἄρχοντα θεοῖς μέγαν 

Μοῖραι ξυνεκοίμισαν 

ἐν τοιῷδ’ ὑμεναίῳ.                                                    1735 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ ὦ. 

ὁ δ’ ἀμφιθαλὴς Ἔρως  

χρυσόπτερος ἡνίας 

ηὔθυνε παλιντόνους,  

Ζηνὸς πάροχος γάμων                                        1740 

τς τ’ εὐδαίμονος Ἕρας. 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ ὦ.  

ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ᾠδαῖς· 

ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ  

καὶ τὰς χθονίας κλῄσατε βροντὰς,                  1745 

τάς τε πυρώδεις Διὸς ἀστεροπὰς 
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δεινόν τ’ ἀργτα κεραυνόν. 

ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπς φάος, 

ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος 

πυρφόρον, ὦ χθόνιαι βαρυαχέες                    1749/50 

ὀμβροφόροι θ’ ἅμα βρονταί, 

αἷς ὅδε νῦν χθόνα σείει· 

Δῖα δὲ πάντα κρατήσας 

καὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει Διός. 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ ὦ. 

 *Άνοιξε, χώρισε, παρατάξου, υποχώρησε.                                      1720 

Πετάτε γύρω από τον μακάριο με τη μακάρια τύχη. 

Ω πω πω τι νιάτα, τι ομορφιά! 

Ω εσύ που έκανες στην πόλη αυτή γάμο μακαρισμένο!              1724/5 

Μεγάλο, μεγάλο τυχερό βρήκε  

το γένος των πουλιών 

χάρη σε αυτόν τον άνδρα. Αλλά εμπρός, 

δεχτείτε τους με υμέναιους και τραγούδια νυφιάτικα 

αυτόν και τη Βασίλεια.                                                                  1730 

Δίπλα στην Ήρα την Ολύμπια 

κάποτε με παρόμοιο νυφιάτικο τραγούδι  

οδήγησαν οι Μοίρες να κοιμηθεί 

τον μεγάλο μέσα στους θεούς άρχοντα 

των υψηλών θρόνων.                                                                    1735 

Υμέναιε, υμέναιε! 
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Και ο Έρωτας, δροσιές γεμάτος,  

χρυσοφτέρουγος καλοστράτιζε 

τεντώνοντας τα γκέμια,  

συνεπιβάτης στους γάμους του Δία                                          1740 

και της ευτυχισμένης Ήρας.  

Υμέναιε, υμέναιε! 

Χάρηκα με τους ύμνους, χάρηκα με τα τραγούδια∙ 

και θαυμάζω τα λόγια σας. Εμπρός λοιπόν 

δοξάστε του και τις χθόνιες βροντές,                                       1745 

και τις φλογάτες αστραπές του Δία 

και τον φοβερό αστραφτερό κεραυνό. 

Ω μέγα χρυσό φως της αστραπής,  

ω ακατάλυτο του Δία κοντάρι 

πυρφόρο, ω χθόνιες βαρύγδουπες                                           1749/50 

και μαζί βροχοφόρες βροντές,  

που με αυτές τώρα ταράζει αυτός εδώ τη γη. 

Κυβερνώντας τα πάντα με τη δύναμή σου 

έχει και την ομόθρονη του Δία, τη Βασίλεια, δική του. 

Υμέναιε, υμέναιε!84]   

 

Στο χορικό αυτό (που μετρικά βέβαια υπακούει στους κανόνες του 

δράματος -και συγκεκριμένα του εξόδιου άσματος της κωμωδίας) ο Χορός 

υποδέχεται το βασιλικό ζεύγος που εισέρχεται στη σκηνή. Δεν έχουμε 

                                                           
84 Ση μετϊφραςη αντλούμε από την ϋκδοςη του Κακριδό (1987: 290-95).  
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γαμήλια αφήγηση σε επικό ύφος βέβαια, ούτε περιγραφή προετοιμασιών, 

αλλά τελετουργική γλώσσα του γαμήλιου άσματος με παροτρύνσεις, 

επικλήσεις και επωδό (Ὑμὴν ὤ, Ὑμέναι’ ὤ!). Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η 

αποθέωση των νεονύμφων μέσα από τον μύθο της γαμήλιας πομπής του Δία 

και της Ήρας με τη συνοδεία του ηνίοχου Έρωτα. Το τέλος του χορικού 

ανακαλεί ίσως την σαπφική εξίσωση των νεονύμφων με τους θεούς 

(θεοεικέλοις), αφού και στην κωμωδία το νέο ζευγάρι εξυψώνεται μέσω της 

χορικής εξύμνησης στο πάνθεο. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως πέραν 

από την τελετουργική δομή ή και τις τελετουργικές φόρμουλες, το μουσικό-

μελωδικό αποτέλεσμα αυτού του γαμήλιου εορτασμού θα πρέπει να 

παρέπεμπε στην αιολική παράδοση, αφού όλος ο υμέναιος συγκροτείται από 

αιολικές στροφές.85  

 Συμπερασματικά, το τελετουργικό σενάριο γαμήλιας μετάβασης-

υποδοχής-εορτασμού που έχουμε στη Σαπφώ φαίνεται να ανακαλείται στην 

Έξοδο των Ὀρνίθων, όπου απηχήσεις σαπφικής ποιητικής υπάρχουν σε 

πολλά επίπεδα.  

  

                                                           
85 Βλ. Κακριδόσ (1987: 292, ςχολ. ςτουσ ςτ. 1731-1742).  
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απφώ απ. 44 V  - Ζητήματα παράστασης: 

Δημόσιο ή στενό ιδιωτικό πλαίσιο; 

 

    Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι σε ποια κατηγορία 

ασμάτων της λυρικής ποίησης εντάσσεται το απόσπασμα της Σαπφούς.86 

Πρόκειται για ένα αυθόρμητο σύνθεμα μιας στιγμής έμπνευσης της 

ποιήτριας του έρωτα ή για ένα άσμα που παραστάθηκε σε έναν πραγματικό 

γάμο; Όπως είναι γνωστό, τα άσματα της Σαπφούς άδονταν από την ίδια με 

τη συνοδεία λύρας ή βαρβίτου και απευθύνονταν συνήθως στο ‘κύκλο’ της. 

«Το τραγούδι σόλο», η μονωδία δηλαδή, όπως αναφέρει και ο Campbell (1982: 

x), «διέφερε από τη χορική λυρική ποίηση στην παράσταση, το μέτρο και τη 

γλώσσα. Οι μονωδικοί ποιητές συνέθεσαν στο μεγαλύτερο μέρος στη δική 

τους διάλεκτο, ο Αλκαίος και η Σαπφώ στην Αιολική, ο Ανακρέων στην 

Ιωνική». Σε αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, μέτρο και διάλεκτο, 

διαφοροποιείται και το χωρίο που εξετάζουμε από την ήδη διαδεδομένη 

ερωτική και υμνητική ποίηση της Σαπφούς. 

   Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο γνωστός μελετητής Denys Page κάνει 

λόγο για «αντικανονικά» ποιήματα της Σαπφούς (1955: 65 ‚abnormal‛) και τα 

ορίζει ως εκείνα που πλησιάζουν σε μέτρο και διάλεκτο το έπος∙ ενώ δηλαδή 

                                                           
86

 Ερώτημα που ςυνδϋεται (όπωσ εξηγόςαμε και ςτην ειςαγωγό) με το ζότημα τησ περύςταςησ-
παρϊςταςησ του αποςπϊςματοσ. 
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το μεγαλύτερο μέρος των σωζόμενων αποσπασμάτων της Λέσβιας ποιήτριας 

είναι συντεθειμένα αποκλειστικά στην Αιολική διάλεκτο, ένας μικρός 

αριθμός σωζόμενων αποσπασμάτων υιοθετεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

και της καθιερωμένης επικής γλώσσας, καθώς κι ένα μέτρο, το σαπφικό 

πεντάμετρο ή αλλιώς γλυκώνειο με δακτύλους, το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί παραλλαγή του δακτυλικού εξάμετρου του έπους87. Τα δύο αυτά 

γνωρίσματα απαντούν και στο απόσπασμα 44 που μας ενδιαφέρει, και σε 

συνδυασμό και με το περιεχόμενο της αφήγησης του εν λόγω αποσπάσματος 

δημιουργούν προβληματισμό και για την ειδολογική κατάταξή του, αλλά και 

την περίσταση στην οποία παρουσιάστηκε ή παραστάθηκε∙ αποτελεί δηλαδή 

μονωδία που η ίδια η Σαπφώ τραγούδησε παίζοντας λύρα στις μαθήτριές της 

ή συντέθηκε για χορική εκτέλεση; Νωρίτερα αποκλείσαμε το ενδεχόμενο να 

ανήκει στην κατηγορία των ἐπιθαλαμίων, καθώς, πέραν του γαμήλιου 

συμβάντος που περιγράφεται, το απόσπασμα 44 δεν παρουσιάζει κανένα 

από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους: ούτε μέτρο, ούτε διάλεκτο, ούτε 

τελετουργική γλώσσα και ούτε περιεχόμενο. Δεν παύει όμως να αφηγείται 

μια γαμήλια πομπή και κάλλιστα θα άρμοζε να εκτελεστεί σε αντίστοιχη 

περίσταση, ως μέρος γαμήλιων εορτασμών δηλαδή. Με τη στενή έννοια του 

όρου τα ἐπιθαλάμια εκτελούνταν (όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη 

ενότητα) σε συγκεκριμένες φάσεις της γαμήλιας τελετής, όχι από την ίδια 

                                                           
87 Αντιςτούχωσ ο Nagy (1997: §6) χαρακτηρύζει το μϋτρο του αποςπϊςματοσ 44 ςτιχικό, το οπούο 
ναι μεν ςυγγενεύει με το ςτροφικό μϋτρο τησ Λεςβιακόσ λυρικόσ πούηςησ, αλλϊ αρμόζει ςε 
αφηγηματικό πούηςη. 



73 
 

την ποιήτρια, αλλά από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των νεόνυμφων σε 

ιδιωτικό χώρο και όπως μαρτυρά και η ονομασία τους συνόδευαν το 

νεοσύστατο ζεύγος στη νυφική κάμαρα. Το απ. 44 δεν φαίνεται να εμπίπτει 

σε αυτήν την κατηγορία, όμως το γεγονός ότι στο σαπφικό corpus 

συμπεριλαμβάνονται υμέναιοι και επιθαλάμια οδηγεί με ασφάλεια στο 

συμπέρασμα πως δεν μπορούμε να θεωρούμε τη Σαπφώ μονωδό 

αποκλειστικά. Οπως εύστοχα παρατηρεί η Αθανασάκη (2009: 22), «τα 

ἐπιθαλάμιά της μαρτυρούν την ενασχόλησή της και με τη χορική ποίηση».  

   Η χορική Σαπφώ αντιτίθεται προς την παραδοσιακή αντίληψη που 

ήθελε την καλλιτεχνική δράση της ποιήτριας να περιορίζεται σε ένα κλειστό 

χώρο, να είναι θηλυκού γένους μόνο και να βρίσκεται μακριά από τη 

δημόσια ζωή88. Ο Parker (2005: 3-24) αντικρούει έντονα αυτήν την παγιωμένη 

αντίληψη, προβάλλοντας σπαράγματα από το σωζόμενο σαπφικό corpus, τα 

οποία αποδεικνύουν την ανάμειξη της ποιήτριας στη δημόσια ζωή και 

μάλιστα στην πολιτική του τόπου της. Μαζί με τον ομότεχνο και 

συμπατριώτη της Αλκαίο επιτίθενται μέσα από τους στίχους τους σε μισητά 

σε εκείνους μέλη αριστοκρατικών οικογενειών της Λέσβου. Όλα αυτά τα 

δεδομένα - μαζί με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του αποσπάσματος 44 -  

                                                           
88 Η Snyder (2004: 53) υποςτηρύζει ότι, εκτόσ από τα ἐπιθαλϊμια, και ϊλλα ποιόματα τησ 
απφούσ προορύζονταν για δημόςια εκτϋλεςη και εύχαν χαρακτόρα ύμνου ό προςευχόσ. 
υγκεκριμϋνα αναφϋρει: «Παρόλο που δεν θϋλουμε να πϊμε τόςο μακριϊ και να υποςτηρύξουμε 
ότι τα τραγούδια αυτϊ επρόκειτο να παρουςιαςτούν ςε κϊποια ςυγκεκριμϋνη περύςταςη, 
εντούτοισ φαύνονται κατϊ κϊποιον τρόπο ςυνδεδεμϋνα με γνωςτϋσ τελετουργύεσ δημόςιου 
χαρακτόρα. Εδώ ασ αναφϋρω τρύα παραδεύγματα: το ϋνα εύναι ϋνασ ύμνοσ ςτην Αφροδύτη, το 
ϊλλο μια προςευχό για την ἐπιφϊνεια τησ ύδιασ θεϊσ και το τρύτο ϋνασ παραδοςιακόσ τύποσ 
καταλόγου που ονομϊζεται «priamel»».  
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οδηγούν στην υπόθεση ότι η Σαπφώ όχι μόνο δεν απείχε από τον έξω κόσμο, 

αλλά αντίθετα σε κάθε ευκαιρία θα μπορούσε να απευθύνεται σε ευρύτερο 

κοινό από εκείνο του ‘κύκλου’ της και ότι η γαμήλια αφήγηση που 

εξετάζουμε αποτελεί ακριβώς ένα τέτοιο σύνθεμα και ίσως και χορικό (που 

δεν ήταν ανάγκη να εκτελεστεί μπροστά από το νυφικό θάλαμο, αλλά σε 

κάποιο άλλο σημείο των γαμήλιων ή ευρύτερα δημόσιων εκδηλώσεων).  

   Δεδομένου ότι η Σαπφώ δεν συνέθετε απλώς, αλλά και ερμήνευε τα 

άσματά της, κι ακόμη, ότι δεν απείχε από τα κοινά του τόπου της -σε 

κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο-, μπορούμε να εικάσουμε ότι κάποιες φορές 

συμμετείχε και η ίδια με τις συνθέσεις της σε εορτές δημοσίου χαρακτήρα, 

όπως συνήθιζαν άλλοτε και οι ομότεχνοι συντοπίτες της Αρίων και 

Τέρπανδρος.89 Αν το απόσπασμα 44 αποτελεί μονωδική σύνθεση, δεν 

αποκλείεται να προοριζόταν για ένα είδος κιθαρωδικού αγώνα, όπου η 

Σαπφώ ίσως αμιλλόταν τους γνώριμους δεξιοτέχνες της εποχής της.90 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το εν λόγω ποίημα συντέθηκε σε μέτρο που 

πλησιάζει και -γιατί όχι- μιμείται το κατεξοχήν μέτρο του έπους και ακόμη η 

θεματική του προέρχεται από την επική παράδοση91, αντιλαμβανόμαστε ότι 

η Σαπφώ ήταν εξοικειωμένη με το κυρίαρχο είδος και τον Όμηρο βεβαίως, 

                                                           
89 Βλ. ειδικώσ Nagy (2007:24), Yatromanolakis (2009: 204κ.ε.). 
90 Για τη ςχϋςη τησ απφώσ με την κιθαρωδικό παρϊδοςη τησ Λϋςβου βλ. και Power (2010: 260-
263). 
91 Δεν εύναι ϊλλωςτε η μοναδικό φορϊ που ςυναντώνται επικού όρωεσ και πρότυπα ςτην αιολικό 
πούηςη: η απφώ (απ. 16) και ο Αλκαύοσ (απ. 42) «δανεύζονται» και αντιμετωπύζουν με 
διαφορετικό χειριςμό την ομηρικό Ελϋνη. Άλλοσ ϋνασ λόγοσ λοιπόν που ενιςχύει την πεπούθηςη 
για την πλόρη εξοικεύωςη τησ Λϋςβου με την επικό παρϊδοςη.   
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είτε από την εξάπλωσή του πανελλαδικά είτε από τους προκατόχους της 

κιθαρωδούς. 

   Σε προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε και στην πολυφωνία ειδών92 που 

απορρέει από τους τελευταίους κυρίως στίχους του αποσπάσματος (25-27 και 

31-34). Συγκεκριμένα -και αυτό το επιχείρημα μας φέρνει πιο κοντά στην 

εικασία ότι ίσως πρόκειται για οιωνεί κιθαρωδικό άσμα -, ένα από τα είδη 

λυρικής ποίησης που ενυπάρχει στο χωρίο φαίνεται να είναι ο ὄρθιος νόμος, 

χαρακτηριστικός ύμνος στον Απόλλωνα (στ. 31-32 πϊντεσ δ᾽ ἄνδρεσ ἐπόρατον 

ἴαχον ὄρθιον   Πϊον᾽ ὀνκαλϋοντεσ ἐκϊβολον εὐλύραν).   Όπως υποστηρίζει και ο 

Power (2010: 261-2) το επίθετο ὄρθιος συνδέεται με τον Τέρπανδρο και το 

είδος όπου διέπρεψαν οι πρώιμοι κιθαρωδοί της Λέσβου και από την τέχνη 

των οποίων σίγουρα η Σαπφώ κληρονόμησε στοιχεία. Το γεγονός αυτό δεν 

σημαίνει βέβαια ότι η ίδια συνέθεσε καθαρά μια κιθαρωδία∙ αντιθέτως, 

πρωτοτυπεί δανειζόμενη χαρακτηριστικά από την επική και την κιθαρωδική 

παράδοση και προσαρμόζοντάς τα στο προσωπικό της ύφος. Με αυτόν τον 

τρόπο ίσως δημιουργεί ένα νεοσύστατο και μονωδικό σύνθεμα που 

ερμήνευσε ενδεχομένως η ίδια με τη συνοδεία λύρας ή βαρβίτου και σε 

κάποιο πλαίσιο (ίσως θρησκευτικό ή ευρύτερα τελετουργικό) όπου η 

εξύμνηση των ηρώων του παρελθόντος και η προβολή παραδειγματικών 

περιπτώσεων γάμου θα ήταν ταιριαστή. 

                                                           
92 «Song -within- a song» αναφϋρει ο Power (2010: 261). 
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   Αν λάβουμε υπόψιν τη θεματική του χωρίου (το γεγονός ότι η Σαπφώ άδει 

και συγχρόνως αφηγείται γαμήλια πομπή) μπορούμε ίσως να εξειδικεύσουμε 

περισσότερο την υπόθεση αυτή. Καθώς δεν διασώζεται η αρχή του 

αποσπάσματος και παραπάνω αποκλείουμε την πιθανότητα να ανήκει στο 

είδος του ἐπιθαλάμιου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν συντέθηκε με 

σκοπό να ακουστεί σε έναν πραγματικό γάμο. Στα είδη της μελικής ποίησης 

και ειδικότερα στα άσματα που αφορούσαν περίσταση γάμου, δεν υπάρχει 

κάποιο ανάλογο, δομικά τουλάχιστον, με το απόσπασμα 44 της Σαπφούς∙ κι 

εκείνο που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι το επικό ύφος. 

Αν όντως το χωρίο μας αποτέλεσε παραγγελία για να εκτελεστεί σε έναν 

πραγματικό γάμο, ίσως να εξυπηρέτησε ρόλο προοιμιακό στην έναρξη των 

γαμήλιων πανηγυρισμών. Σε αντίθεση με το ἐπιθαλάμιο, άσμα με ξεχωριστή 

θεματική που αδόταν όταν αποσυρόταν πλέον το νεόνυμφο ζεύγος, το 

απόσπασμα 44 είναι μια επική αφήγηση γάμου ενός ηρωικού ζεύγους- 

πρότυπου, η οποία θα άρμοζε να τραγουδηθεί ενώπιον πολλών (και με 

έμμεση αναφορά στη συμμετοχή πολλών). Όπως ακριβώς οι Ὁμηρικοί ὕμνοι93 

διαδραμάτιζαν ρόλο προοιμίου για τη δημόσια απαγγελία επών, στην ίδια 

θέση θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε χρονικά το απόσπασμά μας, αλλά 

μέσα σε πλαίσιο γαμήλιων εορτασμών. Συντεθειμένο για μουσική εκτέλεση -

όχι απαγγελία όπως οι Ὁμηρικοί ὔμνοι-, ερμηνεύτηκε ενδεχομένως από την 

ίδια τη Σαπφώ με τη συνοδεία μουσικού οργάνου κατά την είσοδο του 

                                                           
93 Αναλυτικϊ για Ὁμηρικούσ ὕμνουσ βλ. Easterling- Knox (2000: 158-66). 
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νεόνυμφου ζευγαριού στο συμπόσιο των συγγενών και  των οικογενειακών 

φίλων, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα μία ομάδα 

ακολούθων του ζεύγους (ή γενικότερα παρισταμένων) να συνόδευε την 

εκτέλεση με τον χορό του, την όρχησή του.  

Όπως προαναφέραμε, δεν διαθέτουμε τους αρχικούς στίχους του 

ποιήματος που μελετάμε∙ υπάρχει μία εφθαρμένη λέξη (Κυπρο) που ίσως 

παραπέμπει στην Αφροδίτη, αλλά κυρίως διασώζεται μια μυθική αφήγηση 

που, με τη σειρά των μεγαλόπρεπων τελετών που απαριθμούνται, καταλήγει 

να εξυψώνει στα ουράνια τους νεόνυμφους Έκτορα και Ανδρομάχη. 

Αντιστοίχως, και το ζευγάρι του γάμου της υπόθεσης εργασίας μας, μέσα 

από την τέχνη της Σαπφούς, θα εξισωνόταν  με τους επικούς ήρωες. Αν 

πρόκειται για προοίμιο τελικά, θα μπορούσε να αποτελεί και αυτοαναφορικό 

τραγούδι, άσμα που εξυμνεί το τώρα μέσα σε επική αφήγηση με μελωδία: το 

απόσπασμα εξιστορεί τη διαδοχή γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη 

γαμήλια πομπή υπό τη μουσική υπόκρουση τελετουργικών υμνητικών 

ασμάτων με τα όργανα που τα συνοδεύουν. Ίσως με την τεχνική αυτή και η 

Σαπφώ αποσκοπεί στο να μυήσει τους συμποσιαζόμενους στην τελετουργία 

που θα ακολουθήσει προκειμένου να τιμηθούν οι νεόνυμφοι∙ και όπως 

αναφέρει και ο Ferrari (2010:133) «η μυθική αφήγηση αποτελεί έναρξη για τον 

γαμήλιο εορτασμό». Κατά συνέπεια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, εάν το 

απόσπασμα 44V υπήρξε προοίμιο σε γάμο υπαρκτών προσώπων της 
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λεσβιακής κοινωνίας, ήταν ταυτόχρονα και προεξαγγελτικό άσμα για το «hic 

et nunc»: όπως ακριβώς ο Έκτορας και η Ανδρομάχη καταφτάνουν στην πόλη 

της Τροίας μέσα σε κλίμα λαμπρότητας, με τον ίδιο τρόπο και ‘τώρα’ το 

νεόνυμφο ζεύγος εισέρχεται στο πανηγυρικό συμπόσιο με τη συνοδεία της 

μελωδικής ερμηνείας της ποιήτριας. 

   Αν ισχύει όλη η παραπάνω υπόθεση μας, δηλαδή ότι το απόσπασμα 44V 

αποτέλεσε το άσμα υποδοχής των νεόνυμφων στο γαμήλιο γεύμα, φαίνεται 

να υπάρχει παράλληλο από θεματικής τουλάχιστον απόψεως στην 

αριστοφανική κωμωδία: το τελευταίο χορικό στην Έξοδο των Ὀρνίθων, όπου 

υπάρχει (όπως είδαμε) αφήγηση για τον μυθικό γάμο του Δία και της ΄Ηρας.  

 

  Συμπερασματικά, στην ενότητα αυτή προσπαθήσαμε να ορίσουμε το 

είδος του επικού αποσπάσματος της Σαπφούς βάσει της σύστασης και της 

δομής του. Προσεγγίζοντάς το από άποψη μορφής & περιεχομένου, 

εκφράσαμε την πιθανότητα να αποτελεί χορική εκτέλεση (όχι όμως 

επιθαλάμιο) σε γαμήλιο ή ευρύτερα δημόσιο πλαίσιο ή και πρωτότυπη 

‘κιθαρωδική’ εκτέλεση, με την οποία η ποιήτρια αναμετρήθηκε σε δημόσια 

τελετή με τους δεξιοτέχνες του είδους. Ίσως όμως και το εν λόγω ποίημά της 

να ήταν προοίμιο σε πραγματικό γάμο, το οποίο συντέθηκε κατόπιν 

παραγγελίας. Οι υποθέσεις μας ισοδυναμούν στην πιθανολογία, καθώς 

εκείνα τα σημεία που συσκοτίζουν την προσπάθεια ειδολόγησης 
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παραμένουν αμετάβλητα: η απουσία της αρχής του συνθέματος και η 

υιοθέτηση του επικού ύφους με όλα του τα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν 

συνηθίζονται στο έργο της Σαπφούς.                                          
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