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Προλογικό σημείωμα 

    Η εκπόνηση της διατριβής στον Ριανό από την Κρήτη ξεκίνησε το ταξίδι της πριν 

από τέσσερα ακαδημαϊκά χρόνια, όμως η ιδέα της υλοποίησης μίας τέτοιας μελέτης 

γεννήθηκε ήδη από τον Α΄ κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών στον κλασικό τομέα 

του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον 

στον Όμηρο και την αρχαϊκή επική ποίηση αρχικά με οδήγησε στην μελέτη των 

αλεξανδρινών φιλολόγων και τα ομηρικά σχόλια (διπλωματική εργασία: Η σύλληψη 

του ἤθους στα σχόλια της Ιλιάδας) και έπειτα επεκτάθηκε σε διδακτορικό επίπεδο στην 

μελέτη του ποιητή και γραμματικού Ριανού του Κρητός (δεύτερο μισό του 3ου αιώνα 

π.Χ.) 

    Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επόπτη μου, αναπληρωτή καθηγητή 

Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, ο οποίος με στήριξε και με καθοδήγησε με τις συμβουλές 

του όλα τα χρόνια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Επίσης, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, την καθηγήτρια 

Λουκία Αθανασάκη και τον επίκουρο καθηγητή Στέφανο Ματθαίο, οι οποίοι δέχτηκαν 

να συμμετέχουν στην επιτροπή και να συμβάλουν με τις συμβουλές τους στην 

βελτίωση της παρούσας μελέτης για τον Ριανό. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω 

και στα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτρεπής: Σοφία Παπαϊωάννου, Κατερίνα 

Καρβούνη, Αθηνά Καβουλάκη και Στέλιο Παναγιωτάκη, οι οποίοι συνέβαλαν 

σημαντικά στην ενίσχυση της διδακτορικής μου διατριβής με τις παρατηρήσεις και τα 

σχόλιά τους. Επιπλέον, ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον καθηγητή Ewen Bowie, ο οποίος 

βοήθησε με τις ακαδημαϊκές του συμβουλές στην συγγραφή ενός άρθρου για τα 

εθνογραφικά έργα του Ριανού και σαφώς συνέβαλε στην βελτίωση της διατριβής. 

    Τέλος, θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη η αποσιώπηση του γεγονότος ότι η 

παρούσα διδακτορική διατριβή υλοποιήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ η οποία 

χρηματοδοτήθηκε από την πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για 

μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-20 με τη 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Ελληνικού 

Δημοσίου», στη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η διδακτορική διατριβή.  

                                                                                       Στους γονείς μου,  

Δημόνικο και Ευαγγελία 

Στην μικρή μου αδελφή,  

                                                                                                 Γεωργία 
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σάμψυχον ἀφ’ ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ… 
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Εισαγωγή 

I. Βιογραφικά στοιχεία 

 

1. Όνομα – Οικογενειακό περιβάλλον 

    Σύμφωνα με το LGPN η αρχαιότερη αναφορά της ονομασίας Ῥιανός χρονολογείται 

τον τρίτο αιώνα π.Χ. και αποδίδεται στον κρητικό ποιητή.1 Εντούτοις, συχνά 

παρατηρείται ότι τα χειρόγραφα των κειμένων που παραθέτουν τα αποσπάσματα του 

συγγραφέα χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές, συνήθως λανθασμένες, οι οποίες 

δημιουργούν σύγχυση σχετικά με την ακριβέστερη παραπομπή στον Ριανό.  

    H συνηθέστερη σύγχυση που εντοπίζουμε στα χειρόγραφα είναι αυτή που συγχέει 

τον κρητικό ποιητή με τον μεταγενέστερο ιστορικό του Αλεξάνδρου Ανάβασις, 

Αρριανό. Πράγματι, ο Ευστάθιος μπερδεύει τον Ριανό με τον Ἀρριανό (απ. 1, 81 και 

82) και με την ίδια μορφή το όνομα συναντάται, επίσης, στους κώδικες PN στον 

Στέφανο Βυζάντιο (απ. 33). Άλλες μορφές που ίσως παραπέμπουν στον ιστορικό 

συγγραφέα είναι: Ἀριανός (κώδικας Μ, απ. 2), ἀρϊάνω (κώδικας C, απ. 12), ἀρειανός 

(κώδικας Α, απ. 56), ἀριανῷ (κώδικας Α, ο οποίος διορθώνεται από τον Heyne στο απ. 

62) και ἀριανός (κώδικας Α, απ. 65). Εκτός από τα ποιητικά αποσπάσματα, τα 

χειρόγραφα των ομηρικών σχολίων παρουσιάζουν την τάση να παραπέμπουν 

λανθασμένα στον γραμματικό Ριανό και συνειρμικά να παραδίδουν μορφές, οι οποίες 

παραπέμπουν λανθασμένα στον μεταγενέστερο ιστορικό. Πολλοί μελετητές τείνουν να 

διορθώνουν τις μορφές εκείνες: η φράση κατὰ Ἀριανόν των κωδίκων ΗΜα διορθώνεται 

σε κατὰ Ῥιανόν από τον Cramer (απ. 98, 99) και η μορφή Ἀριανόν από τους ίδιους 

κώδικες διορθώνεται και από τον Porson (απ. 103). Αρκετά συχνή είναι και η μορφή 

ἀρειανός του κώδικα Η που διορθώνεται από τον Cobet (απ. 104) και τον Porson (απ. 

106 και 112).  

    Παράλληλα, στα dubia αποσπάσματα του Ριανού η μορφή Ἀρριανός του απ. 83, που 

παραδίδει ο Στέφανος Βυζάντιος, ανακαλεί έναν χαμένο επικό ποιητή με αυτό το 

                                                           
1 LGPN, Ι, s.n. Ῥιανός, βλ. επίσης Rigsby 1986, 354, o οποίος αναφέρει ότι το όνομα Ῥιανός βρίσκεται 

στην Κρήτη μόνο άλλες δύο φορές, στους επιτάφιους της Ρωμαϊκής εποχής, στην νότια ακτή της Τάρχα 

(Ι. Cret. IΙ xxix 9) και της Συΐας (xxviii 3). Η Guarducci (Ι Cret. II, σελ. 300) καταλήγει, ίσως 

λανθασμένα, ότι το όνομα ήταν επιχώριο και προερχόταν δυτικά της Κρήτης, όμως η γεωγραφική 

μονάδα εδώ δεν είναι η δύση, αλλά ο νότος. Τα βουνά διαιρούν το νησί κατά μήκος και η Τάρχα με την 

Συΐα είναι δύο παράκτιες πόλεις που συνδέονται με την θάλασσα. Εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα ακόμα 

επιχείρημα για να αποδώσουμε παρακάτω στον ποιητή την Λεβήνη ως την γενέτειρα πόλη του.  
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όνομα, ο οποίος μετέφρασε στα ελληνικά τα Γεωργικά του Βιργιλίου και έγραψε μία 

Αλεξανδριάδα.2 Τέλος, οι μορφές ἠριανοῦ, ἰριανού των κωδίκων TV (απ. 86 και 89) και 

η μορφή ἠριανός των κωδίκων HP1 (που διορθώνεται από τον Porson στο απ. 110) 

παραπέμπουν στο φιλολογικό έργο του Ριανού και η λέξη ουσιαστικά δεν είναι κύριο 

όνομα, αλλά προήλθε από μετασχηματισμό της φράσης ἡ ῥιανοῦ υποδηλώνοντας την 

ομηρική ἔκδοσιν του γραμματικού.  

    Για την οικογένεια του κρητικού Ριανού δεν σώζεται σχεδόν τίποτα αξιόλογο. Ο 

Paul Faure εξετάζει την δελφική λίστα των θεωροδόκων, για να βρει ανάμεσα στην 

Ανώπη και την Κυδωνία την φράση: ἐν Κεραίαις Ὀρ[ύ]ας Ῥιανοῦ Λεῦκος (Τ 2) «στις 

Κεραίες ο Ορύας Λεύκος Ριανός».3 Σύμφωνα με την Perlman ο θεσμός των 

Θεωροδοκίων ξεκίνησε στις αρχές του τέταρτου αιώνα π.Χ. και συνεχίστηκε στην 

ελληνιστική περίοδο: οι θεωροί στέλνονταν από τους διοργανωτές των πανελλήνιων 

εορτών για να ανακοινώσουν τον εορτασμό σε ολόκληρη την ελληνιστική οικουμένη, 

να διασφαλίσουν την συμμετοχή των μοναρχών, των ομοσπονδιών, των εθνών και των 

πόλεων και φιλοξενούνταν από ιδιώτες, οι οποίοι ονομάζονταν θεωροδόκοι.4 Ο τίτλος 

του θεωροδόκου ήταν ουσιαστικά ένα τιμητικό διάταγμα, το οποίο παρείχε και 

διάταγμα ασυλίας στον ίδιο τον ιδιώτη που φιλοξενούσε τον θεωρό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στις λίστες των θεωροδόκων περιλαμβάνονταν και πολλοί βασιλιάδες, 

ποιητές και πολιτικοί, όμως σε αντίθεση με άλλα αξιώματα, ο τίτλος του θεωροδόκου 

δεν αποτελούσε απόδειξη του χαρακτήρα, της θέσης ή της επιρροής του ιδιώτη στο 

πολιτικό ή το κοινωνικό του περιβάλλον.5 Επομένως, εικάζεται ότι ο Ορύας Λεύκος 

                                                           
2 SH 207 – 212, SSH σελ. 20, βλ. επίσης υπόμν. απ. 83.  
3 Faure 1962, 53-54.  
4 Βλ. Perlman 1995, 113-15, για τις δελφικές λίστες των θεωροδόκων. Πβ. επίσης Rutherford 2014, 170-

72, ο οποίος προσθέτει αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με τον Ριανό και τον θεσμό των Θεωρίων: τα 

Θεωρία συχνά συνόδευε ένας επίσημος ακόλουθος, ο οποίος συμμετείχε στην διαδικασία ή εκτελούσε 

κάποιο χορικό τραγούδι, και τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της ανάμειξης των νεαρών ανθρώπων στην 

διαδικασία ως έκφραση της δύναμής τους στον ευρύτερο κόσμο. Συχνά νεαροί άνδρες επισκέπτονταν 

τους Δελφούς και αφιέρωναν τα μαλλιά τους στον θεό, αν και οι αναφορές γίνοται συνήθως σε ιδιώτες 

και όχι σε κρατικούς εκπροσώπους. Το παράδειγμα του Ριανού εδώ (βλ. απ. 76) ίσως είναι ατυχές καθώς 

το επίθετο Δελφίνιος δεν σχετίζεται απόλυτα με τους Δελφούς, όπως υπέθεσε ο Sommer 1912, 26. Aξίζει 

να σημειωθεί ότι ο Rutheroford (2014, 422-23) κατατάσσει την επίγραφή των Δελφικών Θεοροδόκων 

(T 2) την περίοδο 220-10 π.Χ. γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την στενή συγγένεια του ποιητή 

με τον Ορύα Λεύκο της επιγραφής.  
5 Βλ. Rigsby 1986, 354, o οποίος περιγράφει το λειτούργημα των θεωροδόκων ως ένα παλιό είδος 

ομηρικής ξενίας, ένα ιδιωτικό καθήκον πολύ γνωστό στην Κρήτη, κοινωνικό και σίγουρα ιδιαίτερα 

ακριβό, αφού δινόταν η τιμή να φιλοξενηθούν οι απεσταλμένοι του Απόλλωνα στους Δελφούς. Η λίστα 

των θεωροδόκων κατέγραφε τις πιο ξεχωριστές και ευμενείς προσωπικότητες, κάποιες από τις οποίες 

ήταν γνωστές σε μας, όπως στην Αθαμανία οι βασιλιάδες Θεόδωρος και Αμύνανδρος και στην Καρπασία 

της Κύπρου ο Πτολεμαίος άρχοντας της πόλης. Ο Rigsby 1986, 355 προτείνει ότι ο ιερέας των 

θεωροδόκων στις Κεραίες δεν ήταν απλά ένας Κρητικός με το ίδιο όνομα, αλλά συνδέεται στενά με τον 

ίδιο τον ποιητή.   
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της δελφικής λίστας έχει στενή συγγενική σχέση (ακόμα και υιός) με τον ποιητή Ριανό 

και ότι ο ίδιος ο ποιητής, πιθανώς, είχε τιμηθεί με το ίδιο αξίωμα πριν από εκείνον. Η 

δελφική λίστα χρονολογείται στις αρχές του δεύτερου αιώνα π.Χ. και συμφωνεί με την 

αόριστη ένδειξη του Σουίδα ότι ο Ριανός ήταν σύγχρονος του Ερατοσθένη (Τ 1), μία 

υπόθεση που ισχύει βέβαια για τους περισσότερους γραμματικούς του δεύτερου μισού 

του τρίτου αιώνα π.Χ. Η Castelli προσθέτει ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος στην 

συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς «διαβάζει κάποιος Κεραῖαι επειδή αναγνωρίζει τον 

Ριανό και ταυτίζει το όνομα με τον ποιητή, ακριβώς επειδή διαβάζει Κεραῖαι».6   

 

2. Χρονολογία – Καταγωγή  

    Το λεξικό του Σουίδα (T 1) αναφέρει ότι ο Ριανός ήταν σύγχρονος Ἐρατοσθένους και 

έτσι η δράση και η ακμή του ποιητή μπορεί να τοποθετηθεί περίπου στο δεύτερο μισό 

του τρίτου αιώνα π.Χ. Πράγματι, η χρονολόγηση που δίνει ο Σουίδας στον Ερατοσθένη 

(276/3 περίπου π.Χ. – 196 περίπου π.Χ.) είναι γενικά αποδεκτή και δικαιολογεί την 

παραπάνω χρονολογική τοποθέτηση του Ριανού και με αυτήν την οπτική τοποθετείται 

η διάρκεια ζωής του ανάμεσα στα χρόνια 250 και 200 π.Χ.7 Ο Ερατοσθένης κλήθηκε 

το 246/45 π.Χ. από τον Ευεργέτη (ο οποίος μόλις είχε ανέβει στον θρόνο) να διευθύνει 

την Βιβλιοθήκη. Επομένως, αποτέλεσε κυρίαρχη φιγούρα πολιτισμικά και κατάλληλη 

για να υπηρετήσει ως χρονολογικό σημείο αναφοράς.  

    Πολλοί μελετητές επανεξετάζουν την χρονολόγηση του Ριανού εν συγκρίσει με την 

σύγχρονη του Ριανού ποίηση, όπως τον Καλλίμαχο και τον Απολλώνιο Ρόδιο. Τα επικά 

αποσπάσματα αποκαλύπτουν εκφραστικές και θεματικές ομοιότητες με στίχους από τα 

Αίτια και τον Ύμνο στον Απόλλωνα του Καλλίμαχου. Ο Wilamowitz και ο Jacoby 

υποστήριξαν μια εξάρτηση του Καλλίμαχου από τον Ριανό και έκριναν χρήσιμη μια 

ένδειξη προχρονολόγησης.8 Το επιχείρημά τους βασίζεται στα σχόλια της Άλκηστης 

του Ευριπίδη (απ. 68), τα οποία παραθέτουν μόνο μία εκδοχή, εκείνη του Ριανού ως 

αντιτιθέμενη σε αυτές που είναι πιο παραδοσιακές και δεν κάνουν καμία νύξη στην 

καλλιμαχική εκδοχή του μύθου για τον έρωτα του Απόλλωνα και του Άδμητου. Επίσης, 

ισχυρίζονται ότι εξαιτίας της ποικιλίας του μύθου ο σχολιαστής δεν θα αποτύγχανε να 

αναφέρει εκτός από τον Ριανό και τον Καλλίμαχο. Η Castelli θεωρεί ότι το ερώτημα 

παραμένει ανοικτό και ότι η πιθανή εξάρτηση του Καλλίμαχου από τον Ριανό δεν θα 

                                                           
6 Castelli 1994a, 81.  
7 Βλ. Geus 2002, 7-11, για τον βίο του Ερατοσθένη.  
8 Βλ. Wilamowitz 1909, 68 σημ. 125· FGrHist IIIb, 89.  
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ήταν ουσιαστική απόδειξη για την χρονολόγηση του τελευταίου, καθώς η εξάρτηση 

δεν προϋποθέτει την αναγκαιότητα ότι ο κρητικός ποιητής ήταν πιο μεγάλος από τον 

Καλλίμαχο.9 Πιο πιστευτή είναι η αντίθετη σχέση και βασισμένοι σε αυτήν μπορούμε 

να εικάσουμε ένα χρονολογικό πλαίσιο: ο σχολιαστής στον στ. 26 του Ύμνου στον 

Απόλλωνα υποστηρίζει ότι ο Καλλίμαχος αποδίδει εδώ έναν φόρο τιμής στον Ευεργέτη, 

ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 246 π.Χ. και αν υποθέσουμε ότι τα Αίτια αποτέλεσαν 

πρότυπο μίμησης για τον Ριανό, τότε οι πληροφορίες αυτές επαληθεύουν την 

τοποθέτηση των δραστηριοτήτων του ποιητή την εποχή που ο Ερατοσθένης ανέλαβε 

τα καθήκοντά του στην Βιβλιοθήκη. Ο αποσπασματικός χαρακτήρας των δύο ποιητών 

δυσχεραίνει περισσότερο την ακριβή χρονολογική τοποθέτηση του Ριανού, όμως η 

σχέση του με τον Καλλίμαχο δεν μπορεί να είχε συναφθεί πολύ νωρίτερα από το 255/50 

π.Χ.  

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι γενικότερα οι συγχρονισμοί στις βιογραφίες των 

ποιητών του τρίτου αιώνα π.Χ. είναι πιο συνεπείς και επίσημοι από ότι υποθέταμε 

παλαιότερα. Πράγματι, τα Αίτια, ο Ύμνος στον Απόλλωνα και η Εκάλη αποτέλεσαν 

πρότυπα μίμησης του Ριανού και φανερώνουν μία σχέση εξάρτησης του ποιητή από 

τον Καλλίμαχο, όπως επισημαίνει και ο Cameron.10 Oι τρεις ποιητές, οι οποίοι δεν 

αναφέρθηκαν ποτέ στις βιογραφίες του Νικάνδρου, του Αράτου και του Θεόκριτου 

είναι ο Απολλώνιος Ρόδιος, ο Ευφορίων και ο Ριανός. Επομένως, ενώ οι τρεις πρώτοι 

ποιητές άκμασαν στο πρώτο μισό του τρίτου αιώνα π.Χ.,11 ο Απολλώνιος Ρόδιος, ο 

                                                           
9 Castelli 1994a, 75-77. Το θέμα της επίδρασης του Καλλίμαχου στον Ριανό, όσον αφορά τον έρωτα και 

την εθελούσια δουλεία του Απόλλωνα στον Άδμητο, πραγματεύεται ο Solimano 1970, 260-263, ο οποίος 

δηλώνει ότι μία προχρονολόγηση του Ριανού δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα. Στον Ύμνο στον 

Απόλλωνα ο Καλλίμαχος ερμηνεύει το επίθετο νόμιος προς τιμήν του θεού σε σχέση με την περίοδο 

«αυτοπεποίθησης» ως βοσκός κατά την διάρκεια της νιότης του θεού. Ο Καλλίμαχος αναγνωρίζει αυτήν 

την βουκολική φάση της ζωής του Απόλλωνα ως συνέπεια του έρωτά του για τον νεαρό Άδμητο [(2.49 

ἠιθέου ὑπ' ἔρωτι κεκαυμένος Ἀδμήτοιο), βλ. επίσης Fantuzzi 2011, 436]. Επιπλέον, ο μύθος του έρωτα 

του Απόλλωνα για τον Άδμητο και οι ερωτικές συνδηλώσεις του στον Τίβουλλο 2.3.11 κ.ε. pavit et 

Admeti tauros formosus Apollo «ο Απόλλων, ο όμορφος, τάϊσε τους ταύρους του Άδμητου», ανακαλούν, 

επίσης, την Ηράκλεια, απ. 66, όμως ο Λατίνος ποιητής περισσότερο παραπέμπει μάλλον στον Καλλίμαχο 

(βλ. Ύμν. στον Απόλλωνα 49, το οποίο παραπέμπει στην βασιλεία του Ευεργέτη, όπως δηλώνουν τα 

σχόλια στον Ευριπίδη Άλκηστη 2 (τα οποία παραπέμπουν και στο απόσπασμα του Ριανού). Ωστόσο, ο 

Hollis θεωρεί (1996, 308) ότι ο Ριανός ήταν λιγότερο γνωστός στην Ρώμη από τον Ευφορίωνα (τον οποίο 

θαύμαζε ο Κορνήλιος Γάλλος) και φυσικά τον Καλλίμαχο την εποχή της τριανδρίας.  Η θέση του 

κρητικού ποιητή, όμως, αποκαθίσταται σίγουρα στην επόμενη γενιά, όπου μαζί με τον Παρθένιο και τον 

Ευφορίωνα, ο Ριανός ήταν ο αγαπημένος ποιητής του Τιβέριου Καίσαρα (Τ 5). 
10 Cameron 1995, 298-299.  
11 Η προσπάθεια του Cameron να αποδώσει μία αρκετά πρώιμη χρονολόγηση στον Νίκανδρο 

αποδοκιμάζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία: βλ. Massimila 2000· Magnelli 2006 και 2010· 

Overduin 2015, 10-11.  
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Ευφορίων και ο Ριανός λέγεται ότι ήταν σύγχρονοι του Ερατοσθένη, γεγονός που τους 

τοποθετεί αμέσως στο δεύτερο μισό του αιώνα.  

    Ο Σουίδας (Τ 1) και ο Στέφανος Βυζάντιος (Τ 3) αναφέρουν ότι ο Ριανός κατάγεται 

από την Κρήτη και είναι ευρέως γνωστός με το προσωνύμιο Ῥιανός ὁ Κρής. Την 

κρητική του καταγωγή γνωστοποιεί πρώτα ο Παυσανίας 4.1.6 = Τ 7 Ῥιανῷ τῷ Κρητί. 

Εντούτοις, οι παραπάνω βυζαντινές πηγές αλλά και ο ίδιος ο Παυσανίας προσεγγίζουν 

και άλλα εθνικά ονόματα για τον ποιητή, όπως το Βηναῖος και το Κεραΐτην και φαίνεται 

ότι την καταγωγή του ποιητή διεκδικούν δύο πόλεις, η Βήνη και η Κεραία (ή 

Κεραίες).12 

    Ο Ριανός είναι περισσότερο γνωστός με την πρώτη καταγωγή του από την Βήνη, ένα 

τοπωνύμιο περίεργο, το οποίο δεν μαρτυρείται ούτε στα νομίσματα, ούτε στις 

επιγραφές ή σε μνημεία, ούτε σε λογοτεχνικές πηγές. Τίποτα δεν φανερώνει την 

ύπαρξη πόλης με το όνομα Βήνη και η ένδειξη γάρ στον Στέφανο Βυζάντιο (Τ 3) δείχνει 

ότι δεν έχει δει ποτέ το τοπωνύμιο σε κάποιο βιογραφικό σημείωμα για τον Ριανό.13 Ο 

Παυσανίας (4.6.1 = Τ 8) φέρνει στο φως την λέξη όταν αναφέρεται στον Ριανό: Ῥιανός 

τε ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησεν ὁ Βηναῖος «ο Ριανός από την Βήνη έγραψε στα έπη του». 

Εντούτοις, ο περιηγητής δεν φαίνεται να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους 

αναγνώστες του, αφού η Βήνη δεν μαρτυρείται πουθενά. Επιπλέον, η σειρά των λέξεων 

είναι δύσκολη, καθώς το εθνικό όνομα βρίσκεται μακριά από το όνομα του Ριανού και 

οι Cameron και Lloyd-Jones μιλούν για την πιθανότητα παρεμβολής από μεσαιωνικό 

αντιγραφέα.14 

    Επομένως, το χωριό Βήνη αποσιωπάται, όμως τα στοιχεία που διαθέτουμε για την 

τοποθεσία της Γόρτυνας είναι πλούσια (Τ 3): Βήνη, πόλις Κρήτης ὑπὸ Γόρτυν τεταγμένη 

«Βήνη, η πόλη της Κρήτης, η οποία τοποθετείται νότια της Γόρτυνας». Στην 

                                                           
12 Βλ. Castelli 1994a, 85, η οποία επισημαίνει ότι η αναφορά για διπλή καταγωγή ίσως συνδέεται με 

πολλές διαμονές του ποιητή, όπως στην περίπτωση του Ηροδότου και του Απολλώνιου. Εντούτοις, 

θεωρείται δύσκολο να τεκμηριωθεί ότι τα ονόματα των δύο πόλεων υποδηλώνουν το μέρος της γέννησης 

και το μέρος της πιθανής απελευθέρωσής του από δούλος.  
13 Βλ. Rigsby 1986, 351-352, o οποίος υποστηρίζει ότι οι καταγραφές του Σουΐδα και η επιτομή του 

Στέφανου Βυζάντιου σίγουρα προέρχονται από μία κοινή πηγή. Ο Σουίδας μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

είτε την δική μας σύνοψη του Στεφάνου, είτε ολόκληρο το κείμενο, το οποίο θα υπήρχε ακόμα στα 

αποσπάσματα του Κων/νου Πορφυρογέννητου. Η πρωταρχική πηγή των σημειώσεων του Στεφάνου για 

τον Ριανό ίσως είναι ο βιογράφος Ησύχιος, ο Ιλλούστριος [σύμφωνα με την Adler, (T 1)], ή όπως 

δηλώνει ο Jacoby (FGrHist IIIb, 90) κάποιου άλλου αρχαίου βιογράφου.  
14 Bλ. Cameron 1995, 14 σημ. 68 και SSH, σελ. 90. Οι Castelli 1994, 84 σημ. 58 και Grimaldi 1994, 188 

απορρίπτουν την ιδέα της παρεμβολής στο κείμενο του Παυσανία, καθώς και την άποψη του Rigsby 

1986, 352 ότι η φράση ὁ Βηναῖος ίσως ήταν επεξηγηματικό σημείωμα αρχικά στο κενό, το οποίο έπειτα 

ενσωματώθηκε στο ίδιο το κείμενο από τον αντιγραφέα, αλλά στην θέση που ανταποκρινόταν στο τέλος 

μίας παλιάς σειράς. Ο μεσαιωνικός αναγνώστης έχει δει το όνομα Ῥιανός και αναγνώρισε την 

γραμματοσειρά ως ὁ Βηναῖος.  
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πραγματικότητα, η Γόρτυνα της Κρήτης του τρίτου αιώνα π.Χ. κατείχε ένα πολύ 

διάσημο χωριό στην νοτιότερη ακτή της, την Λεβήνη. Πρόκειται για το κύριο λιμάνι 

της Γόρτυνας και μετά τον δεύτερο αιώνα π.Χ. (I. Cret. IV, σελ. 22 κ.ε.). Το χωριό θα 

χρησιμοποιούνταν αρχικά ως δεσμός ανάμεσα στην Ρωμαϊκή κυβέρνηση και την 

Αφρική και μετά η Γόρτυνα έγινε η πρωτεύουσα της επαρχίας της Κυρηναϊκής 

Κρήτης.15 Το λιμάνι της Λεβήνης κατείχε, επίσης, ένα επιφανές ιερό, το οποίο χτίστηκε 

τον τέταρτο αιώνα π.Χ. προς τιμήν του θεού Ασκληπιού (I. Cret. I, σελ. 151-152). Η 

Λεβήνη ήταν αρκετά γνωστή στους Έλληνες συγγραφείς: ο Θεόφραστος (απ. 113 

Wimmer = απ. 560 Fortenbough) και ο Στράβων (10.14.11) αναφέρονται σε αυτήν ως 

Λέβην, ενώ πιο συχνά ήταν γνωστή ως Λεβήνη ή Λεβήνα. Επιπλέον, το επίθετο 

Λεβηναῖος μαρτυρείται αρκετά συχνά στα αρχαία κείμενα: ο Φιλόστρατος επαινεί το 

ἱερόν Λεβηναῖον (Βίος Απολλ. 4.34) και η λίστα των δελφικών θεωροδόκων στις αρχές 

του δεύτερου αιώνα π.Χ. ονομάζουν το χωριό Λεβήνη, μετά Γόρτυνα και μετά 

Λασσαία.16 Επομένως, το εθνικό όνομα πιθανώς γράφηκε λανθασμένα στις βυζαντινές 

πηγές και στο κείμενο του Παυσανία και εύλογα η Λεβήνη και ο Λεβηναῖος 

μεταγράφηκαν σε Βήνη και Βηναῖος.  

    Το δεύτερο εθνικό όνομα που αποδίδουν οι βυζαντινές πηγές στον Ριανό είναι 

Κεραΐτης (Τ 1) ή Κερεάτης (Τ 3) και η πόλη Κεραῖαις είναι η επόμενη τοποθεσία που 

διεκδικεί την καταγωγή του ποιητή. Αυτή η κρητική πόλη κατονομάζεται σε κείμενα 

του τρίτου και του δεύτερου π.Χ. αιώνα και ήταν τοποθετημένη βορειοδυτικά του 

νησιού. Σύμφωνα με τον Meineke η μορφή του εθνικού ονόματος θα πρέπει να 

διορθωθεί σε Κεραΐτης, από τη μορφή ΚΕΡΑΙΤΑΝ που μαρτυρείται σε νομίσματα, τα 

οποία μοιάζουν ιδιαίτερα με τα νομίσματα της Πολιρρηνίας χάρη στη λίστα που 

παρέχει ο Πολύβιος (4.5.3.6).17 Επιπλέον, η σχέση του ποιητή με την πόλη 

ενδυναμώνεται αν λάβουμε υπόψη την δελφική λίστα των θεωροδόκων και τον Ορύα 

Λεύκο (Τ 2), o οποίος κατάγεται από την Κεραία και έχει συγγενική σχέση με τον 

Ριανό.18  

    Τέλος, η αναφορά στην μεσσηνιακή Ιθώμη προέρχεται μόνο από το λεξικό του 

Σουίδα και ίσως πρόκειται για αδικαιολόγητο βιογραφικό συμπέρασμα συνδεδεμένο 

με το γεγονός ότι ο Ριανός έγραψε Μεσσηνιακά. Πράγματι, o Aly προσθέτει ότι ίσως 

                                                           
15 Rigsby 1976, 329.  
16 Plassart 1921, 21 (iv.8).  
17 Meineke 1843, 173.  
18 Faure 1962, 53-54.  
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πρόκειται για αυτοσχεδιασμό του διάσημου επικού ποιήματος και ο Meineke εικάζει 

ότι ο ποιητής έμεινε στην Μεσσηνία για να καταγράψει ο ίδιος ως αυτόπτης μάρτυρας 

τα ιστορικά γεγονότα για το έπος του.19 Ουσιαστικά πρόκειται για μία γενική σύνδεση 

ανάμεσα στον Ριανό και την Μεσσηνία: η σύνοψη του έργου αυτού από τον Παυσανία 

(τέταρτο βιβλίο) επιφυλάσσει προεξέχοντα ρόλο στην Ιθώμη, επίκεντρο του Β΄ και όχι 

του Α΄ Μεσσηνιακού πολέμου και εικάζεται ότι αποδόθηκε στον κρητικό ποιητή 

τιμητική υπηκοότητα συνδεδεμένη με την παραμονή του εκεί για έρευνα στοιχείων και 

γεγονότων.20  

 

3. Καριέρα – Φήμη 

    Στα πενιχρά βιογραφικά στοιχεία προστίθεται ακόμα από τον λεξικογράφο Σουίδα 

ότι ο Ριανός πρότερον φύλαξ καὶ δοῦλος, ὕστερον δὲ παιδευθεὶς ἐγένετο γραμματικός (Τ 

1) «πρώτα ήταν φύλακας και δούλος, έπειτα, αφού εκπαιδεύθηκε, έγινε γραμματικός». 

Ο Σουίδας ισχυρίζεται ότι ο Ριανός γεννήθηκε δούλος και ήταν φύλακας παλαίστρας, 

ενώ αργότερα μορφώθηκε και έγινε γραμματικός. Η αποσπασματική βιογραφία δεν 

μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τα μεταβατικά στάδια και το πέρασμα από την 

δουλεία στην μόρφωση και την καριέρα του γραμματικού. Επιπλέον, είναι ασαφής και 

απροσδιόριστος ο τόπος όπου έλαβε την εκπαίδευσή του ο ποιητής: ο Meineke 

υποστηρίζει ότι ο Ριανός ως εκδότης του Ομήρου έλαβε την αρμόζουσα εκπαίδευσή 

του στην Αλεξάνδρεια, όμως ο Jacoby και ο Fraser δεν βρίσκουν επαρκή λόγο για να 

εικάσουν μία στενή σχέση του ποιητή με τους αλεξανδρινούς φιλολόγους.21  

                                                           
19 Aly 1914, 782 και Meineke 1843, 173.  
20 Castelli 1994a, 84-85. Επίσης, άλλες σχέσεις του Ριανού με την Πελοπόννησο μαρτυρούνται και σε 

ένα ερωτικό επίγραμμα του ποιητή (απ. 70), το οποίο είναι αφιερωμένο στα νεαρά αγόρια της Τροιζήνας. 

Βλ. επίσης Klooster 2016, 285-305, σχετικά με την αυθεντικότητα και τις αυτόχθονες παραδόσεις στην 

αρχαϊκή και ελληνιστική ποίηση και την υπόθεση για παραμονή του Ριανού στην Ιθώμη ή το πιθανό του 

ταξίδι στην Τροιζήνα: η Klooster 2016, 290 περιγράφει «την ελληνιστική προσέγγιση στις τοπικές 

ποιητικές παραδόσεις και διακρίνει, από την μία πλευρά, μία δυνατότερη έμφαση στο ζεύγος μίας 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή τοποθεσίας (πόλη, νησί) με έναν συγκεκριμένο συγγραφέα ή 

λογοτεχνικό είδος, ως την πατρίδα ενός λογοτεχνικού είδους ή του συγγραφέα (δηλαδή «η αυτόχθονη 

παράδοση» φαίνεται να προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο τύπο αυθεντικότητας) και από την άλλη 

πλευρά, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η ποίηση δεν είναι συνδεδεμένη με μία τοποθεσία ή ένα περιεχόμενο, 

αλλά θα μπορούσε να παραχθεί οπουδήποτε, άσχετα από το είδος ή τις τοπικές παραδόσεις». Στην 

ελληνιστική ποίηση το κυρίαρχο συναίσθημα σχετικά με την ποίηση και τα μέρη καταγωγής είναι 

διαφορετικό. Το πραγματικό μέρος δεν σημαίνει τίποτα, παρά μόνο το ίδιο το κείμενο. Η στροφή από 

τον προφορικό πολιτισμό (στην εκτέλεση ενός ποιήματος), το οποίο απαιτούσε ενότητα ενός τόπου για 

τον ποιητή και το κοινό του, στον λογοτεχνικό πολιτισμό δεν το απαιτεί αυτό.  
21 Βλ. Meineke 1843, 174· FGrHist IIIb, 91 και Fraser 1972, τομ. 1: 625, τομ. 2: 650 σημ. 22. Ο Ριανός 

θα μπορούσε να είναι δούλος και γνώστης του ομηρικού κόσμου, ανακαλώντας τον λυρικό ποιητή 

Αρχίλοχο από την Πάρο, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του, Τελεσικλής, καταγόταν από 

αριστοκρατική οικογένεια και υπήρξε αρχηγός της αποικιστικής εκστρατείας στην Θάσο, όμως η μητέρα 

του, Ενιπώ, ήταν δούλα. Δεν γνωρίζουμε αν αυτά που αφηγείται ο Αρχίλοχος είναι αυτό-αναφορικά ή 
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    Εικάζεται, λοιπόν, ότι ο Ριανός βρισκόταν σε κατάσταση δουλείας πριν ασχοληθεί 

με την μελέτη της λογοτεχνίας και της τέχνης των γραμμάτων. Οι πηγές που έχουμε 

για την κρητική κοινωνία είχαν γραφεί κυρίως από μη-Κρητικούς και ποικίλουν στην 

χρονολογία: ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης έγραψαν τον τέταρτο π.Χ. αιώνα, ο 

Πολύβιος τον δεύτερο π.Χ. αιώνα και ο Στράβων επί βασιλείας του Αυγούστου. Λίγα 

γνωρίζουμε για τους κρητικούς ιστορικούς Δωσιάδα και Πυργίωνα που αναφέρονται 

από τον Αθήναιο (6.84) τον δεύτερο αιώνα π.Χ., αλλά πιθανώς έζησαν την ελληνιστική 

περίοδο. Οι παραπάνω συγγραφείς έτειναν να συνδυάζουν στοιχεία και λεπτομέρειες 

από επιγραφές, ειδικά από τον νομικό κώδικα της Γόρτυνας του πέμπτου π.Χ. αιώνα 

για να ανασυνθέσουν μία ομογενή και απροσδιορίστου χρόνου κρητική κοινωνία.22 

Επομένως, η δουλεία του Ριανού σε σχέση με την φύλαξη παλαίστρας έρχεται σε 

αντίθεση με τα λόγια του Αριστοτέλη στα Πολιτικά, 1264a.21-22 ἐκεῖνοι γὰρ τἆλλα 

ταὐτὰ τοῖς δούλοις ἐφέντες μόνον ἀπειρήκασι τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων κτῆσιν 

«γιατί εκείνοι [οι Κρητικοί] επέτρεπαν στους δούλους όλα τα άλλα και απαγόρευαν 

μόνο τα γυμνάσια και την κατοχή όπλων». Υποθέτουμε ότι με τα γυμνάσια ο φιλόσοφος 

εννοούσε τα οικοδομήματα και όχι την εκγύμναση των νέων, η οποία αποτελούσε έργο 

των διδασκάλων και των παιδονόμων (ή ἀγελάτας από τους Κρητικούς). Επομένως, η 

φύλαξη παλαίστρας ερμηνεύεται εδώ ως φρούρηση του κτηρίου, αν πράγματι ήταν 

καθήκον του δούλου Ριανού, και ότι οι δούλοι των Κρητών δεν είχαν καμία σχέση με 

τα γυμνάσια.23  

    Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ο Ριανός υπέπεσε σε 

καθεστώς δουλείας ή αν ήταν εκ γενετής δούλος ή αν απήχθη σε ξένη γη. Οι δούλοι 

των Κρητών ήταν είτε χρυσώνητοι, είτε ἀργυρώνητοι ή ἀφαμιῶται ή κλαρῶται, είτε 

μνωῖται. Ο Ριανός, αν πράγματι ήταν δούλος και φύλακας παλαίστρας, εικάζεται ότι 

ανήκε στους μνωῖται, οι οποίοι ήταν δημόσιοι δούλοι, κατοικούσαν στις πόλεις και 

προορίζονταν για την καλλιέργεια των δημοσίων χωραφιών με πληρωμή.24 Στους 

μνωῖται, λοιπόν, παραδιδόταν η φύλαξη εκείνου του κτιρίου, στο οποίο οι νέοι 

                                                           
καυστικά και ειρωνικά και τα επιχειρήματα των σύγχρονων μελετητών τείνουν να δώσουν περισσότερη 

σημασία στην αριστοκρατική του καταγωγή. Επίσης, το όνομά του Αρχί – λόχος δηλώνει μία 

αριστοκρατική κληρονομιά σπουδαίας πολεμικής κάστας, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες του 

πατέρα στον υιό του, βλ. Rankin 1977, κεφ. 2. Η αριστοκρατική καταγωγή δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση ομηρικής γνώσης, εντούτοις ενισχύει περισσότερο το επιχείρημα της δουλείας ως 

επαναλαμβανόμενο λογοτεχνικό μοτίβο στις αρχαίες βιογραφίες, ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

Κρητικού ποιητή, όπου οι βιογραφικές πληροφορίες είναι πενιχρές και ασαφείς.  
22 Westgate 2007, 424.  
23 Mayhoff 1870, 9.  
24 Mayhoff 1870, 9-10. 
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συνήθιζαν να εξασκούνται δημόσια στην πάλη και έτσι διατυπώνεται η θεωρία περί 

δουλείας.  

    H Castelli ισχυρίζεται ότι η εξέλιξη από δούλος σε ποιητής-γραμματικός δεν είναι 

ασυνήθιστο στοιχείο στις αρχαίες βιογραφίες και παραπέμπει στις βιογραφίες του 

Αλκμάνα (από τον Ηρακλείδη Ποντικό), του Χοιρίλου του Σάμιου (από τον Σουίδα), 

του Τερέντιου και του Σουετώνιου.25 Εντούτοις, οι περισσότεροι από τους παραπάνω 

αρχαίους συγγραφείς ήταν ελεύθεροι πολίτες, οι οποίοι στην διάρκεια της ζωής τους 

μεταφέρθηκαν σε ξένη γη ως δούλοι, όπως, για παράδειγμα, ο Παρθένιος (Σουίδ. π 664 

Adler) που αιχμαλωτίστηκε από τους Ρωμαίους το 73 π.Χ. στον Μιθριδατικό πόλεμο. 

Επομένως, περισσότερο πρέπει να συζητάμε την περίπτωση ενός λογοτεχνικού 

μοτίβου στις αρχαίες βιογραφίες των ποιητών, μίας επαναλαμβανόμενης εικόνας που 

σκιαγραφείται και στην περίπτωση του Ριανού, αφού δεν είναι γνωστά παραπάνω 

στοιχεία σχετικά με μία πιθανή απελευθέρωσή του ή ο τρόπος με τον οποίο 

μεταφέρθηκε από την κατάσταση δουλείας στην μόρφωση και την εκπαίδευση.26  

    Επίσης, αμφισβητήσιμος είναι και ο ρόλος του παλαιστροφύλακα στον Ριανό και 

γενικότερα θα πρέπει να διαχωριστεί ο δούλος παλαιστροφύλακας από τα καθήκοντα 

παλαιστροφύλακα που μοιράζονταν οι ελεύθεροι πολίτες.27 Σύμφωνα με τον Golden 

υπήρχαν κανόνες στον ελληνικό κόσμο που απαγόρευαν στους δούλους να εξασκηθούν 

στα γυμνάσια ή τις παλαίστρες και τέτοιοι κανόνες ήταν γνωστοί από την Αθήνα, την 

Κρήτη, την Κύζικο, την Σπάρτη και την Νίσυρο με εξαιρέσεις κυρίως στην ελληνιστική 

και την ρωμαϊκή περίοδο.28 Η Bonfante υποστηρίζει ότι οι κανόνες δεν απέκλειαν την 

είσοδο των δούλων όταν επρόκειτο για έργα, όπως η φύλαξη του χώρου.29 Ωστόσο, 

στα αρχαϊκά και κλασικά αττικά αγγεία έχουμε μικρές αντρικές φιγούρες να στέκονται 

ή να βοηθούν έναν πυγμάχο: κάποιοι είναι δούλοι, όμως μπορεί να είναι και ελεύθερα 

αγόρια.30 Στην Σπάρτη (το σύστημα της οποίας μοιάζει με αυτό της Κρήτης) οι 

παλαιστροφύλακες «διορίζονται» ώστε να εκτελέσουν ποικίλες λειτουργίες και είναι 

                                                           
25 Castelli 1994a, 85 σημ. 69. 
26 Βλ. Lefkowitz 20122, 118-136 και Kivilo 2010, 201-223 για τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις 

αρχαίες βιογραφίες (κυρίως των ελληνιστικών ποιητών).  
27 Βλ. LSJ s.v. παλαιστροφύλαξ, όπου αναφέρεται η ερμηνεία της λέξης ως «επιθεωρητής σε σχολή 

πάλης», όμως αργότερα συμπληρώνεται ότι θα πρέπει καλύτερα να δηλωθεί η ερμηνεία 

«παρευρισκόμενος σε σχολή πάλης. Επομένως, στην περίπτωση του Ριανού είναι σημαντικό να τονιστεί 

η διάκριση ανάμεσα στον δούλο παλαιστροφύλακα και τον ελεύθερο πολίτη που εκτελεί τα καθήκοντα 

του επιθεωρητή στην παλαίστρα.  
28 Golden 2008, 40-41.  
29 Bonfante 1989, 556.  
30 Golden 2008, 59.  
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ελεύθεροι πολίτες, ενώ στην Αρκαδία ίσως είναι έφηβοι με ειδικά καθήκοντα ή 

διακρίσεις.31 Περισσότερο μπορεί να λεχθεί ότι ο Ριανός, ένας πολίτης που πιθανώς 

κατείχε το αξίωμα του θεωροδόκου (T 2), αν ποτέ υπήρξε παλαιστροφύλακας, ίσως 

ανήκε στους ελεύθερους παλαιστροφύλακες, οι οποίοι συνήθιζαν να διατηρούν 

δεσμούς με τους αθλητές και τα αθλητικά ιδεώδη του γυμνασίου.32  

    Αναμφίβολα οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται σε ένα περιβάλλον γυμνασίου, 

το οποίο δεν αντιπαρατίθενται με την μετέπειτα εικόνα του Ριανού ως επικού ποιητή 

και κυρίως με την εικόνα του ως γραμματικού και εκδότη του Ομήρου.  

    Ο Μελέαγρος προσθέτει στην στέφανό του τον Ριανό και επισημαίνει (Τ 6) τῇ δ’ ἅμα 

καὶ σάμψυχον ἀφ’ ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ «μαζί και μαντζουράνα από τον Ριανό με την 

γλυκιά πνοή» εξαίροντας την ποιητική του αξία. Το επίθετο ἡδύπνοος αποτελεί 

επαναλαμβανόμενο επίθετο των Μουσών και πιθανώς σχετίζεται με τον ευχάριστο και 

γαλήνιο ρυθμό, ενώ το σάμψυχον υπαινίσσεται την αρωματική φύση ενός 

τραγουδιού.33 Tα επικά αποσπάσματα του Ριανού φέρουν μία αρχαία στίλβη επικής 

ποίησης και ο ίδιος ο ποιητής, υποστηρικτής των Μουσών, έγραψε τραγούδια-

ποιήματα έγχρωμα και όχι τεχνητά (όπως ο Αντίμαχος) και γι’ αυτό ο αυτοκράτορας 

Τιβέριος (Τ 5) θα τον εντάξει αργότερα μαζί με τον Ευφορίωνα και τον Παρθένιο στους 

ένδοξους και ύψιστους ποιητές: inter veteres et praecipuos auctores «ανάμεσα στους 

παλιούς και ύψιστους συγγραφείς».34 Η Klooster επισημαίνει ότι ο Τιβέριος ήταν πιο 

«μοντέρνος» από τον Αύγουστο (που ήταν πιο κλασικός) στην λογοτεχνική και 

ρητορική προτίμηση με μία ιδιαίτερη προτίμηση στους ελληνιστικούς ποιητές, τους 

οποίους επιθυμούσε να εντάξει στον λογοτεχνικό κανόνα και η ξαφνική έλξη για 

συγγραφή υπομνημάτων στους παραπάνω συγγραφείς το επιβεβαιώνει.35  

                                                           
31 IG 22 1011.21, Αθήνα, 107/106 π.Χ., βλ. επίσης AthMitt 32 (1907) 273, Πέργαμος (;), πρώτος αιώνας 

π.Χ. 
32 Βλ. Golden 2008, 64-65, ο οποίος αναφέρει ότι στην Ελλάδα νόμιμες και ουσιαστικές διακρίσεις 

ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους κάποιες φορές αγνοούνταν στην καθημερινή ζωή. Επίσης, η 

συμμετοχή των δούλων παλαιστροφυλάκων στην αθλητική ζωή του γυμνασίου ετοίμασαν τον δρόμο ή 

την ανάπτυξη ενός όρου για ένα καθήκον που εκτελούσαν οι πολίτες, ακόμα και οι επιφανείς πολίτες. 

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις επιγραφές από την Πελοπόννησο, όπου τα σπαρτιατικά Λεωνίδεια ήταν 

μία γιορτή-αγώνας, έχουμε μία αρκαδική μαρτυρία για έναν γυμνασιάρχη και έναν υπογυμνασιάρχη και 

άλλες αντανακλούν την ζωή του γυμνασίου. 
33 Saal 1831, 14-15.  
34 Για το ενδιαφέρον του Τιβέριου για τον Ριανό, βλ. Houston 2008, 247-269 και Rutledge 2008, 453-

467.  
35 Klooster 2017. O Ριανός, συγγραφέας τοπικών ηρωικών επικών ποιημάτων του τρίτου αιώνα π.Χ., 

δεν είναι τόσο αφανής και δυσνόητος στο λεξιλόγιο και το ύφος (όπως ο Παρθένιος και ο Ευφορίων), 

αλλά περισσότερο προτιμά την ασήμαντη, συνήθως τοπική, θρυλική ιστορία (πβ. Μεσσηνιακά). 

Συνολικά, οι «προφανείς ποιότητες» που συνδέουν το ρητορικό ύφος και την λογοτεχνική προτίμηση 

του Τιβέριου είναι το απαρχαιωμένο, το δυσνόητο, το σχολαστικό. Πρόκειται για ποιότητες, τις οποίες 
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    Επιπλέον, στα εθνογραφικά του έργα υπάρχουν πολλά ονόματα της Πελοποννήσου 

και της κεντρικής Ελλάδας, όπως παραδίδονται κυρίως από τον Στέφανο Βυζάντιο, τα 

οποία μαρτυρούν και αναδεικνύουν την ταυτότητα του Ριανού ως μορφωμένου 

γραμματικού – φιλολόγου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε περιπτώσεις, όπου τα 

σπάνια γεωγραφικά ονόματα, ιδιαίτερα συχνά στα επικά αποσπάσματα, μαρτυρούν μία 

καταγωγή γραμματικού, βιβλιογνώστη (πβ. τις Κτίσεις του Απολλώνιου Ρόδιου). Οι 

ομηρικοί υπαινιγμοί στο ποιητικό κείμενο μαρτυρούν το φιλολογικό περιεχόμενο, η 

προσοχή σε σπάνια ποικιλία μύθου, η «αποστροφή στην μίμηση», η κλίση για το 

ερωτικό, ο εξευγενισμένος τόνος και τα υπαινικτικά επιγράμματα εντάσσονται στο 

ελληνιστικό ύφος.36 Τέτοιο πολιτισμικό προφίλ μαρτυρά την μεταφορά του Ριανού 

πέρα από τα όρια της Κρήτης και της δουλείας και δικαιολογεί μία ενδεχόμενη 

παραμονή του, για παράδειγμα, στην φιλολογική Αλεξάνδρεια, όπου θα βρισκόταν 

κάτω από την επιρροή του κύκλου του Καλλίμαχου, όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν 

οδηγεί σε ασφαλή και βέβαια συμπεράσματα. O φιλόλογος-γραμματικός Ριανός 

σίγουρα ανέπτυξε καλλιμαχική μίμηση και αποτύπωσε στα έργα του κάποιες 

λογοτεχνικές τάσεις της εποχής, όμως παρέμεινε, επίσης, πιστός σε ένα πιο 

παραδοσιακό και κυρίως ομηρικό σκηνικό. 

 

ΙΙ. Ποιητικά Έργα (δομή – περιεχόμενο)  

 

1. Ο Όμηρος και το ελληνιστικό έπος 

    Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η σχέση του Ριανού με την αρχαϊκή επική 

ποίηση και τον Όμηρο. Σε όλα τα έργα ο κρητικός ποιητής συχνά υπενθυμίζει στους 

αναγνώστες του το πρώιμο ελληνικό έπος μέσα από υπαινιγμούς σε επικές τεχνικές ή 

σε συγκεκριμένα ομηρικά αποσπάσματα. Η φύση αλλά και η εξέχουσα θέση αυτών 

των υπαινιγμών στον Ριανό αποκαλύπτουν το μεγάλο του χρέος απέναντι στα δύο 

μεγάλα ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, πιθανώς και στο χαμένο Ιλίου 

Πέρσις για την πτώση της Ίρας, που είναι ο πραγματικός πυρήνας της αφήγησης των 

                                                           
η Klooster αποδίδει με τον αρχαιοελληνικό όρο κακοζηλία. Η ελληνιστική ποίηση χαρακτηρίζεται για 

το φιλολογικό της περιεχόμενο και αυτό με την σειρά του προσδιορίζει και τους συγγραφείς που προτιμά 

ο Τιβέριος σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Τ 5). Γι’ αυτό ο αυτοκράτορας περιβάλλεται από grammatici, 

τους οποίους ρωτούσε σχολαστικά και εξεζητημένα θέματα σχετικά με την μυθολογία, επιθυμώντας να 

γίνει doctus ανάμεσα στους docti.  
36 Castelli 1994a, 86-87.  
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Μεσσηνιακών ή στους Νόστους για την περιγραφή της διασποράς των Μεσσηνίων.37 

Επίσης, βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει περισσότερο τους ποιητικούς στόχους 

του Ριανού, ο οποίος, από την μία πλευρά, ακολουθεί την καλλιμαχική τάση και την 

σύγχρονη με αυτόν αφηγηματική επική ποίηση και από την άλλη μοιάζει να είναι 

οπαδός ενός πιο παραδοσιακού μοντέλου μίμησης. Το παραδοσιακό αρχαϊκό έπος 

εφοδιάζει τον Ριανό με πολύ γνωστά πρότυπα για παραπομπή με τέτοιο τρόπο, ώστε 

το πρότυπο να γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό από τον αναγνώστη. 

    Η σχέση και η ισχυρή εξάρτηση του Ριανού από τον Όμηρο, το βασικό λογοτεχνικό 

του πρότυπο, φαίνεται ότι επιτρέπει κάποιο βάθος στον κατάλογο των παράλληλων 

αποσπασμάτων.  

    Στα Μεσσηνιακά, τα απ. 50.1 τ]̣ῆς προτέρης κραδ[ και 50.15  ]ε καὶ ἴαχε̣ λαὸς ὁμαρτῆι 

«το προηγούμενο κουράγιο σας … και αμέσως κραύγασε όλος ο λαός» και 51.1 ὣς 

[εἰπὼν ἀ]πέπαυσε μάχην, ἐπίθοντο δὲ λαοὶ και 51.4 ἀσπασίη δὲ Λάκωσιν ἐπήλυθε νυκτὸς 

ὀμίχλη «έτσι αφού μίλησε σταμάτησε την μάχη, και υπάκουσαν τα πλήθη στην νύκτα 

… όμως το σκοτάδι της νύκτας ήλθε ποθητό για τους Σπαρτιάτες» ανακαλούν σε 

περιεχόμενο και λεξιλόγιο την ραψωδία Θ της Ιλιάδας, 487 ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε 

νὺξ ἐρεβεννή και 542 ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ᾽, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν «το σκοτάδι της 

νύχτας ήλθε ποθητό … έτσι ο Έκτορας αφού μίλησε, κραύγασαν οι Τρώες». Η νύχτα 

πέφτει ανεπιθύμητη για τους Τρώες, αλλά ευπρόσδεκτη για τους Αχαιούς (στ. 488, πβ. 

απ. 51.4). Ο Έκτορας ομοίως καλεί σε συνέλευση τους Τρώες και τους παρακινεί 

μεταξύ άλλων να ανάψουν φωτιές (στ. 510, πβ. απ. 50.9), υπόσχεται επίθεση τέτοια 

που ο εχθρός θα γυρίσει στην πατρίδα του διατηρώντας την ζωντανή στην μνήμη (στ. 

513-14, πβ. απ. 50.5-7), ελπίζει στην υποστήριξη των θεών, ειδικά του Δία (στ. 526, 

πβ. απ. 50.4 και 8), την νέα επικείμενη επίθεση που έρχεται με την αυγή (στ. 530, πβ. 

απ. 50.4) και ο λόγος τελειώνει με επευφημίες του λαού (στ. 542, πβ. απ. 50.15).  

    Επιπλέον, στην Άτη, απ. 68.17-18 ἡ δ’ Ἄτη ἁπαλοῖσι μετατρωχῶσα πόδεσσιν | ἄκρῃς 

ἐν κεφαλῇσιν ἀνώϊστος καὶ ἄφαντος και 68.21 Ζηνὶ θεῶν κρείοντι Δίκῃ τ’ ἐπίηρα 

φέρουσα «η Άτη, όμως, με τα απαλά της πόδια τρέχει από πίσω και πάνω από το κεφάλι 

του στέκεται απρόβλεπτη και αόρατη … και στον Δία, τον ανώτερο των θεών, και στην 

Δίκη την χάρη εκπληρώνει» η εικόνα της Άτης που πετά πάνω από τους ανθρώπους 

ανακαλεί την Ιλιάδα, Τ 91-94 πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶτα … βλάπτουσ᾽ 

                                                           
37 Βλ. Giangrande 1970, o οποίος περιγράφει την τεχνική των υπαινιγμών στον Όμηρο από τους 

Αλεξανδρινούς και αναφέρει ως παράδειγμα τον Ριανό· βλ. επίσης LfgrE για τα γλωσσικά στοιχεία στο 

αρχαϊκό έπος. 
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ἀνθρώπους· κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερόν γε πέδησε «η σεβαστή κόρη του Διός, η Άτη, η ολέθρια 

… βλάπτοντας όλους τους ανθρώπους δένει τώρα και άλλους» και Ι 504-12 ἣ δ᾽ ἄτη 

σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας … τῷ ἄτην ἅμ᾽ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ 

«και η Άτη στέρεη και πολύ γερή προτρέχει σε όλη την γη … όμοια και αυτός και 

ολόκληρο το κρίμα να πληρώσει». O Ριανός υιοθετεί μία ενδιαφέρουσα ομηρική σκηνή 

που αποκαλύπτει το ψυχολογικό βάθος του αρχαϊκού ποιητή και σκιαγραφεί την Άτη 

να πλησιάζει αόρατη με τα απαλά της πόδια και χωρίς να ακουμπά στην γη, πάνω από 

τα κεφάλια των ανθρώπων. Η εικόνα αυτή ενισχύει την απαλότητα των ποδιών της και 

ενδυναμώνει την ιδέα ότι είναι αθέατη, όμως πάντα στον αέρα.38  

    H Harder υποστηρίζει ότι το έπος που δεν έγραψαν ο Καλλίμαχος, ο Απολλώνιος 

Ρόδιος και ο Θεόκριτος παρουσιάζεται σε κάποια από τα αποσπάσματα του SH, τα 

οποία αναλύθηκαν εις βάθος από τον Bing σε μία συζήτηση των αποσπασμάτων SH 

946-47 (= απ. 50-51 των Μεσσηνιακών).39 Πράγματι, στον πρόλογο των Αιτίων ο 

Καλλίμαχος πραγματεύεται περισσότερο το ποιητικό ύφος από το λογοτεχνικό είδος 

και, επίσης, ανιχνεύεται το λανθασμένο ύφος του μεθομηρικού και ελληνιστικού έπους 

στο περιεχόμενό του. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κριτική για τον Ριανό 

παραβλέπει το ποιητικό του ύφος και οι τελευταίες συστηματικές έρευνες για την 

υφολογική και λογοτεχνική του σημασία χρονολογούνται πίσω στον Meineke (1843). 

To ριανικό ποιητικό corpus αξίζει περαιτέρω εξέτασης στο φως κάποιων στοιχείων της 

ελληνιστικής ποίησης, όπως η διακειμενικότητα, ο υπαινιγμός, η σύλληψη της 

διαφορετικότητας από την προηγούμενη επική παράδοση, όμως με ιδιαίτερο σεβασμό 

στον Όμηρο.  

    Για παράδειγμα, στα Μεσσηνιακά, όπου σώζονται αντιπροσωπευτικά παπυρικά 

αποσπάσματα, δημιουργείται η απορία αν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ἓν 

ἄεισμα διηνεκές αφιερωμένο σε βασιλιάδες και ήρωες από το οποίο ο Καλλίμαχος 

προγραμματικά απέχει (Αίτια απ. 1 Harder). Ο Καλλίμαχος κάνει αναφορά σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο ποίησης που δεν χαρακτηρίζεται από διαδοχική αφήγηση. Εδώ θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι και ο Ριανός δεν περιγράφει συνεχόμενα ολόκληρο το θέμα 

του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου. Ο Παυσανίας (4.6.2) υποστηρίζει ότι ο Ριανός 

αφηγήθηκε μόνο τα επακόλουθα γεγονότα της λεγόμενης μάχης του Μεγάλου Λάκου, 

                                                           
38 Edwards 1991, 248.  
39 Harder 2012, 32-34· βλ. επίσης Bing 1988, 50-56, για την ανάλυση των απ. 50-51 των Μεσσηνιακών.  
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που συμπίπτει με τον τρίτο χρόνο του πολέμου και είδε την ήττα των Μεσσηνίων που 

αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στο οχυρό της Ίρας.  

    Η σύνδεση του Ριανού με το παλαιότερο έπος εμφανίζεται βαθιά και αρθρώνεται σε 

διαφορετικά επίπεδα, δομικά, υφολογικά και γλωσσικά: σύμφωνα με την Castelli ο 

Ριανός φαίνεται να ήταν ενήμερος για την διαφορετικότητά του σε σύγκριση με την 

αρχαϊκή επική παράδοση και μοντέρνα θέματα αφήνουν χώρο για το ερωτικό και το 

αιτιολογικό στοιχείο.40 Τα στοιχεία περιπέτειας και έρωτα ουσιαστικά προβάλλουν την 

ελληνιστική πολυείδεια, όπου το επικό ύφος είναι ανακατεμένο με την ερωτική ελεγεία 

και τις νουβέλες περιπέτειας. Ο Ριανός περισσότερο είναι ένας έξυπνος χειριστής του 

ομηρικού προτύπου και η κατάσταση των αποσπασμάτων του μας επιτρέπει να δούμε 

το δύσκολο επίπεδο της αυτοσυνείδησης μέσα από την χρήση υπαινιγμών και 

διακειμένων. Η έκταση κάποιων έργων (όπως η Ηράκλεια), ο θεματικός δεσμός με τα 

Κύκλια έπη και η απλότητα στις λογοτεχνικές και επικές αναφορές σίγουρα δεν 

ακολουθεί πιστά τον Καλλίμαχο, ούτε θυμίζει ιδιαίτερα την σύνθετη τέχνη του 

Απολλώνιου.  

    Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσοι πολλοί εξάμετροι στίχοι στο SH είναι από 

μακροσκελή επικά ποιήματα και σίγουρα πολλά από αυτά τα αποσπάσματα ίσως 

ανήκαν στην σύντομη, εγκωμιαστική ποίηση.41 Ωστόσο, υπάρχει μαρτυρία για 

συνεχόμενη παράδοση μακροσκελών επικών ποιημάτων τον τέταρτο αιώνα π.Χ. που 

ανιχνεύεται στην Ποιητική του Αριστοτέλη και στα αποσπάσματα και τις μαρτυρίες 

συγγραφέων, όπως ο Χοιρίλος ο Σάμιος, ο Αναξιμένης από την Λάμψακο και ο 

Χοιρίλος από την Ιασό, οι οποίοι έγραψαν ιστορικά έπη, καθώς και ο Αντίμαχος ο 

Κολοφώνιος, ο οποίος έγραψε το μυθολογικό έπος Θηβαΐς.42   

 

1.1  Εθνογραφική ποίηση 

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποσπάσματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με 

τον Meineke ανήκουν σε μία κατηγορία ποιημάτων που ονομάζονται carmina 

ethnographica.43 Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τα έργα Αχαϊκά και Ηλιακά, ενώ 

πενιχρές, αν και λίγο περισσότερες, είναι οι γνώσεις μας για τα Θεσσαλικά και τα 

Μεσσηνιακά. Επομένως, είναι δύσκολο να σχηματίσουμε μία ξεκάθαρη εικόνα είτε της 

                                                           
40 Bλ. Castelli 1994b, 22-24, για το ομηρικό πρότυπο στον Ριανό.  
41 Για την άποψη ότι υπήρχαν μεγάλα ελληνιστικά έπη, βλ. Ziegler 19662. Για την απόρριψη αυτής της 

άποψης, βλ. Cameron 1995, 263 και για το σύγχρονο έπος γενικά, βλ. Barbantani 2002-3.  
42 Harder 2012, 34.  
43 Meineke 1843, 181.  
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δομής, είτε του μυθολογικού – ιστορικού περιεχομένου τους, ή να δούμε τα μοτίβα της 

εθνογραφικής ποίησης σε αυτά τα έργα.44 Τα επικά αποσπάσματα του Ριανού θα 

φανερώσουν ότι το μυθολογικό παρελθόν αποτελεί υπαινιγμό του ιστορικού και 

θρησκευτικού παρόντος της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας το δεύτερο 

μισό του τρίτου αιώνα π.Χ.45 Η κυρίαρχη θέση της πόλεως την κλασική περίοδο έχει 

αντικατασταθεί από ομοσπονδιακά συστήματα (κοινά) και η ισορροπία της εξουσίας 

αλλάζει.46 Η Σπάρτη βλέπει την δύναμή της να περιορίζεται και ομοσπονδίες, όπως η 

Αχαϊκή Συμπολιτεία, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην μάχη για την εξουσία ανάμεσα 

στους ελληνιστικούς άρχοντες.47  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αχαΐα, η αρχαία Ήλιδα και η Μεσσηνία είναι 

πελοποννησιακά κράτη και τα τρία εθνογραφικά έπη θα μπορούσαν να εξεταστούν ως 

μία ολότητα. Μέσα από μία πληθώρα εθνικών ονομάτων σε συνδυασμό με παραπομπές 

στο αρχαϊκό έπος (Όμηρος) και την εθνογραφική παράδοση (Ηρόδοτος, Ελλάνικος, 

Εκαταίος) θα φανεί ότι ο Ριανός αποσκοπεί να καταδείξει αυξημένη αίσθηση της 

ελληνικής ταυτότητας. Η αποσπασματική μορφή των ποιημάτων υποσκάπτει κάθε 

προσπάθεια να αναδείξουμε την γενική σύνθεσή τους, την φύση της επικής τους 

αφήγησης και περιγραφής, το ποιητικό ύφος ή τα βαθύτερα κίνητρα του ποιητή. Τα 

Αχαϊκά, τα Ηλιακά και τα Θεσσαλικά αναμφίβολα ανήκουν στο λογοτεχνικό είδος της 

εθνογραφίας και χειρίζονται ένα συγκεκριμένο έθνος από την μυθολογική στην 

ιστορική εποχή, αν και σπάνια στην σύγχρονη με τον συγγραφέα εποχή.48 Ωστόσο, δεν 

είναι σαφές αν τα Μεσσηνιακά είναι ιστορικό ή εθνογραφικό έπος.49 Η αφήγηση του 

Ριανού συνδυάζει την αρχαϊκή επική αφήγηση με το ελληνιστικό ποιητικό ύφος για να 

δημιουργήσει εθνογραφικά έπη παρουσιάζοντας τοπικούς μύθους, ήρωες, σπάνια 

ονόματα πόλεων και τοπικές λατρείες.  

    Η ακμή του Ριανού συμπίπτει μία γενιά μετά τον Καλλίμαχο, όμως η χρονολόγηση 

των εθνογραφικών ποιημάτων γενικά φαίνεται να είναι κάπως πιο σύνθετη: ο 

                                                           
44 Οι μελετητές περιέλαβαν τον Ριανό ανάμεσα στους ιστορικούς της εθνογραφικής παράδοσης εξαιτίας 

των θρησκευτικών, πολιτισμικών και μυθολογικών αναφορών μίας περιοχής σε κάθε ποίημα (βλ. 

FGrHist IIIb, 87-89). Εντούτοις, σημείωσαν μία διάκριση ανάμεσα στο ιστορικό και το εθνογραφικό 

έπος στην παράδοση της αφηγηματικής εξάμετρης ποίησης, βλ. Pearson 1962, 418· Misgeld 1969, 116-

21. Ο Cameron 1995, 297-98 θεωρεί ότι το επιχώριο έπος χειρίζεται την περιοχή από την μυθική μέχρι 

την ιστορική εποχή, αν και «σπάνια στην εποχή του συγγραφέα», βλ. επίσης Ambühl 2010, 152.  
45 Βλ. Kralli 2017, για την ιστορική πραγματικότητα της ελληνιστικής Πελοποννήσου.  
46 McInerney 2013, 466-79.  
47 Walbank ap. Walbank – Astin – Frederiksen – Ogilvie 1984, 221-56.   
48 FGrHist. IIIa, 87-89, βλ. επίσης Cameron 1995, 297. 
49 FGrHist. IIIa, 87, βλ. επίσης Pearson 1962, 417-23· Wade – Gery 1967, 289-302· Parker 1991, 25-47 

και Cameron 1995, 297-8. 
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Νίκανδρος έγραψε Αιτωλικά, Οιταϊκά, Θηβαϊκά, και ίσως Βοιωτικά και ο Χοιρίλος ο 

Σάμιος πιθανώς έγραψε Σαμιακά.50 O ίδιος Νίκανδρος ίσως έγραψε και τα 

Ετεροιούμενα, όπου συνδέονται σχεδόν όλες οι μεταμορφώσεις με συγκεκριμένα μέρη, 

τόπους και θρησκευτικές τελετές.51 Ένας αριθμός άλλων έργων πιθανώς είναι γνωστός 

λόγω φήμης, όπως η Μοψοπία του Ευφορίωνα που χρονολογείται σίγουρα μετά τον 

Καλλίμαχο.52 Στον τρίτο αιώνα π.Χ. εντάσσονται και τα Βιθυνιακά του Δημοσθένη από 

την Βιθυνία σε δέκα βιβλία, αν και αποδίδεται και στην αυτοκρατορική περίοδο. Τα 

Κυμαϊκά του Υπέροχου από την Κύμη και τα Μεσσηνιακά του Αισχύλου από την 

Αλεξάνδρεια ίσως εντάσσονται την ρωμαϊκή εποχή. Άγνωστης χρονολόγησης φαίνεται 

ότι είναι τα Ροδιακά του Ιδαίου από την Ρόδο και τα Λακεδαιμονικά του Φαίστου.  

    Η Αχαΐα δεν προσέλκυσε ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στους αρχαίους 

ιστορικούς είτε για πολιτική, είτε για εθνογραφική ιστορία. Δυστυχώς, η Ἀχαιῶν 

Πολιτεία του Αριστοτέλη (απ. 143.3 Gigon) και μία Πελληναίων Πολιτεία (απ. 69 

Wehrli = Κικ. Προς Αττικ. 2.2), που αποδίδεται στον Δικαίαρχο, σώζονται μόνο σε 

τίτλους και το περιεχόμενό τους παραμένει άγνωστο.53 Ο Αυτοκράτης (FGrHist 297 F 

1-2) και ο Αυτησίων (FGrHist 298 F 1-2) είναι οι μόνοι σωζόμενοι ιστορικοί που έχουν 

γράψει για την Αχαΐα, αν και τα μοναδικά αποσπάσματα που σώζονται περιλαμβάνουν 

μόνο μυθολογικές αναφορές στον Δία (ίσως τον Αμάριο Δία της Αχαϊκής 

Συμπολιτείας). O Jacoby δοκιμαστικά τους τοποθετεί στον τρίτο και τον δεύτερο αιώνα 

π.Χ., μία ακμή κοντινή με αυτήν του Ριανού. 

    Το εθνογραφικό ποίημα Αχαϊκά αποτελείται από τέσσερα βιβλία. Ωστόσο, μόνο 

τρεις εξάμετροι στίχοι και τέσσερις αναφορές σε εθνικά και αχαϊκά ονόματα πόλεων 

σώζονται από ολόκληρο το ποίημα. Τα Εθνικά του Στέφανου Βυζάντιου είναι η 

μοναδική πηγή γι’ αυτά τα αποσπάσματα, γεγονός που θέτει ένα βασικό ερώτημα: δεν 

είναι γνωστό αν ο Στέφανος συμβουλεύτηκε απευθείας τα εθνογραφικά ποιήματα του 

Ριανού για να γράψει τα Εθνικά, ή αν άντλησε τις γνώσεις του από μία ενδιάμεση πηγή. 

Τον δέκατο ένατο αιώνα διατυπώθηκε η θεωρία ότι ο Στέφανος πάντα είχε μία έμμεση 

πηγή για τα λήμματά του. Άλλες παραπομπές του Ριανού παραδόθηκαν από την αρχαία 

γραμματεία (όπως τα σχόλια και τα λεξικά). Εντούτοις, η Billerbeck υποστηρίζει ότι ο 

                                                           
50 Βλ. Cameron 1995, 300-01 σημ. 218, o οποίος αναφέρει ότι η Σάμος είχε δυνατούς δεσμούς με την 

πρώιμη τοπική ιστοριογραφία. Πβ. Jacoby 1949, 182-85. Tα Δαρδανικά του Ηγέμονα είναι άλλο ένα 

άγνωστο έργο. Τα Σικελικά του Πολύκριτου από την Μένδη φαίνεται να είναι ένα διαφορετικό είδος 

έργου, παραδοξογραφία παρά εθνογραφία (FGrHist 559 F 2, SH 696-97).  
51 Forbes Irving 1990, 27 και Οικονομάκος 2002, 23-24.  
52 Hollis 1992, 10-11.  
53 Gigon 1987, τομ. ΙΙΙ, 572.  
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Στέφανος θα μπορούσε να έχει τα εθνογραφικά ποιήματα του Ριανού ως άμεση πηγή 

για το λεξικογραφικό του έργο.54  

    Τα Ηλιακά του Ριανού είναι ένα εθνογραφικό εξάμετρο ποίημα που αφορά το έδαφος 

της αρχαία Ήλιδας στην Πελοπόννησο. Η περιοχή συνορεύει με την Αχαΐα στον Βορρά 

και Βορειοανατολικά, με την Αρκαδία στην Ανατολή και Νοτιοανατολικά και με την 

Μεσσηνία στον Νότο.55 Το ποίημα αποτελείται από τέσσερα βιβλία, των οποίων το 

περιεχόμενο παραμένει άγνωστο λόγω των πενιχρών σωζόμενων αποσπασμάτων. 

Δυστυχώς, τίποτα δεν σώζεται από το δεύτερο και το τέταρτο βιβλίο. Το πρώτο και το 

τρίτο βιβλίο περιλαμβάνουν μόνο λίγα Αρκαδικά και Λακωνικά ονόματα πόλεων και 

θυμίζουν την αποσπασματική δομή των Αχαϊκών. Ο Jacoby ισχυρίζεται ότι τα Ηλιακά 

είναι μία ιστοριογραφία περιοχής και όχι μία περιήγησις, δεδομένης της αξιοσημείωτης 

απουσίας άμεσων αναφορών στην αρχαία Ολυμπία.56 Από την άλλη μεριά, η Πολιτεία 

Ἠλείων του Αριστοτέλη (απ. 52 Gigon), επίσης αποσπασματική, προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες για τους Ἐλλανοδίκαι, κριτές των Ολυμπιακών Αγώνων που 

επιλέγονταν από την περιοχή της Ήλιδας.57  

    Ωστόσο, τα Ηλιακά του Ριανού θεωρούνται το παλαιότερο γενικό έργο για την 

αρχαία Ήλιδα, αφού είναι αδύνατο να βρούμε μία ακριβή ημερομηνία για τους 

ντόπιους ιστορικούς Τεύπαλο (FGrHist 408), Eκεφυλίδα (FGrHist 409) και Κώμαρχο 

(FGrHist 410). Πιθανώς χρονολογείται και πριν από τα Ηλιακά του καλλιμαχικού 

Ίστρου (FGrHist 334 F 45-46). Επιπλέον, και εδώ ο Στέφανος Βυζάντιος είναι η 

βασική πηγή των αποσπασμάτων μαζί με τα σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο (απ. 7) και 

τον Χοιροβοσκό σε ένα αμφίβολο απόσπασμα (απ. 12).  

    Τα Θεσσαλικά του Ριανού θεωρούνται το σπουδαιότερο έκθεμα του ελληνιστικού 

εθνογραφικού έπους και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα έξι βιβλία. Από αυτά, 

είκοσι έξι αποσπάσματα εκδίδονται από τον Jacoby και σε αυτά μπορούν να 

προστεθούν πέντε περίπου παπυρικά αποσπάσματα. Σχεδόν όλες οι αναφορές 

προέρχονται πάλι από τον Στέφανο Βυζάντιο μαζί με μία αναφορά από τα ομηρικά 

                                                           
54 Βλ. Billerbeck 2008, 310-11 και 2017, 155-60. Πολλές παραπομπές του Ριανού συναντώνται επίσης 

στο γραμματικό έργο του Ηρωδιανού που εκδόθηκε από τον Lentz (1867), ο οποίος αναφέρει (clxii) ότι 

όλα τα λήμματα του Στεφάνου θα μπορούσαν να προέρχονται από τον Ηρωδιανό, μία αβέβαιη και 

ασταθή εικασία. Βλ. επίσης Reitzenstein 1929, 243 και Castelli 1998, 10 σημ. 43. Για την προβληματική 

ανασύνθεση των έργων του Ηρωδιανού, βλ. Dyck 1993· Dickey 2014 και Roussou 2018, κεφ. 3.  
55 Inventory, s.v. Elis, σελ. 489, βλ. επίσης Roy 2000. Τα σύνορα άλλαξαν με τον χρόνο, ιδιαίτερα αυτά 

με την Αρκαδία.  
56 FGrHist IIIb, 221.  
57 Για πληροφορίες όμοιες με αυτές του Αριστοτέλη για την αρχαία Ήλιδα, πβ. Υπερείδη (απ. 111 J.) 

και Αριστόδημο (FGH 3 F 1c).  



   24 
 

σχόλια (απ. 32) και μία από τα σχόλια στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου (απ. 

33).58 Σύμφωνα με την Cuscuna το έργο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην σύνθεση 

σε εθνογραφικό μέγεθος μίας μυθικής – ιστορικής περιοχής που εκτείνεται από τις 

δυτικές στις ανατολικές ακτές του Ιονίου πελάγους στο βόρειο Αιγαίο.59 Επιπλέον, 

πολλές φορές η ποικιλία από ονόματα λαών και πόλεων και η ομηρική απόχρωση 

αποτελούν μαρτυρίες που αποδίδονται μόνο στον κρητικό ποιητή και αμφισβητείται η 

σύμπτωσή τους με πιο κοινές ονομαστικές αξίες, οι οποίες θα μπορούσαν να 

προσφέρουν ένα καθαρότερο μυθικό και ιστορικό περιβάλλον.  

    Αν και η Θεσσαλία ήταν πλούσια σε μύθους, «δεν υπάρχει ίχνος αρχαίας ιστορικής 

παράδοσης».60 Η ιστοριογραφία της περιοχής δεν χρονολογείται πριν από τα μέσα του 

πέμπτου π.Χ. αιώνα με τα Θετταλικά του Ελλάνικου από την Λέσβο (FGrHist 601a). 

Ελάχιστα είναι και τα ίχνη ανάμεσα στον πέμπτο και τον τέταρτο π.Χ. αιώνα: μία 

Θετταλῶν Πολιτεία σε πεζό λόγο από τον Κριτία (88 Β 31 Diels – Kranz), από την 

οποία σώζεται μόνο ένα απόσπασμα και ακόμα λίγες παραπομπές από την Κοινή 

Θετταλῶν Πολιτεία του Αριστοτέλη (60.502 Gigon). Η τοπική ιστοριογραφία 

περιορίζεται στα ονόματα του Φιλοκράτη (FGrHist 601) και του Σουίδα (FGrHist 602) 

που χρονολογούνται σύμφωνα με τον Jacoby στον τέταρτο αιώνα π.Χ.61 Εικάζεται ότι 

για να γράψει αυτό το τεράστιο έργο σε δέκα έξι βιβλία, ο Ριανός πρέπει να είχε στο 

μυαλό του την προηγούμενη λογοτεχνία μαζί με τις ηροδότειες αναφορές στην 

Θεσσαλία (βλ. απ. 39). 

    Σε σύγκριση με τα παραπάνω εθνογραφικά ποιήματα, όπου το ιστορικό περιεχόμενο 

δεν είναι τόσο σαφές, τα Μεσσηνιακά σε έξι τουλάχιστον βιβλία πραγματεύονται ένα 

συγκεκριμένο ιστορικό θέμα, τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο και κεντρικός ήρωας του 

έργου είναι ο Αριστομένης ο Μεσσήνιος. Ο Jacoby υποστηρίζει ότι τα Μεσσηνιακά 

είναι ένα ιστορικό έπος από άποψη ύφους και περιεχομένου, ενώ αργότερα ο Cameron 

θα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει διαφορά από τα υπόλοιπα εθνογραφικά έργα, αφού 

πραγματεύεται μία μυθική εκδοχή ενός πολέμου τετρακοσίων χρόνων.62 H καινοτομία 

                                                           
58 Διερευνάται ξανά η αξιοπιστία του Στέφανου Βυζάντιου, όμως η ακόλουθη ανάλυση έχει νόημα μόνο 

αν δεχτούμε και εμπιστευτούμε το περιεχόμενο που χειρίζεται ο Στέφανος και την ικανότητά του να 

μεταφέρει έμπιστα και με ευκρίνεια τα λόγια του Ριανού. Βλ. Lepore 1962, 110, Hammond 1967, 702. 

Για μία πρόσφατη άποψη περί αξιοπιστίας των θετικών στάσεων που αναφέρει ο Στέφανος και γενικά 

για την αξιοπιστία του έργου του, βλ. Whitehead 1994.  
59 Cuscuna 2006, 448.  
60 Wilamowitz 1893, 23.  
61 FGrHist IIIb, 673.  
62 FGrHist IIIb, 87, βλ. επίσης Cameron 1995, 297-98.  
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του Ριανού μέσα στο ιστορικό-πανηγυρικό ελληνιστικό έπος, το οποίο εστιάζει στα 

ανδραγαθήματα των αρχόντων, ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο του Χοιρίλου από την Ιασό 

(SH 333) και ένας σύντομος κατάλογος πανηγυρικών επικών ποιημάτων μπορεί να 

βρεθεί στον Σιμωνίδη Μάγνη (SH 723 = Σουίδ. σ 443 Αdler) και βασίζεται στην 

αφήγηση της ιστορίας ενός πολέμου.63 Από αυτήν την άποψη ο Ριανός βρίσκεται πιο 

κοντά στο πρότυπο των Περσικών του Χοιρίλου του Σάμιου (δεύτερο μισό του πέμπτου 

π.Χ. αιώνα) παρά στο ελληνιστικό εγκωμιαστικό έπος.64   

    Η κύρια πηγή της γνώσης μας για τα Μεσσηνιακά του Ριανού είναι κάποιες 

σποραδικές παραπομπές στον Στέφανο Βυζάντιο, τα πρόσφατα παπυρικά 

αποσπάσματα που αποδόθηκαν στο έργο (αππ. 52-57) και τα κεφάλαια 14.6 – 24.3 από 

το τέταρτο βιβλίο της Ελλάδος περιηγήσεως του Παυσανία (αππ. 45-48). Η 

αποκαλούμενη «ιστορία της Μεσσηνίας», όπως θα δούμε παρακάτω, είναι το 

αποτέλεσμα δημιουργικής ιστορικής γραφής, χρονολογείται μεταγενέστερα και 

επιδοκιμάστηκε λόγω της ήττας των Σπαρτιατών στα Λεύκτρα (370 π.Χ.) και την 

επανίδρυση της Μεσσήνης, όπως απαιτήθηκε από τον Επαμεινώνδα.65 Έγινε, λοιπόν, 

μία προσπάθεια να χτιστεί η ιστορική ταυτότητα για τους Μεσσηνίους από την μυθική 

περίοδο μέχρι την υποταγή τους στην Σπάρτη τον πέμπτο π.Χ. αιώνα και η σύνθεση 

αυτή έγινε μέσα από τον συνδυασμό διαθέσιμων μυθικών και ιστορικών πηγών: κάποια 

ποιήματα του Τυρταίου, η ιστορία του «Πολέμου του Σεισμού» από τον Ηρόδοτο και 

τον Θουκυδίδη, ο Κρεσφόντης του Ευριπίδη. Τα πρώτα ίχνη σύνθεσης της ταυτότητας 

παρατηρούνται και στον Αρχίδαμο του Ισοκράτη, στον Μεσσηνιακό του Αλκιδάμα 

(δεύτερο μισό του τέταρτου π.Χ. αιώνα) και στα ιστοριογραφικά έργα του Καλλισθένη 

και του Έφορου.66  

 

1.1.1  Εθνικές ταυτότητες: από το μυθικό παρελθόν στο ιστορικό παρόν 

    Στα εθνογραφικά έργα του Ριανού αξίζει να σημειωθεί ότι προβάλλεται μία βαθιά 

αίσθηση της εθνικής ταυτότητας, η οποία διαμορφώνεται σε τρεις διαφορετικές 

εκφάνσεις: η εθνική ταυτότητα που χτίζεται από την μυθική εποχή και είναι βαθιά 

ριζωμένη μέχρι την σύγχρονη του ποιητή εποχή (Αχαΐα), η ταυτότητα που 

διαμορφώνεται έχοντας ως βάση γερά θρησκευτικά θεμέλια συνυφασμένα με τα 

                                                           
63 Ziegler 19662, 15-20.  
64 Colace 1979.  
65 Pearson 1962, 425.  
66 Για την επανασύνθεση της Μεσσηνιακής ταυτότητας, βλ. Alcock 1999, 333-341 και Luraghi 2008, 

68-106.  
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μυθικά (αρχαία Ήλιδα - Θεσσαλία) και, τέλος, η εθνική ταυτότητα που διαμορφώνεται 

μεταγενέστερα, δεν προϋπάρχει και δομείται με μυθικά και ιστορικά στοιχεία 

(επανίδρυση της Μεσσήνης). 

    Ο Ριανός χρησιμοποιεί τον λειτουργικό ρόλο του μύθου για την επιβίωση και την 

συνέχιση της ελληνικής ταυτότητας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Συγκεκριμένοι 

μύθοι συνδέθηκαν στενά με συγκεκριμένες περιοχές από την μυκηναϊκή εποχή μέχρι 

την εποχή του Παυσανία στον δεύτερο αιώνα μ.Χ. και μετέπειτα.67 Ο μύθος παγιώνει 

την ταυτότητα ενός μέρους, μία εθνική ομάδα (ἔθνος) ή μία πόλη μέσα από τον 

επώνυμο ήρωά της (ένα άτομο ή μία προσωποποιημένη οντότητα) που συχνά είχε 

δώσει το όνομά του σε κάποιο μέρος.68 Στην ελληνιστική περίοδο η μυθολογία 

εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο γεφυρώνοντας το αρχαϊκό και το κλασικό 

παρελθόν με το ελληνιστικό παρόν μέσα από τις γενεαλογίες. Η Scheer σημειώνει ότι 

το παρελθόν γίνεται σημαντικό όταν σχετίζεται με διάσημες ιστορικές προσωπικότητες 

ή μυθικούς ήρωες: η ποιητική φαντασία αντικατέστησε την πραγματικότητα με μία 

δυνατή και αποδεκτή παρουσίαση του ελληνικού παρελθόντος.69 Οι αλεξανδρινοί 

φιλόλογοι δεν κατέγραφαν απλώς την αρχαϊκή και την κλασική λογοτεχνία, 

δημιούργησαν, επίσης, τα δικά τους ποιητικά έργα αντλώντας από την αρχαϊκή 

γραμματεία για να εμπλουτίσουν τα έργα με πολλούς μυθικούς και γεωγραφικούς 

υπαινιγμούς.70  

    Ο Ριανός από την Κρήτη είναι παράδειγμα ελληνιστικού ποιητή και γραμματικού 

που συνδέει την μυθολογία με την γεωγραφία σε περιεχόμενο και πλαίσιο, το οποίο 

επιτρέπει υπαινιγμούς του παρελθόντος στο παρόν μέσα από τις μυθικές γενεαλογίες, 

όπως η Απία στο δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών (απ. 1), η Λαπέρσα στο πρώτο βιβλίο 

των Ηλιακών (απ. 8), η Αμυθαονία στο ίδιο βιβλίο (απ. 13) κ.α. Ο Ριανός ακολουθεί 

επίσης παρόμοια δομή και στα Θεσσαλικά με τα διαφορετικά ονόματα που έλαβε η 

Θεσσαλία με το πέρασμα των μυθικών εποχών (απ. 31) ξεκινώντας από τον 

Δευκαλίωνα και τον Αίμονα. Πράγματι, η Αιμονία είναι ένα ποιητικό όνομα της 

Θεσσαλίας (πβ. Καλλ. Αιτ. απ. 7.26 Harder, Απ. Ρόδ. Αργ. 2.504, 507 κλπ.). 

                                                           
67 Βλ. Graf 2011, 211-212, o οποίος αναφέρει ότι πολλοί τοπικοί ιστορικοί και μυθογράφοι έγραφαν 

την ιστορία του ιδρυτικού παρελθόντος της πόλης ή της περιοχής τους.  
68 Dowden 1992, 53-64.  
69 Για το έργο των Αλεξανδρινών στην συλλογή και την σύνθεση του ένδοξου μυθικού παρελθόντος, πβ. 

Henrichs 1987, 242-77 και Sourvinou – Inwood 1987, 215-41, οι οποίοι τόνισαν τον σημαντικό ρόλο 

του μύθου για την συνέχιση του ιστορικού παρελθόντος· βλ. επίσης Scheer 2005, 216-18· Higbie 2007, 

237-54· Griffiths 2011, 195-208.  
70 Σιστάκου 2005, 243-46 και 344-45. 
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    Ιστορικοί και κοινωνικοπολιτικοί υπαινιγμοί στην σύγχρονη του Ριανού εποχή 

εικάζεται ότι βρίσκονται πίσω από τις αναφορές των μυθικών – ηρωικών προελεύσεων, 

των ονομάτων πόλεων ή των τοπίων στα Αχαϊκά. Στο προοίμιο του δεύτερου βιβλίου 

των Αχαϊκών ο Ριανός, πιθανώς, επικαλείται τους Αχαιούς ως Ἀπιδανῆας (απ. 1.3) και 

θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο ποιητής εισήγαγε τον Άπη ως τον κατάλληλο ιδρυτικό 

ήρωα για μία περιήγηση της Πελοποννήσου. Εντούτοις, το όνομα Απία φαίνεται, 

επίσης, ότι αναφέρεται στην αναβίωση της Αχαϊκής Συμπολιτείας και στον έλεγχο που 

απέκτησε σε ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο. Ήδη στον Όμηρο, ο όρος «Αχαιοί» 

εφαρμόστηκε για όλους τους Έλληνες, αν και στις μεταγενέστερες περιόδους 

χρησιμοποιήθηκε για την ακτώδη περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου ανάμεσα στην 

Σικυώνα και την Πάτρα.71 Παρόλα αυτά, στον τρίτο και τον δεύτερο αιώνα π.Χ. ο όρος 

«Αχαιοί» χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα για να αναφερθεί στο κοινόν που 

συμπεριέλαβε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο και ήταν η τελευταία προσπάθεια για τους 

Έλληνες να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και την ενότητά τους μπροστά στην 

ρωμαϊκή κυριαρχία και απειλή.72  

    Ο Ριανός, όπως είδαμε παραπάνω, δεν παρέλειψε να προβάλει την θρησκευτική 

διάσταση των εθνικών ταυτοτήτων και τα Ηλιακά μαζί με τα Θεσσαλικά δίνουν σαφείς 

υπαινιγμούς στον λατρευτικό χαρακτήρα μέσα από τις αναφορές στους μυθικούς ήρωες 

και τα λατρευτικά τοπία. 

    Τα λατρευτικά τοπία, τα λατρευτικά επίθετα και οι εορτές μαζί με το μυθολογικό 

πλαίσιο συνέβαλαν στην διαμόρφωση και συνέχιση της ελληνιστικής θρησκείας, η 

οποία απέκτησε διαφορετικές διαστάσεις για τους Έλληνες που ζούσαν σε 

διαφορετικές περιοχές του ελληνιστικού κόσμου.73 Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση στο 

τρίτο βιβλίο των Ηλιακών (απ. 11-12) είναι ο Λιθήσιος Απόλλωνας, ο οποίος 

ταυτίζεται με τον Απόλλωνα Μαλεάτη. Μία από τις πιο διάσημες αρχαϊκές λατρείες 

του Απόλλωνα είναι αυτή του θεού που ορίζεται ως φύλακας, προστάτης από το κακό, 

θεραπευτής και προστάτης της πόλης και των πολιτών της.74 Τον τέταρτο αιώνα π.Χ. 

                                                           
71 Ο Hillen 2012, 4-24 συζητά την ενότητα του όρου «Αχαιοί» στην αρχαϊκή και την κλασική περίοδο.  
72 Ο McInerney 2013, 477-78 παρατηρεί ότι ο Πολύβιος προτιμούσε τον όρο ἔθνος, αντί για το κοινόν, 

δίνοντας έμφαση στην γνήσια εθνική βάση της Αχαϊκής Συμπολιτείας.  
73 Για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον μύθο και την λατρεία ως μορφή επικοινωνίας, βλ. Burkert 1979, 

100-02· Versnel 1990, 121-22· Dowden 1992, 73. 
74 Ο Farnell 1896, 236 ισχυρίζεται ότι ο Απόλλων Μαλεάτης ξεκάθαρα αναγνωρίζεται στην Επίδαυρο 

και την Αθήνα, ανήκοντας στον κύκλο των θεοτήτων της υγείας. Βλ. επίσης FGrHist IIIb, 100 και IG V 

1.213 (Σπάρτη, 431 π.Χ.), 37 (Σπάρτη, aet. Ant.), 54 (Σπάρτη, aet. Tra.), 60 (Σπάρτη, aet. Had.), για την 

εορτή Λιθήσια στην Λακωνία.  
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ο Απόλλωνας, ως θεός της υγείας και της ιατρικής, συνδέθηκε στενά με τον υιό του, 

τον Ασκληπιό και η μεταγενέστερη ιατρική όφειλε πολλά στην ελληνική λατρεία, όμως 

περισσότερο του Ασκληπιού παρά του Απόλλωνα.75 Επιπλέον, η Γόρτυς και η Ηραία 

(Ηλιακ. απ. 9) αποτελούσαν σπουδαία λατρευτικά τοπία προς τιμήν του Ασκληπιού, 

του Διονύσου και του Πάνα. Ο Ριανός δεν θα μπορούσε να παραλείψει και τους 

Ολυμπιακούς αγώνες με τον υπαινιγμό στην αρχαία Ολυμπία μέσα από την αναφορά 

στον Αμυθάονα, έναν από τους μυθικούς ιδρυτές των αγώνων (Ηλιακ. απ. 13) και τον 

αρχαίο δρόμο που οδηγούσε στην Ολυμπία από την Ηραία και τις Μελαίνες (Ηλιακ. 

απ. 9).76  

    Επιπλέον, σε άγνωστο βιβλίο των Θεσσαλικών (απ. 32) ο Ριανός αναφέρει τοὶ δ’ ἤδη 

ἐπὶ νηὸν ἐυκνήμιδος Ἰτώνης «και εκείνοι βάδιζαν ήδη προς τον ναό της θεάς Ιτωνίας με 

τις όμορφες κνήμες». Η Ιτώνη (ή Ἰτωνία ή Ἰτωνίς) είναι ένα επίθετο της Αθηνάς που 

προέρχεται από την θεσσαλική πόλη Ίτων [πβ. Εκαταίος (FGrHist 1 F 2), EM 479.47 

Gaisford] και σύμφωνα με μία διαφορετική παράδοση, από τον θεσσαλό ήρωα Ιτωνό, 

υιό του Αμφικτύωνα [πβ. Σιμωνίδη (FGrHist 8 F 1), Αρμενίδα (FGrHist 378 F 1), 

Στέφανο Βυζάντιο ι 121 Billerbeck, Ευστάθιο Παρ. Ιλ. Ι 505.9 van der Valk και Σχ. 

Απ. Ρόδ. Αργ. 1.60.10 Wendel].77 H Θεσσαλία, πιθανώς, είχε δοκιμάσει κατά την 

διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου κάποια μορφή ηγεμονίας πάνω στα γειτονικά της 

εδάφη: (περίοικοι) της Περραιβίας στον Βορρά, της Μαγνησίας στην Ανατολή, και της 

Αχαΐας Φθιώτιδας Νοτιοανατολικά. Τέτοιος έλεγχος συνήθως επεκτεινόταν νότια στην 

Μαλίδα, την Αινίδα, την Δολοπία και την Οιταία στην κοιλάδα του Σπερχειού.78 Το 

196 π.Χ. η Ρώμη μετέτρεψε την Θεσσαλία σε ομοσπονδιακό κοινό ικανό να 

αναμετρηθεί με τις υπόλοιπες ηγεμονικές δυνάμεις της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. 

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η Αθηνά Ιτωνία λατρευόταν ήδη από το 800 π.Χ. και 

νωρίτερα σε μία αγροτική περιοχή νοτιοδυτικά της Θεσσαλίας, στην Θεσσαλιώτιδα, 

κοντά στο σύγχρονό χωριό της Φιλίας και αποτέλεσε ξεχωριστή φιγούρα στα πάνθεα 

                                                           
75 Farnell 1896, 241. 
76 Τα Αίτια του Καλλίμαχου, επίσης, περιλαμβάνουν πολλά επεισόδια των ιερών παιχνιδιών: η Νίκη της 

Βερενίκης, οι ιστορίες του ολυμπιονίκη Ευθυκλή (αππ. 84, 85 Harder) και του νικητή πυγμαχίας 

Εύθυμου (απ. 98 Harder). Ίσως, επίσης, το επεισόδιο με τις τελετές του ελεατικού γάμου, που ανοίγει 

με μία αναφορά στον Δία της Πίσας και περιλαμβάνει ένα μύθο του Ηρακλή που σχετίζεται με την 

ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων (αππ. 76b, 77 Harder), βλ. επίσης Krevans 2011, 127. O Αμυθάων του 

Ριανού φαίνεται να είναι παράλληλος με τον Ηρακλή του Καλλίμαχου και τον μύθο που σχετίζεται με 

την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων.  
77 Βλ. υπόμ. απ. 30, πβ. επίσης Robertson 1988, 52, σχετικά με το επίθετο ἰτωνία, το οποίο εμπεριέχει 

την ερμηνεία του ρήματος ἰτάω = «προχωράω», «διαδέχομαι» και λέγεται ότι η Αθηνά Ιτωνία προήλθε 

από το Ίτων, μία περιοχή, την οποία εγκατέστησαν στην Θεσσαλία μεταναστευτικές ομάδες.  
78 Graninger 2011, 7.  
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της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.79 Το ιερό της θεάς Αθηνάς Ιτωνίας στην Φιλία 

αποτέλεσε σημαντικό κέντρο για την παγίωση της θρησκείας κράτους και συνέβαλε 

στην επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη της θεσσαλικής ταυτότητας, ιδιαίτερα μετά 

την επανίδρυση του κοινού το 196 π.Χ. 

    Στα Μεσσηνιακά έχουμε μία διαφορετική περίπτωση επανίδρυσης της εθνικής 

ταυτότητας, η οποία στηρίζεται σε μυθικά – ιστορικά – θρησκευτικά στοιχεία  και δεν 

ριζώνεται με το πέρασμα των μυθικών εποχών, αλλά θεωρείται μεταγενέστερη και γι’ 

αυτό τίθεται το ιδιαίτερο πρόβλημα των πηγών που χρησιμοποιεί κάθε συγγραφέας για 

να συντάξει την μεσσηνιακή ιστορία και κατ’ επέκταση την μεσσηνιακή ταυτότητα. Οι 

κύριες πηγές του Παυσανία (4.6.1-2) είναι ο συγγραφέας Μύρων από την Πριήνη και 

ο Ριανός. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Μύρων έγραψε την ιστορία του Α΄ 

Μεσσηνιακού πολέμου, σχεδόν μέχρι το τέλος του, ενώ ο Ριανός έγραψε για τον Β΄ 

Μεσσηνιακό πόλεμο, αρχίζοντας από την μάχη της Μεγάλης Τάφρου, στην οποία είχε 

λάβει χώρα η προδοσία του Αριστοκράτη. Επειδή η Μεσσηνία ήταν μέρος του 

λακεδαιμονικού κράτους για αιώνες, δεν είχε αρκετή μυθική κληρονομιά που θα 

επέτρεπε την δημιουργία ενός εγκωμίου. Η φτώχεια της μεσσηνιακής αρχαιολογίας 

είναι ακόμη εμφανής για έξι αιώνες μετά την απελευθέρωση στο έργο του Παυσανία. 

Ο Luraghi υποστηρίζει ότι το πενιχρό μυθικό υλικό ήταν η αιτία για την οποία οι 

μεσσηνιακοί πόλεμοι ήταν κατάλληλο θέμα για ένα εγκώμιο του μεσσηνιακού 

παρελθόντος και ότι η Σπάρτη, ο προγονικός εχθρός, παρέμεινε ουσιαστικός 

παράγοντας για τον αυτοπροσδιορισμό των Μεσσηνίων στην ελληνιστική περίοδο.80   

    Ο Ριανός σε άγνωστο βιβλίο των Μεσσηνιακών (απ. 48), ίσως, προσπαθεί να 

προσδώσει το θρησκευτικό-ιστορικό-μυθικό στοιχείο στην επανίδρυση της Μεσσήνης 

και να προβάλει έναν επικό χαρακτήρα των Μεσσηνίων εφάμιλλο με εκείνο των 

ομηρικών Τρώων. Ο στίχος  πάρ τε τρηχὺν Ἐλαιὸν ὑπὲρ δρυμόν τε Λύκοιο «από τον 

τραχύ Ελαιώνα  και πάνω από το δάσος του Λύκου» αναφέρεται στο άλσος του Λύκου 

και στα Μυστήρια της Ανδανίας, όμως είναι δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς που 

                                                           
79 Η εξέχουσα θέση της θρησκείας στο θεσσαλικό κοινό φαίνεται και μέσα από τα νομίσματα του 

δευτέρου και του πρώτου αιώνα π.Χ. Η φιγούρα της Αθηνάς Προμάχου, κρατώντας ασπίδα, κράνος και 

κοντάρι έχει εμφανή θέση στο πίσω μέρος κάθε κέρματος από αυτήν την περίοδο και ταυτίζεται ως η 

θεά Αθηνά Ιτωνία (SNG3, Θεσσαλία, αρ. 269-328).  
80 Luraghi 2008, 88, πβ. επίσης Πολύβ. 4.32, ο οποίος δείχνει πολλαπλώς ότι την ελληνιστική περίοδο 

ήταν ακόμα δύσκολο για τους Μεσσηνίους να αποσείσουν μία φήμη για δειλία, μία φήμη που προέρχεται 

ξεκάθαρα από την υποτιθέμενη ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τους Σπαρτιάτες την εποχή των 

πολέμων και μετά. Η ήττα και η υποδούλωση στους Σπαρτιάτες ήταν μία κηλίδα για το μεσσηνιακό 

παρελθόν και η αφήγηση από την οπτική γωνία των ηττημένων προσπάθησε να διορθώσει αυτήν την 

έλλειψη.  
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αναφέρεται εδώ ο κρητικός ποιητής. Στην αφήγηση του Παυσανία τα μυστήρια της 

Ανδανίας είναι σημαντικά σε δύο σκηνές: σε αναμονή της άλωσης της Ίρας και με 

εντολή δελφικού χρησμού ο Αριστομένης φυλάσσει το ἀπόρρητον, δηλαδή τους 

χρησμούς του Λύκου που προφητεύουν την επιστροφή των Μεσσηνίων στην πατρίδα 

τους (4.20.1-4) και έπειτα η επανίδρυση της Μεσσήνης συνδέεται με δύο όνειρα, την 

εμφάνιση του γέρου ιεροφάντη στον Επαμεινώνδα για να ξαναχτίσει την Μεσσήνη και 

στον Επιτελή, τον γενικό αρχηγό των Αργείων, για να αναζητήσει στο όρος της Ιθώμης 

το ἀπόρρητον του Αριστομένη (4.26.6-8).81 Επομένως, ο Ριανός υφαίνει τα 

θρησκευτικά και μαγικά στοιχεία (Μυστήρια και όνειρα) σε συνδυασμό με τα ιστορικά 

(η επανίδρυση της Μεσσήνης από τον Επαμεινώνδα τον τέταρτο π.Χ. αιώνα) για να 

εξυψώσει και ουσιαστικά να αποκαταστήσει την μεσσηνιακή ταυτότητα.  

    Μπορεί γενικότερα να λεχθεί ότι πολλά ονόματα πόλεων στα Αχαϊκά υποδηλώνουν 

ότι μικρές πόλεις ή χωριά ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερες πόλεις εξαιτίας αδυναμίας, 

όπως η Βολίνη (απ. 3) στον διοικισμό της Πάτρας, και ο Σκόλις (απ. 5) που ταυτίζεται 

με την Ολένη και οι δύο αυτές πόλεις αποτελούσαν μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας. 

Στα Ηλιακά τα παραδείγματα της Γόρτυνας, της Ηραίας και των Μελαινών (απ. 9) 

δείχνουν ότι η Γόρτυς ήταν μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όπως φαίνεται σε 

νόμισμα με εικόνες του Αμάριου Δία και της Δήμητρας Παναχαίας.82 Οι Μελαίνες 

ανήκαν σε έναν συνοικισμό με την Ηραία και τοποθετήθηκαν σε έναν δρόμο κοντά 

στην Μεγαλόπολη, επίσης μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Επιπλέον, η ιδέα του 

Ριανού ότι οι Έλληνες προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους σε έναν 

κόσμο πολέμων και κοινωνικοπολιτικών αλλαγών παγιώνεται, όπως είδαμε παραπάνω, 

και στα Θεσσαλικά και τα Μεσσηνιακά. Στα Θεσσαλικά τριάντα αποσπάσματα που 

αναφέρουν τα ἔθνη των Μολοσσών, των Χαόνων, των Θεσπρωτών και άλλα 

θεσσαλικά ονόματα πόλεων, τα οποία γνωρίζουμε ότι ήταν οργανωμένα σε 

συνοικισμούς ή μικρότερες ομοσπονδιακές ενότητες υποδηλώνουν ότι ο κρητικός 

ποιητής ενδιαφερόταν να εξυψώσει την θεσσαλική ταυτότητα και αυτονομία στο 

                                                           
81 Bλ. Castelli 1998, 14, η οποία τονίζει ότι θα μπορούσε να είναι συμφυρμός από τον Παυσανία, ο 

οποίος θα μετέφερε κοντά στην Ανδανία ένα επεισόδιο που έλαβε θέση αλλού μέσα στο ποίημα του 

Ριανού, για να εξυψώσει τον ρόλο των Μυστηρίων στην μεσσηνιακή ιστορία, βλ. επίσης Kroymann 

1943, 83· Misgeld 1969, 183· Castelli 1994b, 13 σημ. 22· Habicht 19982, 156. Για τα Μυστήρια στην 

Ανδανία, βλ. ακόμα Zunino 1997, 301-34· Scarpi – Rossignoli 2002 τομ. 2· Deshours 2006.  
82 Ο Δίας ὁμαγύριος ή Αμάριος Δίας ήταν λατρεία που μοιράζονταν όλα τα μέλη της ομοσπονδίας, σε 

ένα ιερό που γειτνίαζε στο Αίγιο, όπως αυτό της Δήμητρας Παναχαίας, βλ. επίσης Chamoux 2002, 205.  
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πέρασμα των αιώνων.83 Ομοίως, στα Μεσσηνιακά ενίσχυσε την μεσσηνιακή ταυτότητα  

μέσα από τις αφηγήσεις του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου και τα κατορθώματα του ήρωα 

Αριστομένη σε ομηρικό ύφος.84  

    Είναι ιδιαίτερα εύλογο ότι ο Ριανός επιλέγει μέρη και μύθους, τους οποίους οι 

Έλληνες του τρίτου και του δεύτερου αιώνα π.Χ. και ιδιαίτερα οι μετανάστες της 

Αιγύπτου και της Συρίας, ή της Ιταλίας θα απολάμβαναν να διαβάσουν, επειδή τους 

θύμιζαν την κεντρική Ελλάδα και την ελληνική τους ταυτότητα.85 Για παράδειγμα, στα 

Μεσσηνιακά απ. 52.16-18 ετερην ξείνην διζ[ησόμεθα | ..]εισιν ἐπὶ προτέροισι̣ 

θεμεί̣]λ[οις?] | …[]πυργωσόμ[ε̣θ̣ «θα ψάξουμε για άλλη ξένη γη … πάνω στα αρχαία 

θεμέλια … για να δυναμώσουμε», ο ομιλητής, ίσως, ο Αριστομένης ή ο υιός του, 

Γόργος, προσκαλούν τους συντρόφους τους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους εν 

όψει της επικείμενης άλωσης της Ίρας και να αναζητήσουν νέα πατρίδα. Επιπλέον, η 

αναφορά του ποιητή στην Ἄγυλλα στα Θεσσαλικά (απ. 32 Ἀγύλλιον χαλκόν), μία 

Ετρουσκική πόλη (από τις Καίρες) με θεσσαλική καταγωγή αποτελεί ανάμνηση της 

εξάπλωσης των Πελασγών και των περιπετειών τους έξω από την Θεσσαλία.86  

 

1.1.2  Μία πολιτική ανάγνωση των Αχαϊκών (αππ. 1-6) 

    Ο πολιτικός χαρακτήρας των Αχαϊκών σκιαγραφείται ήδη μέσα από το προοίμιο  του 

δεύτερου βιβλίου, όπου ο Ριανός ξεκινά την αφήγησή του λέγοντας: (απ. 1.1-3) 

                                                           
83 Για τα ομοσπονδιακά συστήματα της Ηπείρου, πβ. Cabanes 1976· Cuscuna 2006, 475-77· ΜcInerney 

2013, 467-68.  
84 Για την Μεσσηνιακή ταυτότητα, πβ. Castelli 1998· Luraghi 2008, 6-14, 83-100· Ogden 2004. 
85 Bλ. Burstein 2008, 59-77 για την ελληνική ταυτότητα στην ελληνιστική περίοδο. Η Klooster 2011, 

18-24 αναφέρει ότι η Αλεξάνδρεια ήταν μία καινούργια πόλη που ιδρύθηκε από τον θρυλικό Μέγα 

Αλέξανδρο, του οποίου πρωταρχικός στόχος ήταν να εξαπλωθεί ο Ελληνικός πολιτισμός σε όλο τον τότε 

γνωστό κόσμο. Ως λιμάνι, η Αλεξάνδρεια κυριολεκτικά προσέβλεπε στην Ελλάδα και την Μεσόγειο που 

εκείνη την περίοδο κυριαρχούνταν από τους Έλληνες, οικονομικά και πολιτισμικά. Επομένως, αν και οι 

κάτοικοί της προέρχονταν από όλο τον κόσμο, ο κυρίαρχος πολιτισμός ήταν ο ελληνικός. Το ελληνιστικό 

και αλεξανδρινό ενδιαφέρον για την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά συνδέεται με την ιδέα της 

«πολιτισμικής μνήμης» του Jan Assmann 1997, σύμφωνα με τον οποίο οι κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα 

όταν αποκόπτονται από ένα συνεχές πολιτισμικό παρελθόν, έχουν την τάση να δημιουργούν ή να 

ενισχύουν την δική τους ταυτότητα μέσα από την συλλογική μνήμη που καθορίζεται συνειδητά ή 

υποσυνείδητα από την ερώτηση «τί είναι αυτό που θα έπρεπε να θυμόμαστε ως ομάδα;». Επομένως, 

επιλέγουν και δημιουργούν ξεχωριστές μνήμες ενός κοινού παρελθόντος, στο οποίο συγκεκριμένα 

γεγονότα και κείμενα είναι κεντρικά.  
86 Η Briquel 1984 περιγράφει ότι οι Πελασγοί είναι από εκείνους τους λαούς που πιστεύεται ότι είχαν 

παίξει μεγάλο ρόλο στην μυθική ιστορία συγκεκριμένων περιοχών της πρωτόγονης Ιταλίας. Η παράδοση 

τους τοποθετεί συγκεκριμένα με τους Ετρούσκους. Όσον αφορά την Θεσσαλία, οι Πελασγοί θα είχαν 

φύγει για να γλυτώσουν από την πλημμύρα στην εποχή του Δευκαλίωνα (Διοδ. 14.113.2) ή θα 

διώχθηκαν από τους Έλληνες (Ελλαν. FGrHist. 4 F 4), από τους κατοίκους της Θεσσαλίας και της 

Μαγνησίας (Έφορ. FGrHist 70 F 61), από τους Κάρες και τους Λέλεγες (Διον. Αλικαρν. 1.17.3), από 

τους Λάπιθες (Ιερων. Καρδ. FGrHist 154 F 17), από τους Αιολείς (Κόνων FGrHist 26 F 1), από την 

Θεσσαλία (Δείλοχ. FGrHist 471 F 7a και Ψ.-Απολλ. Βιβλ. 6.15), από τους υιούς του Δευκαλίωνα και 

από τον Τρίοπα ήρθαν από την Ρόδο (Διοδ. 5.61.1).  
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Ὑμετέρη τοι, τέκνα, Φορωνέος Ἰναχίδαο | ἀρχῆθεν γενεή· τοῦ δὲ κλυτὸς ἐκγένετ’ Ἆπις, | 

ὅς ῥ’ Ἀπίην ἐφάτιξε καὶ ἀνέρας Ἀπιδανῆας «η γενιά σας, παιδιά, ξεκινά από τον 

Φορωνέα, υιό του Ινάχου, ο οποίος γέννησε τον ξακουστό Άπη, που ονόμασε την γη 

Απία και τους άνδρες Απιδανείς». Η αφήγηση, λοιπόν, ξεκινά με την γενεαλογία του 

Άπη, υιού του Φορωνέα, ο οποίος ονόμασε την γη Απία από το όνομά του και τους 

κατοίκους Απιδανήες.  

    Η μυθική παράδοση προσφέρει διαφορετικές εκδοχές της γενεαλογίας του Άπιδος. 

Ο Ριανός ακολουθεί την παράδοση εκείνη, κατά την οποία ο Άπις ήταν υιός του 

Φορωνέα και της νύμφης Τηλεδίκης (ή Λαοδίκης), εγγονός του ποταμού Ινάχου και 

της Ωκεανίδας Μελίας και αδελφός της Νιόβης.87 Επιπλέον, οι εξάμετροι στίχοι 

ανακαλούν την ομηρική φόρμουλα για την γενεαλογία του Γλαύκου, Ζ 151-53 

ἡμετέρην γενεήν, … ἴσασιν· … ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν «την 

δική μας γενιά … την ξέρουν … που έχει τον Σίσυφο, τον εξυπνότερο απ’ όλους τους 

ανθρώπους».88 Ο Γλαύκος αφηγείται την ιστορία του Βελλεροφόντη και των απογόνων 

του, ξεκινώντας από τον κέρδιστον Σίσυφο, με απλό και έντεχνο ύφος, ως απάντηση 

στον Διομήδη σχετικά με την προέλευσή του.89 Επομένως, εικάζεται ότι ο Ριανός, ένας 

ομηρικός φιλόλογος, χρησιμοποιεί παρόμοια φόρμουλα στο προοίμιο του δεύτερου 

βιβλίου των Αχαϊκών για να εισαγάγει την μυθική γενεαλογία του κλυτοῦ Άπη, υιού 

του Φορωνέα. Οι εισαγωγικοί στίχοι φαίνεται να αποτελούν την αρχή ενός τραγουδιού 

μυθικής προέλευσης από την παλιά εποχή (ἀρχῆθεν). Η χρήση του δεύτερου προσώπου 

(ὑμετέρη) υποδηλώνει ότι ο Ριανός απευθύνεται στους κατοίκους (τέκνα) της 

Πελοποννήσου, θεωρώντας τους απογόνους του Άπη.  

    To βασικό ερώτημα που εγείρεται σε αυτούς τους εξάμετρους στίχους είναι γιατί ο 

Ριανός ξεκινά την αφήγησή του στο δεύτερο βιβλίο ενός εθνογραφικού έπους για την 

Αχαΐα με την μυθική προέλευση του Άπη. Ο σημαντικός όρος Απία, υποδηλώνοντας 

την χερσόνησο της Πελοποννήσου, θα μπορούσε να δείχνει ότι ο ποιητής προσπάθησε 

να δομήσει μία κατανοητή πελοποννησιακή περιήγησιν.  

    Ο Όμηρος ήταν ο πρώτος ποιητής που χρησιμοποίησε τον όρο ἀπία για να 

σηματοδοτήσει την απόμακρη γη (τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης) και αναφερόταν ειδικά στην 

                                                           
87 Roscher 1884-90, I, στ. 419-20. Ο κρητικός ποιητής πιθανώς αντλεί τον θρύλο του Άπη από τα Κρητικά 

του Δωσιάδα, του πρώτου ποιητή που αναφέρει την προέλευση του ήρωα από τον Φορωνέα, πβ. Φιλοδ. 

Περ. Ευσεβ. 45 = FGrHist 458 F 8, βλ. επίσης Philippson 1920, 267. Εντούτοις, για την χρονολογία του 

Δωσιάδα δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, βλ. Kwapisz 2013, 27.   
88 Για την κοινή φόρμουλα ὑμετέρη γενεή, πβ. Ιλ. Υ 214, Οδ. π 117, Ύμ. Αφρ. 201, 219, Νόνν. Διον. 

10.115.  
89 Kirk 1990, 177.  
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Πελοπόννησο (Ιλ. Α 270, Γ 49, Οδ. η 25, π 18). Οι νεώτεροι ποιητές (πβ. Στέφ. Βυζ. α 

357 Billerbeck) ισχυρίστηκαν ότι ο Όμηρος έδωσε αυτό το όνομα στην γη, την οποία 

συνήθιζε να αποκαλεί Άργος και ονόμασαν τους κατοίκους του Ἀπιδόνες.90 Μία 

παράδοση του Άργους ότι προέρχεται από τον Άπι μαρτυρείται στους τραγικούς 

ποιητές Αισχύλο (Ικ. 260, 777, Αγ. 256) και Σοφοκλή (ΟΚ 1303). Επιπλέον, η Απία 

ήταν το αγαπημένο τοπωνύμιο των Αλεξανδρινών: Καλλίμαχος (Ύμν. Δία 13-4 ἀλλά ἑ 

Ῥείης ὠγύγιον καλέουσι λεχώιον Ἀπιδανῆες «όμως οι Απιδανήες τον ονομάζουν 

πανάρχαιο τόπο λοχείας της Ρέας»), Απολλώνιος Ρόδιος (Αργ. 4.263 οἶοι δ’ ἔσαν 

Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες «μόνο Απιδανήες Αρκάδες υπήρχαν»), Ερατοσθένης Ερμής απ. 5 

Powell και Ερμησιάναξ Λεόντιον απ. 7.96 Powell ὅτ’ Ἀπιδανῆς Λαΐδος ἠράσατο «όταν 

ερωτεύτηκε την απιδανίδα Λαΐδα», αναφέρονται στους Αρκάδες ως Ἀπιδανῆες.91 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το Άργος και η Αρκαδία διεκδικούσαν την καταγωγή τους από 

τον Άπι. Επιπλέον, ο Ίναχος και ο Φορωνεύς ήταν πελοποννησιακοί ποταμοί: ο 

σχολιαστής των Αργοναυτικών του Απολλώνιου Ρόδιου εξηγεί ότι οι Πελοποννήσιοι 

κατάγονταν από τον Άπι, υιό του Φορωνέα, γι’ αυτό και είναι πιο εύλογο να 

συμπεράνουμε ότι ο Ριανός, επίσης, αναφερόταν σε ολόκληρη την  Πελοπόννησο ως 

Απία, με την Αχαΐα να ανήκει στο έδαφός της. Ο Ριανός, ίσως, θεωρούσε τον Άπι 

αυτόχθονα, ενώ οι άλλες παραδόσεις τον παρουσίαζαν ως μετανάστη (πβ. Αισχύλ. Ικ. 

262 και τους νεώτερους ποιητές).92   

    Eίδαμε παραπάνω τις σχέσεις του Άργους και της Αρκαδίας με το γεωγραφικό όνομα 

Απία στα κείμενα της κλασικής περιόδου, όμως τίποτα δεν υπαινίσσεται κάποιον 

δεσμό ανάμεσα στην Απία και την Αχαΐα. Στην πραγματικότητα, ο γραμματικός Ριανός 

ενέταξε την μυθική γενεαλογία του Άπη στην αφήγησή του για την Αχαΐα:93 η Απία θα 

μπορούσε να αποτελεί έναν γεωγραφικό υπαινιγμό, ο οποίος ανακαλεί την αναβίωση 

της Αχαϊκής Συμπολιτείας από τον Άρατο της Σικυώνας το 251 π.Χ. Ο Άπις ήλθε από 

το Άργος ή την Αρκαδία (ή την Σικυώνα) και έσωσε την χερσόνησο της Πελοποννήσου 

από τα ερπετά.94 Ομοίως, ο Άρατος, συνωμοτώντας από το Άργος ενάντια στην 

                                                           
90 Αριστόν. Περ. σημ. Ιλ. ap. Σχ. Ιλ. Α 270, βλ. Fraser 1972, 689 σημ. 265· πβ. επίσης Στράβ. 8.6.9.  
91 Σιστάκου 2005, 245-46 και 514 σημ. 15-16.  
92 Για τις προελεύσεις της Πελοποννήσου, βλ. Jackson 1998, 581-85.  
93 Η Σιστάκου 2005, 243 ερευνά τους υπαινιγμούς στα γεωγραφικά ονόματα και την ακόλουθη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στον poeta doctus και σε ένα μορφωμένο κοινό στην βάση αυτών των 

υπαινιγμών.  
94 Βλ. Ευστ. Υπόμν. Διον. Περ. 414.12-23. Ο Παυσανίας (2.5.7) περιγράφει μία διαφορετική εκδοχή 

αυτού του μύθου, πιθανώς γνωστή την εποχή του Ριανού, που ισχυρίζεται ότι ο Άπις ήταν υιός του 

Σικυώνα Τελχίν και πατέρας κάποιου Θελξίονα. Επομένως, η Σικυώνα μαζί με το Άργος και την 

Αρκαδία διεκδικεί την καταγωγή της από τον Άπι.  
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τυραννία της Σικυώνας, κατάφερε να ελευθερώσει την γενέτειρά του και να 

εξασφαλίσει την διαδοχή του στην Αχαϊκή Συμπολιτεία.95 Αυτό το ιστορικό γεγονός 

ήταν το πρώτο βήμα για την μεταμόρφωση της εθνικής ομοσπονδίας σε ένα 

μεγαλύτερο σώμα, το οποίο θα αγκάλιαζε ολόκληρη την Πελοπόννησο κάτω από την 

αρχηγία του Αράτου. Ο Άρατος της Σικυώνας αντανακλά ως ιστορικό παράλληλο τον 

μυθικό ήρωα Άπι και η Αχαϊκή Συμπολιτεία, που μετέτρεψε την Πελοπόννησο σε μία 

υπολογίσιμη δύναμη στον ελληνιστικό κόσμο, γίνεται αντίστοιχο παράλληλο της 

Απίας γης.96   

    Εντούτοις, οι τρεις εξάμετροι στίχοι δεν είναι το μόνο στοιχείο των ποιητικών 

αποσπασμάτων που ίσως αντανακλά ένα ιστορικό πλαίσιο σύγχρονο με τον Ριανό. 

Παρά την αποσπασματική φύση των Αχαϊκών, οι διάσπαρτες γεωγραφικές αναφορές 

και τα ονόματα πόλεων, επίσης, υπαινίσσονται την αναβίωση της Αχαϊκής 

Συμπολιτείας από τον Άρατο της Σικυώνας στο δεύτερο μισό του τρίτου αιώνα π.Χ.  

    Στο δεύτερο βιβλίο του ποιήματος αναφέρεται το θρυλικό λιβυκό έθνος Ἄτλαντες  

μαζί με τους Ἀτάραντες (απ. 2). Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (4.184.4) οι Ἄτλαντες ήταν 

λιβυκός λαός και υπάρχουν δύο βουνά που φέρουν το ίδιο όνομα. Ο Ριανός, πιθανώς, 

αναφέρεται σε μία παράδοση που χρονολογείται ήδη στον Ηρόδοτο ή τους Ίωνες 

λογογράφους.97 Ωστόσο, δύσκολα ο κρητικός ποιητής θα επέτρεπε μία παρέκβαση 

σχετικά με τις λιβυκές φυλές στην εθνογραφική του αφήγηση για την Αχαΐα. O Ριανός 

με τους Ἄτλαντες, ίσως, υπαινίσσεται μία μυθική αρκαδική παράδοση σχετικά με το 

όρος Ἄτλας και μία φυλή που ονομάζεται έτσι στην Πελοπόννησο.  

    Μία σχέση ανάμεσα στην Αρκαδία και το βουνό Άτλας μαρτυρείται στον Διονύσιο 

Αλικαρνασσέα (Αρχ. Ρωμ. 1.61.1), όπου ο Άτλας σημειώνεται ως ο πρώτος βασιλιάς 

της Αρκαδίας, ο οποίος έζησε κοντά στο βουνό Καυκόνιο. Ο όρος Άτλας 

αναγνωρίζεται ως το βουνό Κυλλήνη στην βόρεια Αρκαδία και σχηματίζει ένα φυσικό 

σύνορο χωρίζοντας την Αχαΐα από την κεντρική Πελοπόννησο.98 Επιπλέον, το βόρειο 

                                                           
95 Πβ. Πλουτ. Αρατ. 3-4, 9-11, βλ. επίσης Walbank 1984, 243-44.  
96 Spanakis 2018, 315-17, για το ιστορικό παράλληλο στην μυθική καταγωγή του Άπη και την ονομασία 

της Απίας γης.  
97 Πβ. Στεφ. Βυζ. α 520 Billerbeck, όπου το τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου (4.184.4) και το 

δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών του Ριανού είναι οι βασικές πηγές για το λήμμα Ἄτλαντες και Ἀτάραντες. 

Είναι ασαφές, όμως, αν η γνώση του για τις δύο φυλές προέρχεται από τον Ηρόδοτο ή τον Ριανό εξαιτίας 

των αβέβαιων ορίων που θέτει ο συγγραφέας των Εθνικών. Ο Salmasius εικάζει ότι ο Ηρόδοτος ήταν ο 

πρώτος που κατέγραψε τους Ἀτάραντες στην αφήγησή του για τον λιβυκό λαό. Η πηγή εδώ μοιάζει να 

είναι λεξικογραφική –συμπιληματική. Μία φυλή που ονομάζεται Ἄτλαντες αναφέρεται και στον Μέλα 

(1.43) και στο λήμμα του Στεφάνου και στο υπόμνημα του Ευστάθιου στον Διονύσιο Περιηγητή 

(66.11.13) οι δύο λαοί αναφέρονται ξεχωριστά.  
98 Παυσ. 8.15.8-9, 17.5, πβ. επίσης Inventory: Achaia, σελ. 472.  
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σύνορο με την Αχαΐα δεν μαρτυρείται ιδιαίτερα στις αρχαϊκές και τις κλασικές πηγές, 

αν και ο Ηρόδοτος (6.74.2) περιλαμβάνει τον Φενεό (που τοποθετείται κοντά στο 

σύνορο) στην Αρκαδία.99 Επομένως, θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι η αναφορά στην 

Αρκαδία σε ένα εξάμετρο ποίημα για την Αχαΐα, ίσως, περιλαμβάνει και έναν ιστορικό 

υπαινιγμό στην εποχή του Ριανού: το 230 π.Χ. η Αχαϊκή Συμπολιτεία περιέλαβε την 

Μεγαλόπολη και το μεγαλύτερο μέρος της Αρκαδίας, περιλαμβάνοντας και τον Φενεό 

και την Στύμφαλο κοντά στο όρος Κυλλήνη (ή Άτλας στην μυθική εποχή).100 

Αναμφίβολα, ο απόλυτος στόχος του Αράτου της Σικυώνας ήταν να συμπεριλάβει 

ολόκληρη την Πελοπόννησο σε μία ομοσπονδία στην οποία η Αρκαδία, η οποία 

γειτνιάζει με την Αχαΐα, θα ήταν βασικό μέλος.101  

    Στο ίδιο βιβλίο των Αχαϊκών ο Ριανός σημειώνει το όνομα της πόλης Βολίνη (απ. 3), 

το οποίο επίσης ανιχνεύεται και στην αφήγηση του Παυσανία (7.23.4) σχετικά με μία 

κοπέλα με το ίδιο όνομα, η οποία ρίχτηκε στην θάλασσα για να ξεφύγει από την 

καταδίωξη του Απόλλωνα.102 Ο Aly εικάζει ότι ο Ριανός θα μπορούσε να είναι η πηγή 

για την ιστορία του Παυσανία.103 Η Βολίνη, που τοποθετείται στο Δρεπανεικό (2 χλμ. 

νότια του σύγχρονου Δρεπάνου στην Αχαΐα), οικήθηκε μετά τον διοικισμό της Πάτρας 

το 279 π.Χ. και την ακόλουθη ήττα στην κελτική εισβολή (Παυσ. 7.18.6).104 Επιπλέον, 

η Πάτρα, όπου ανήκε η Βολίνη, ήταν μία από τις αρχικές δώδεκα πόλεις της Αχαΐας 

και μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας πριν την εποχή του Φιλίππου ΙΙ και του 

Αλεξάνδρου.105   

    Η πόλις με το όνομα Σκόλις και το εθνικό όνομα Σκολιεύς (απ. 4) που αναφέρει ο 

Ριανός στο τρίτο βιβλίο των Αχαϊκών δεν εμφανίζεται σε κάποια άλλη πηγή,106 όμως 

ένα βουνό Σκόλις μαρτυρείται στον Στράβωνα (8.3.10, 7.5) και θα μπορούσε να 

ταυτίζεται με το όρος Όλενος ανάμεσα στην Πάτρα και την Δύμη (δυτικά από τα 

σύγχρονα Τσουκαλέϊκα).107 Η πόλη Όλενος (όπως και η Βολίνη παραπάνω) 

                                                           
99 Inventory: Arcadia, σελ. 505.  
100 Παυσ. 8.10.5. Για την απελευθέρωση της Μεγαλόπολης, βλ. Walbank 1984, 247. Για την προ-αχαϊκή 

τακτική της Μεγαλόπολης στον Κλεομένιο πόλεμο (229/28-222 π.Χ.), πβ. Πολύβ. 2.55.8, βλ. επίσης 

Larsen 1971, 81-86. Για την Στύμφαλο που ήταν μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας μέχρι το 219 π.Χ., βλ. 

Fine 1940, 13.  
101 Πλουτ. Κλεομ. 3.4.  
102 Στεφ. Βυζ. β 119 Billerbeck, πβ. επίσης EtG β 175.5 L. – L.  
103 Aly 1914, στ. 787, βλ. επίσης Kalkmann 1886, 134-35.  
104 Inventory: Achaia, Βoline, σελ. 477. 
105 Πολυβ. 2.41.7-8, για την συμμετοχή της Πάτρας στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, πβ. SEG XIV.375.9 

(τέταρτος αιώνας π.Χ.), βλ. επίσης Inventory: Achaia, Patrai, σελ. 483. 
106 Στεφ. Βυζ. σ 214 Billerbeck.  
107 Billerbeck 2006, 197 σημ. 260, πβ. επίσης Inventory: Αchaia, Olenos, σελ. 483.  
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μαρτυρείται ως μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας πριν την εποχή του Φιλίππου ΙΙ και 

του Αλεξάνδρου.108 Σύμφωνα με τον Παυσανία (7.18.1), η Όλενος εγκαταλείφθηκε 

εξαιτίας «αδυναμίας» και οι κάτοικοί της προσχώρησαν στην Δύμη, ενώ σύμφωνα με 

τον Στράβωνα (8.7.1) η πόλη υπήρχε ακόμη το 280 π.Χ.109    

    Η πόλη Φαιστός (απ. 5) στο τέταρτο βιβλίο είναι ακόμα πιο δύσκολο να ταυτιστεί, 

αφού πολλές πόλεις διεκδικούν το ίδιο όνομα. Η Φαιστός ταυτίζεται εδώ με την 

πελοποννησιακή Φρίξα που τοποθετείται είτε στην Πίσατιν (Παυσ. 6.21.6), είτε στην 

Αρκαδία (Φερεκύδης FGrHist 3 F 161) και συγκεκριμένα στην Τριφυλία (Ηρόδ. 

4.148.4). Επιπλέον,  ο Ξενοφών σε συνδυασμό με τον Ηρόδοτο (4.148) αναφέρθηκε 

στην Φρίξα ως πόλη της Τριφυλίας που συμμετείχε στην Τριφυλιακή Συμπολιτεία και 

μέσα από εκείνη εισχώρησε στην Αρκαδική Συμπολιτεία το 369 π.Χ.110 Στα τέλη του 

τρίτου και τις αρχές του δεύτερου αιώνα π.Χ., η Αχαϊκή Συμπολιτεία επέκτεινε 

περαιτέρω τα εδάφη της και συμπεριέλαβε την περιοχή της Τριφυλίας, την οποία είχε 

υποσχεθεί στην Αχαΐα ο Φίλιππος V ήδη από το 208 π.Χ.111  

    Τέλος, ένα εξάμετρο απόσπασμα που αποδίδεται στα Αχαϊκά του Ριανού από τον 

Powell χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, (απ. 6) Ἀνθήνηθεν ἵκοντο «έφτασαν από την 

Ανθήνη».112 Η φράση αποδόθηκε αρχικά στον Καλλίμαχο από τον Schneider (frag. 

anon. 296), αν και ο Pfeiffer δεν το περιέλαβε αργότερα στην έκδοσή του για τον 

Καλλίμαχο. Ο στίχος φαίνεται ότι ανακαλεί μία φόρμουλα γνωστή ήδη από την Ιλιάδα, 

Γ 233 Κρήτηθεν ἵκοιτο, έπειτα στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου, 1.115 Ἀραιθυρέηθεν 

ἵκανεν και πολύ αργότερα στα ΜΟ του Κόϊντου Σμυρναίου, 3.232 Λυκίηθεν ἵκανεν και 

11.61 Σύμηθεν ἵκανον. Ο εξάμετρος, πιθανώς, συγκροτείται από το δεύτερο ημιστίχιο, 

δεδομένης της θέσης του στίχου στον Όμηρο και τον Απολλώνιο Ρόδιο. Ο Στέφανος 

Βυζάντιος (α 320 Billerbeck) αναφέρει ότι η Ανθήνη (ή Ανθάνα στην δωρική μορφή 

από τον Φιλοστέφανο FGrHist 3 F 8) είναι ένα άλλο όνομα για την Ανθήλη.113 

Εντούτοις, ο Στέφανος (α 316 Billerbeck) ταυτίζει μία πόλη Ανθάνα με την Ανθήνη 

που τοποθετείται είτε στην Λακωνία, είτε στην Αρκαδία.  

                                                           
108 Ο Πολύβιος (2.41.7) αναφέρει την Όλενο ως μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας τον τέταρτο π.Χ. 

αιώνα.  
109 Πβ. επίσης Πολύβ. (2.41.7), ότι η Όλενος είχε σίγουρα εγκαταλειφθεί μέχρι τον δεύτερο π.Χ. αιώνα.  
110 Ξεν. Ελλ. 3.2.30, πβ. επίσης Inventory: Triphylia, Phrixa(i), σελ. 545.  
111 Eckstein 1987, 140-41 σημ. 12.  
112 Πβ. Στέφ. Βυζ. α 320 Billerbeck, βλ. επίσης Powell 1925, 12.  
113 Πβ. επίσης Ηρόδ. 7.176.2 Ἀνθήλης πόλιος, ΕtS α 913 L.-L., Billerbeck 2006, 207 σημ. 467. 
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    Το λήμμα Ανθήλη ή Ανθήνη του Στεφάνου είναι η συνηθισμένη μορφή του δωρικού 

ονόματος πόλης Ανθάνα, το οποίο, ίσως, αποτελεί αποκατάσταση του ονόματος 

Μεθάνα.114 Ο Θουκυδίδης (5.41.2) τοποθετεί την Ανθάνα μαζί με την Θυρέα, στην 

Κυνουρία και ισχυρίζεται ότι ήταν Λακεδαιμονική κατοχή τον πέμπτο π.Χ. αιώνα.115 

Εντούτοις, το 338 π.Χ. ο Φίλιππος ΙΙ έδωσε σπαρτιατικό έδαφος στο Άργος, στην 

Τεγέα, την Μεγαλόπολη και την Μεσσήνη, αποσκοπώντας στην αποδυνάμωση της 

Σπάρτης.116 Επομένως, η Θυρεατίς (ένα μέρος της Κυνουρίας), περιλαμβάνοντας 

οικισμούς, όπως την Ανθάνα, βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο του Άργους και ο 

Shipley υποθέτει ότι παρέμεινε έτσι.117 Στα τέλη του τρίτου αιώνα π.Χ. ο Άρατος της 

Σικυώνας, ο οποίος στόχευε να μετριάσει τον έλεγχο της μακεδονικής επιρροής στο 

Άργος, σχημάτισε δεσμούς με τους άρχοντες της Αιγύπτου (κύριος εχθρός των 

Αντιγονίδων) και κατάφερε να καταλάβει το Άργος το 229/28 π.Χ.118 Αναμφίβολα, ο 

αποσπασματικός στίχος Ἀνθήνηθεν ἵκοντο είναι δύσκολος να ενταχθεί με ακρίβεια σε 

κάποιο πολιτικό ή στρατιωτικό πλαίσιο, όμως ταιριάζει με το ιστορικό περιεχόμενο 

στα Αχαϊκά, όπου η Ανθάνα, ένα πρώην σπαρτιατικό έδαφος στην Θυρεατίδα, 

προσχώρησε στο έδαφος του Άργους, το οποίο αργότερα (το 230 περίπου π.Χ.) 

ενσωματώθηκε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία.  

 

1.1.3  Λατρευτικοί τόποι και εορτές στα Ηλιακά (αππ. 7-13) 

    Το εθνογραφικό έπος Ηλιακά δεν είναι τόσο μία περιήγηση, όπως τα Αχαϊκά, αλλά 

μία ιστορία περιοχής και περιλαμβάνει αρκαδική (απ. 9-10) και λακωνική (απ. 8, 11, 

12) τοπογραφία.  

    Τα σχόλια στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 3.1-5c παραδίδουν έναν 

εξάμετρο στίχο που αποδίδεται στο πρώτο βιβλίο των Ηλιακών του Ριανού, (απ. 7) 

πᾶσαι δ' εἰσαΐουσι, μιῆς ὅτε τοὔνομα λέξεις «όλες ακούν, όταν πεις το όνομα της μίας». 

Στους στίχους που σχολιάζονται εδώ από τα Αργοναυτικά επικαλείται η Ερατώ, η 

Μούσα της λυρικής ποίησης και του υμνικού τραγουδιού, προστάτιδα της αγάπης και 

του γάμου (3.1): εἰ δ’ ἄγε νῦν Ἐρατώ, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καί μοι ἔνισπε «έλα τώρα, Ερατώ, 

στάσου δίπλα μου και πες..». Η επίκληση της Ερατώς από τον Απολλώνιο στο προοίμιο 

                                                           
114 Ψ.-Σκύλαξ 46, βλ. επίσης Inventory: Lakedaimon, Anthana, σελ. 578.  
115 Ο Παυσανίας (2.38.6) συγκεκριμένα τοποθετεί την Ανθάνα στην Θυρεατίδα.  
116 Για την εγκατάσταση του Φιλίππου στην Πελοπόννησο, πβ. Πολύβ. 9.28.7, βλ. επίσης Roebuck 1979, 

131-50.  
117 Shipley 2000, 376-77.  
118 Πβ. Πολύβ. 2.47.2, 2.51.2, Πλουτ. Άρατ. 11.2, 12.1-5, 15.1-3, 24.4 και Πλουτ. Κλεομ. 19.4, βλ. επίσης 

Gruen 1972, 609-25.  



   38 
 

του τρίτου βιβλίου ταιριάζει με την αφήγηση του Ιάσωνα, ο οποίος πήρε το 

χρυσόμαλλο δέρας χάρη στην αγάπη της Μήδειας για εκείνον. Ο Ριανός, πιθανώς, 

επικαλείται μία Μούσα στο προοίμιο των Ηλιακών ακολουθώντας το ομηρικό μοντέλο 

(Ιλ. Α 1, Οδ. α 1).119 Ωστόσο, ο κρητικός ποιητής διαφοροποιείται από τον Μίμνερμο 

(απ. 13 West = Παυσ. 9.29.4) και τον Χοιρίλο (απ. 2.1 Bernabé = Anon. in Arist. Art. 

Rhet. 328.4), οι οποίοι διακρίνουν διαφορετικές μορφές και δραστηριότητες στις 

Μούσες, αποδίδοντας σε μία Μούσα συλλογικό νόημα.  

    Ο Ριανός ισχυρίζεται ότι η επίκληση μίας Μούσας (οποιασδήποτε από τις εννέα), 

παραδίδει το μήνυμα και στις υπόλοιπες: με άλλα λόγια, ο ποιητής λέει ότι όλες οι 

Μούσες θα ακούσουν την επίκληση και εδώ συγκεκριμένα, ο Απολλώνιος επικαλείται 

την Ερατώ για να αφηγηθεί τον γάμο του Ιάσονα και της Μήδειας. Επιπλέον, το λυρικό 

ρήμα εἰσαΐουσι «να ακούω», «να νιώσω την επίδραση…» συχνά μαρτυρείται στους 

ελληνιστικούς ποιητές (βλ. υπόμν. ad loc.). Η χρήση του ρήματος από τον Ριανό μπορεί 

να παραλληλισθεί μόνο με τον Απολλώνιο Ρόδιο Αργοναυτικά 3.1 κ.ε. και είναι 

περισσότερο πιθανό ότι ο ποιητής ζητά από την Μούσα να ακούσει την προσευχή του 

και έτσι να τον βοηθήσει να τραγουδήσει το τραγούδι του για την αρχαία Ήλιδα.   

    Από την άλλη μεριά, η πόλη Λαπέρσα (απ. 8) που αναφέρει ο Ριανός στο πρώτο 

βιβλίο των Ηλιακών, είναι πιο δύσκολο να ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο, αν και είναι 

φανερός ο θρησκευτικός χαρακτήρας της προέλευσής της. Το λήμμα του Στεφάνου για 

μία πόλη με το όνομα Λᾶ (λ 1 Billerbeck) είναι βασικό για να κατανοήσουμε την πόλη 

Λαπέρσα. Η αρχαιότερη μαρτυρία της πόλης ανάγεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, Β 585 

οἵ τε Λάαν εἶχον. Η πόλη προφανώς ήταν τοποθετημένη σε έναν ψηλό βράχο, γι’ αυτό 

και το όνομα Λᾶς «βράχος» και οι κάτοικοι της πόλης Λᾶοι. Σύμφωνα με τον Στράβωνα 

(8.5.3), οι Διόσκουροι κυρίευσαν το Λᾶς, το οποίο ονομάστηκε από αυτούς Λαπέρσα 

(Λᾶς και πέρθω «κατακτώ»).120 Οι Διόσκουροι ήδη επικαλούνται ως τὼ Λαπέρσα από 

τον Σοφοκλή (απ. 957.1 Radt) και ομοίως από τον Λυκόφρονα, Αλεξάνδρα 511 τοῖς 

ἡμιθνήτοις διπτύχοις Λαπερσίοις «στους δίδυμους ημίθνητους Λαπέρσιους». Ο 

Λυκόφρων επίσης αναφέρει έναν Ζεὺς Λαπέρσιος στον στίχο 1369, ο οποίος ταυτίζεται 

με τον Ζεὺς Ἀγαμέμνων από ένα σχόλιο και τιμάται με ένα ιερό στον αττικό δήμο των 

Λαπερσών (Σχ. Λυκ. Αλεξ. 1368b Leone).  

                                                           
119 Meineke 1843, 202, βλ. επίσης Powell 1925, 12.  
120 Πβ. επίσης Ησύχ. λ 311 Latte, Ευστ. Παρ. Ιλ. Ι 350.5-6, βλ. επίσης Billerbeck 2006, 180.  
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    Η προτίμηση του Ριανού για το όνομα Λαπέρσα αντί για το όνομα Λᾶς ανακαλεί την 

σπαρτιατική μυθική προέλευση μίας πόλης που κατέκτησαν οι Διόσκουροι, αδέλφια 

της σπαρτιάτισσας Ελένης και προστάτες της περιοχής της Λακωνίας.121 Ο Shipley 

τονίζει ότι το Λας ήταν μία ελευθερολακωνική πόλη, όπου απωθήθηκε ο Φίλιππος V 

(Παυσ. 3.24.6) και παρέμεινε σπαρτιατική μετά την μάχη της Σελλασίας (222 π.Χ.)122 

Το 230 π.Χ. ο Κλεομένης III ανασύνταξε την Σπάρτη και την μετέτρεψε σε 

υπολογίσιμη δύναμη στην Πελοπόννησο και σημαντικό αντίπαλο της Αχαϊκής 

Συμπολιτείας.123 Η σχέση της Σπάρτης με την Ήλιδα ήταν ανέκαθεν αντίπαλη (πβ. τον 

Ελεατικό πόλεμο το 401/400 π.Χ.) και αντανακλούσε τον σπαρτιατικό σκοπό να 

προσαρτήσει και να ελέγξει την ακτογραμμή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.124 

Επομένως, είναι σαφές ότι ο Ριανός θα έπρεπε να αναφέρει λακωνικές περιοχές στα 

Ηλιακά ανακαλώντας την πολεμική και πολιτική σχέση της Σπάρτης με την Ήλιδα από 

τον πρώιμο πέμπτο αιώνα μέχρι την εποχή του.  

    Τρεις πόλεις κατονομάζονται σε έναν μόνο εξάμετρο στίχο (απ. 9),125 επίσης, στο 

πρώτο βιβλίο των Ηλιακών και τοποθετούνται όλες στην Αρκαδία κοντά στον ποταμό 

Αλφειό, όμως μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για την σχέση τους με την Ήλιδα: 

Γόρτυν’ Ἥραιάν τε πολυδρύμους <τε> Μελαινάς «Τη Γόρτυνα και την Ηραία και τις 

Μελαινές, τις δασωμένες».126 Αρχικά, η Ήλιδα συνορεύεται με την Αρκαδία στην 

                                                           
121 Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (8.91.2), το Λας αποδίδεται ρητά στην Λακωνία και το έδαφός του 

συνόρευε στην Ανατολή με το Γύθειο και στην Δύση με τον Πύρριχο. Επιπλέον, ο Θουκυδίδης (8.92.3) 

αναφέρει ναυτικές δραστηριότητες στο λιμάνι του Λας, που πιθανώς τοποθετείται στην προβλήτα Βάθη, 

βλ. επίσης Koch 1924, 763. Για τα σύνορα με το Γύθειο, πβ. Παυσ. (3.24.6-7), ο οποίος παραδίδει μία 

διαφορετική μυθική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο Λας ήταν ένας Λάκωνας ήρωας που ζήτησε το 

χέρι της Ελένης (ως ένας από τους πολλούς μνηστήρες της) και σκοτώθηκε από τον Πάτροκλο. Βλ. 

επίσης Roscher 1884-90: Λας, I, στ. 1902, Στραβ. 8.5.4, Ψ.-Σκύλ. 46 (πόλις και λιμήν), βλ. επίσης 

Inventory: Lakedaimon, Las, σελ. 584.   
122 Shipley 2000, 384.  
123 Πλουτ. Κλεομ. 4, πβ. επίσης Πολύβ. 2.46.  
124 Για τις συμμαχίες της Ήλιδας με την Σπάρτη στον Πελοποννησιακό πόλεμο, πβ. Ξεν. Ελλ. 3.2.21-31, 

Διοδ. 14.17.4-12, 34.1, Παυσ. 3.8.3-6, Θουκ. 2.9.3. Για την ιμπεριαλιστική τακτική της Σπάρτης ενάντια 

στην Ήλιδα κατά την διάρκεια του Ελεατικού πολέμου, πβ. Falkner 1996.  
125 Οι τρεις πόλεις σε έναν εξάμετρο στίχο αποτελούν ελληνιστικό μοτίβο, πβ. Καλλ. Εκάλ. inc. απ. 174 

Hollis. Πρόκειται για δείγμα της ονοματικής λεγόμενης ποίησης (poésie verbale), βλ. van Groningen 

1960.   
126 Πβ. Στεφ. Βυζ. μ 120 Billerbeck. H Γόρτυνα στην Αρκαδική Κυνουρία (Παυσ. 8.27.4), που 

τοποθετείται σε ένα παραπόταμο του Αλφειού με το όνομα Γορτύνιος, ιδρύθηκε από τον Γόρτυ, υιό του 

Στύμφαλου (Παυσ. 8.4.8). Ο Παυσανίας θεωρείται η μοναδική πηγή που κατατάσσει την Γόρτυνα ως 

πόλη (8.27.4), αν και η εξωτερική συλλογική χρήση του εθνικού ονόματος βρίσκεται σε μία αφιέρωση 

λαφύρων του πέμπτου αιώνα στους Δελφούς (Syll.³ 49), βλ. επίσης Inventory: Arcadia, Gortys, σελ. 512. 

Η Ηραία, που τοποθετείται στην δεξιά όχθη του ποταμού Αλφειού, ιδρύθηκε από τον Ηραία, υιό του 

Λυκάωνα (Παυσ. 8.26.1), αν και ο Στράβων (8.3.2) αποδίδει την ίδρυση της πόλης στον Κλεόμβροτο ή 

Κλεώνυμο. Οι Μελαινές [ή Μελαινέαι στον Παυσανία (8.26.8), βλ. επίσης Jost 1985, 74 και 77 και 

Πίκουλας 2010, 37-40] βρίσκονται σε έναν δρόμο ανάμεσα στην Ηραία και την Μεγαλόπολη (8.26.8) 

κοντά στο ρεύμα Βουφάγος.        
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ανατολή και νοτιοανατολικά.127 Επιπλέον, η Γόρτυς ήταν μέλος της Αρκαδικής 

Συμπολιτείας και μία από τις κοινότητες που επανεντάχθηκε στην Μεγαλόπολη από 

την Συμπολιτεία το 360 π.Χ.128 Επίσης, η πόλη έγινε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας 

πριν το 194 π.Χ., όπως φαίνεται σε ένα νόμισμα με εικόνες του Αμάριου Δία και της 

Δήμητρας Παναχαίας που βρέθηκαν σε ιερό του Ασκληπιού.129 Στην πραγματικότητα, 

μία πιο πρώιμη ημερομηνία είναι πιθανή, καθώς η Μεγαλόπολη συμμετείχε στην 

Αχαϊκή Συμπολιτεία περίπου το 235 π.Χ.130  

    Η αρκαδική Ηραία αποτελείτο από εννέα δήμους, ανάμεσά τους οι Μελαιναί και το 

Βουφάγιον.131 Η ίδρυση της πόλης αποδίδεται από τον Στράβωνα (8.3.2) στον 

Κλεόμβροτο ή Κλεώνυμο τον τέταρτο π.Χ. αιώνα (380-309) ή τον ύστερο έκτο και τον 

πρώιμο πέμπτο αιώνα π.Χ., αν αντικαταστήσουμε το όνομα Κλεώνυμος με το όνομα 

του εξόριστου Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεομένη.132 Επιπλέον, ο Παυσανίας (6.10.4) 

αναφέρει ότι η Ηραία ήταν η γενέτειρα του ολυμπιονίκη αθλητή Δαμάρετου, νικητή 

στον πρώτο οπλιτικό αγώνα το 520 π.Χ. και στους επόμενους αγώνες. Την εποχή του 

Ριανού η πόλη καταλήφθηκε από τον Άρατο και την Αχαϊκή Συμπολιτεία (236 π.Χ.)133 

Επιπρόσθετα, οι Μελαινές, που τοποθετούνται σε ένα δρόμο ανάμεσα στην Ηραία και 

την Μεγαλόπολη, προτείνουν μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις και την αρχαία 

Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα κατάλληλο θεματικό πλαίσιο για το 

εθνογραφικό έργο των Ηλιακών.134 Η χρήση του επιθέτου πολυδρύμους «με πολλά 

δάση», δείχνει ότι η πόλη ήταν κάποτε πλούσια σε νερό, όμως ερημώθηκε την εποχή 

του Παυσανία (8.26.8).135  

    Στον κατάλογο των αρκαδικών πόλεων ο Ριανός συμπεριέλαβε και την Νώνακρι (απ. 

10), η οποία τοποθετείται δυτικά του Φενεού στην βόρεια Αρκαδία.136 Οι πηγές της 

                                                           
127 Inventory: Elis, σελ. 489.  
128 Παυσ. 8.27.4, IG V.2 1.40 (Αρκαδία 360 π.Χ.), βλ. Moggi 1974, 91-92· βλ. επίσης Nielsen 1996, 

132-34, σχετικά με την επανατοποθέτηση της Γόρτυνας στην Μεγαλόπολη.  
129 Martin – Metzger 1942, 286, για τον ύστερο αρχαϊκό ναό προς τιμήν του Ασκληπιού, ενός εφήβου 

σε άγαλμα του Σκόπα, πβ. Παυσ. 8.28.1, βλ. επίσης Μoggi – Osanna 2003, 425-6. 
130 Fine 1940, 131· Dengate 1967, 58· Walbank 1984, 250 και 256.  
131 Στράβων 8.3.2, Inventory: Arcadia, Heraea, σελ. 513.  
132 Moggi 1974, 256-62· Burelli – Bergese 1985, 1095-101· Moggi – Osanna 2003, 409.  
133 Walbank 1984, 449.  
134 Παυσ. 8.26.8, βλ. επίσης Pritchett 1980, 252, όπου ένα σύστημα δρόμου που συνδέει την Ηραία, με 

την αρχαία Ολυμπία, τις Μελαίνες και την Μεγαλόπολη φαίνεται μέσα από το Tabula Peutingeriana. 
135 Ο Wilamowitz 1924, 225 θεώρησε ότι η έκφραση ανακαλεί το πολυπτῶκές τε Μελαιναί του 

Καλλίμαχου (Εκάλ. απ. 84 Hollis), ενώ ο Jacoby (FGrHist IIIb, 100) απέκλεισε τέτοια προέλευση. Ο 

Pfeiffer 1949, 256 συμφώνησε με την πρόταση του Wilamowitz, πβ. επίσης Cameron 1995, 299-300· 

πβ. επίσης το πολύλλιστος (Μεσσην. inc. απ. 57).   
136 Πβ. Ηρόδ. 6.74, Παυσ. 8.17.6· η πόλη πιθανώς βρισκόταν στον Φενεό την εποχή του Θεόφραστου 

(Θεόφρ. απ. 160 Wim.), βλ. επίσης Meyer 1937, 860.  
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Στυγός λέγεται ότι βρισκόταν κοντά στην Νώνακρι και τον Φενεό. Ο Κλεομένης 

συγκέντρωνε εκεί τους Αρκάδες αρχηγούς και τους ανάγκαζε να ορκίζονται στην 

Στύγα (Ηρόδ. 6.74). Επιπλέον, ο Καλλίμαχος (Θαυμ. απ. 413 Pfeiffer) αναφέρει ότι τα 

νερά του ποταμού σπάνε όλα τα δοχεία εκτός από αυτά που είναι από κέρατο (Παυσ. 

8.18.5).137 Η αναφορά του Ριανού στην Νώνακρι ίσως σχετίζεται με το επεισόδιο που 

αφηγείται ο Ηρόδοτος για τον Κλεομένη Ι και τις πηγές της Στυγός, τον πέμπτο αιώνα 

π.Χ. σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο που αφορά τον εγγονό του, Κλεομένη ΙΙΙ, τον τρίτο 

αιώνα π.Χ. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Κλεομένης ΙΙΙ κατάφερε να χωρίσει την Αχαϊκή 

Συμπολιτεία σε δύο μέρη, την Αρκαδία και τις παλαιότερες αχαϊκές πόλεις στην Δύση 

και τις πόλεις της Σικυώνας, του Άργους και της Κορίνθου στην Ανατολή.138 Επίσης, 

ο Κλεομένης ΙΙΙ είχε καταλάβει τα εδάφη της Παλλήνης και του Φενεού μέχρι το 225 

π.Χ., κατακτήσεις που τον έφεραν στον κορινθιακό κόλπο και τον κατέστησαν σοβαρή 

απειλή για την σταθερότητα της Πελοποννήσου κάτω από τον έλεγχο της Αχαϊκής 

Συμπολιτείας.139  

    Υπαινιγμοί στην Σπάρτη και το έδαφος της Λακωνίας μαρτυρούνται περαιτέρω στο 

τρίτο βιβλίο των Ηλιακών μέσα από τον λατρευτικό τίτλο του Απόλλωνα, Λιθήσιος 

(απ. 11), στο λακωνικό ακρωτήριο Μαλέα, όπου βρίσκεται ένας ναός από βράχους 

προς τιμήν του θεού.140 Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 100) και ο Bölte (1928, 863-64) 

θεωρούσαν ότι ο Λιθήσιος Απόλλωνας του Ριανού ταυτίζεται με τον Απόλλωνα 

Μαλεάτη στην Λακωνία, όπου μαρτυρείται μία εορτή με το όνομα Λιθήσια.141 

Επιπλέον, η φράση λίθος μέλας (απ. 12) που αποδίδεται επίσης στον Ριανό χρειάζεται 

επανεξέταση εξαιτίας της πιθανής του σύνδεσης με το λατρευτικό επίθετο Λιθήσιος 

                                                           
137 Τα επίθετα που προέρχονται από το όνομα της πόλης Νώνακρις χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα της 

Αρκαδίας στην ελληνιστική ποίηση και αργότερα στην Ρωμαϊκή περίοδο (όμοια με την Απία ως 

Πελοπόννησο, βλ. κεφ. 1.1.2): Καλλίμαχου Αίτια, Νωνακρίνη Κα[λλιστώ (SH 251.15 = απ. 17.9-10 

Harder)· Λυκόφρονος Αλεξ. 680 Νωνακριάτης Τρικέφαλος Φαιδρὸς θεός (επίθετο προς τιμήν του Ερμή 

στην Νώνακρι) και ανών. Nonacrino (απ. 33 Blänsdorf = απ. 8 Courtney).   
138 Πλουτ. Άρατ. 40.  
139 Πλουτ. Άρατ. 39, βλ. επίσης Walbank 1984, 465-66.  
140 Στεφ. Βυζ. λ 64 Billerbeck.  
141 IG V.1.213, 37, 54, 60 (Σπάρτη, 431 π.Χ.), βλ. επίσης Billerbeck 2006, 221 σημ. 124.  Εντούτοις, ο 

Meineke 1843, 185 πίστευε ότι ο Μαλέας δεν ήταν το ακρωτήριο της Λακωνίας, αλλά οι «moles ante 

Phaesti portum», εννοώντας την Κρητική πόλη της Φαιστού. Σημείωσε μία παράδοση που χρονολογείται 

στους Αλεξανδρινούς και στην ερμηνεία της Οδύσσειας (γ 296) ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ 

ἀποέργει. Ο Ζηνόδοτος διόρθωσε το λίθος μέγα σε Μαλέου λίθος (Σχ. Οδ. γ 296c1-d Pontani), λέγοντας 

ότι οι βράχοι μπροστά από τις πύλες της Φαιστού χτίστηκαν από τον Μαλέα των Τυρρηνίων Πελασγών. 

Γι’ αυτό, εικάζεται ότι Απόλλων Λιθήσιος είναι ο κρητικός Απόλλων και ο ναός του ήταν τοποθετημένος 

σε αυτόν τον βράχο του Μαλέα στην Φαιστό. Ο Ευστάθιος (Υπ. Οδ. Ι 128.34) σημειώνει, επίσης, ότι τα 

Μάλια και ο Μαλέας θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια ερμηνεία.  
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και, φυσικά, με την λατρεία του Απόλλωνα στην Λακωνία.142 Ένας υπαινιγμός στην 

λατρεία του Απόλλωνα και τις θεραπευτικές του δυνάμεις ενισχύεται με παρόμοιο 

περιεχόμενο στον Απολλώνιο Ρόδιο, Αργοναυτικά 2.1172 εἴσω δὲ μέλας λίθος 

ἠρήρειστο ἱερός «και μέσα είχε τοποθετηθεί μία μαύρη πέτρα, ιερή…» και τα σχόλια 

στα Θηριακά του Νικάνδρου, 37a2 ἐγγαγίδα: … ἡ γὰρ Γαγὶς πόλις τῆς Λυκίας, ἔνθα ὁ 

λίθος οὗτος εὑρίσκεται· γίνεται δὲ πρὸς αἰγιαλοῖς μέλας τε καὶ χλωρός «ἐγγαγίδα … η 

Γαγίς είναι πόλη της Λυκίας, όπου βρίσκεται η πέτρα αυτή· και στον γιαλό εμφανίζεται 

[η πέτρα] μαύρη και ανθισμένη». 

    Εντούτοις, ο Jacoby αμφέβαλε ότι θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε την φράση 

μέλας λίθος με τον Λιθήσιο Απόλλωνα, ενώ ο Schneider (στον Νίκ. απ. 133.2) ταύτισε 

το μέλας λίθος με την φράση Μελάμπυγος λίθος (Ηροδ. 7.216) σχετίζοντας το 

περιεχόμενό του με την Ηράκλεια του Ριανού.143 Το λίθος μέλας φαίνεται να σχετίζεται 

πιο πολύ με τον Λιθήσιο/Μαλεάτη Απόλλωνα της ιατρικής και της θεραπείας, παρά με 

τον Ηρακλή. Το λατρευτικό επίθετο Λιθήσιος προέρχεται από το λίθος «πέτρα», 

«βράχος», ενώ το ακρωτήριο Μαλέα, που παραδίδεται στον Στέφανο Βυζάντιο (λ 64 

Billerbeck) θεωρείται ένα από τα μέρη καταγωγής και προέλευσης του Μαλεάτη 

Απόλλωνα.144 Επιπλέον, ο Μαλέας, ομοίως, ηχεί το επίθετο μέλας στο μέλας λίθος και 

υπαινίσσεται τις θεραπευτικές ιδιότητες του Απόλλωνα. Παρόμοιοι υπαινιγμοί 

ανιχνεύονται στα Σχόλια των Θηριακών του Νικάνδρου 37a2 (που είδαμε παραπάνω) 

και μία μαύρη πέτρα απωθεί τα ερπετά στην Λυκία, γενέτειρα του Απόλλωνα.145 Το 

μέλας, επίσης, ανακαλεί και το πολυδρύμους Μελαινάς (απ. 9) στον Ριανό, την 

αρκαδική πόλη κοντά στην Μεγαλόπολη, όπου μαρτυρείται ένα ιερό του θεράποντα 

θεού Ασκληπιού.146 Επομένως, η επανεξέταση του απ. 12 μέλας λίθος προτείνει μία 

πιθανή σύνδεση με τον Λιθήσιο/Μαλεάτη Απόλλωνα στην Λακωνία και ένα παρόμοιο 

λατρευτικό πλαίσιο στο τρίτο βιβλίο των Ηλιακών.   

                                                           
142 Πβ. Anecd. Gr. 3.1182, η αποκατάσταση του αποσπάσματος οφείλεται στον Bekker με την εικασία 

του μέλας αντί για μέγας. Αυτό έγινε αποδεκτό από τον Saal 1831, 57-8 και τον Meineke 1843, 202-3, ο 

οποίος υπέθεσε ότι ο Ριανός θα μπορούσε να είχε αλλάξει την σειρά της έκφρασης σε μέλας λίθος. Για 

παρόμοια διόρθωση, πβ. Θεόκρ. Ειδ. 2.4, βλ. επίσης Gow 1952, 37.  
143 FGrHist IIIb, 198, πβ. επίσης LSJ, s.v. Μελάμπυγος (που είναι μαύρο στο κάτω μέρος), επίθετο που 

προσδιορίζει τον μυθικό Ηρακλή.  
144 Farnell 1896, 238, βλ. επίσης Wide 1893, 92, ο οποίος σχετίζει τον Λιθήσιο με τον Μαλέα και το 

καθαρτικό τελετουργικό της λατρείας της πέτρας.  
145 Σχ. Νίκ. Θηριακ. 37a6.  
146 Ξεν. Ελλ. 6.5.24, πβ. επίσης Παυσ. 8.27.4, για μία αρκαδική περιοχή που ο Ξενοφώντας αποκαλεί 

Μαλεατίς και που θα πρέπει να είχε πάρει το όνομά της από μία πόλη ή κωμόπολη Μαλέα, αργότερα 

γνωστή από τον Παυσανία. Ο Farnell 1896, 236-37 και ο Larson 2007, 98-99 αναφέρει την στενή σχέση 

του Απόλλωνα, του Ασκληπιού και του Μαχάωνα ως θεραπόντων θεών.  
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    Τέλος, το γενεαλογικό απόσπασμα στον Αμυθάονα και την Αμυθαονία (απ. 13) στο 

τέταρτο βιβλίο των Ηλιακών είναι η μόνη άμεση αναφορά σε μία πόλη μέσα στο 

ελεατικό έδαφος.147 Η Αμυθαονία, κοντά στην Πύλο της αρχαίας Τριφυλίας, 

χρονολογείται πίσω στον ιδρυτή της, τον Αμυθάονα, ο οποίος λέγεται ότι μετακινήθηκε 

από την Ιωλκό της Θεσσαλίας στην Τριφυλία με τον θετό αδελφό του, Νηλέα.148 Ο 

Αμυθάονας, επίσης, αναφέρεται ανάμεσα στους ιδρυτές των Ολυμπιακών Αγώνων 

στην αφήγηση του Παυσανία (5.8.2), όπως ακριβώς και οι θετοί αδελφοί του, Νηλέας 

και  Πελίας. Η Ήλιδα ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο 

ιερό του Ολυμπίου Διός.149 Ο Ριανός, πιθανώς, ενδιαφερόταν να αφηγηθεί την ίδρυση 

των Ολυμπιακών Αγώνων σε ένα εξάμετρο ποίημα για την κοιτίδα τους, την αρχαία 

Ήλιδα (όπως, ίσως, και στο απ. 9 για τον αρχαίο δρόμο που οδηγεί από την Ηραία και 

την Μεγαλόπολη στην Ολυμπία).  

 

1.1.4 Θεσσαλικά (αππ. 14-39): Ηπειρωτικά έθνη - ο Πύρρος και ο μύθος των 

Αιακιδών     

    Το έργο Θεσσαλικά του Ριανού προβάλλει στοιχεία από την παλαιότερη θεσσαλική 

ιστορία, χωρίς όμως να αποκλείουμε ότι παρεισφρύουν ίχνη πιο πρόσφατων ιστορικών 

πλαισίων, αν και οι πιθανές αναφορές είναι ασταθείς και διασκορπισμένες και δεν 

επιτρέπουν την ανασύνθεση ενός συνεχούς αφηγηματικού πλαισίου. Επιπλέον, είναι 

δύσκολο να καθορίσουμε αν η ιστορία του Ριανού εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο 

επεισόδιο ή προτείνει ένα «ταξίδι» μέσα στον χρόνο. Η Cuscuna υποστηρίζει ότι μία 

διαχρονική επέκταση της ιστορίας θα δικαιολογούσε πιο εύκολα το μάκρος των 

δεκαέξι βιβλίων στα Θεσσαλικά σε σχέση με το μάκρος άλλων έργων που εστιάζουν 

σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό επεισόδιο, όπως τα Μεσσηνιακά (έξι βιβλία).150 Μία 

                                                           
147 Ο Στέφανος Βυζάντιος (α 282 Billerbeck) παραδίδει ένα απόσπασμα για την αρχαία Αμυθαονία, η 

οποία μαρτυρείται μόνο στον Ριανό ως περιοχή της αρχαίας Ήλιδας. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον 

Αμυθάονα, υιό του Κρηθέα, αδελφό του Αίσονα και του Φέρη, πατέρα του Βία και του μάντη Μελάμπου. 

Πβ. επίσης Οδ. λ 235, 258, Ψ.-Απολλόδ. 1.9.11, Διοδ. 4.68, Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.121, 143, και 4.1781. Ο 

Πίνδαρος, Πυθιόνικος, 4.125-27 ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν· ταχέως δ’ Ἄδματος ἷκεν καὶ Μέλαμπος 

εὐμενέοντες ἀνεψιόν αναφέρει ότι ο Αμυθάονας έρχεται στον οίκο του Πελία στην Ιωλκό, για να 

διεκδικήσει το βασίλειο για χάρη του Ιάσονα, υιού του αδελφού του, Αίσονα. Επιπλέον, ο οίκος του 

ήρωα (οι Αμυθαονίδες) ήταν διάσημος για τους μάντεις της, όπως τον Μέλαμπο και τους απογόνους 

του, τους Μελαμπίδες. Βλ. επίσης Roscher, Ι, 329 s.v. Amythaon.  
148 Ελλάνικος (FGrHist 4 F 124b), Σχ. Ιλ. Β 591 Erbse.  
149 Για την προέλευση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, βλ. Yalouris 1998, 167-172· Nelson 2007 και 

Hubbard 2007.  
150 Cuscuna 2006, 474-76.  
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διαχρονική ιστορική επέκταση ίσως εξηγεί και την γεωγραφική επέκταση της 

αφήγησης, από την ακτή του Ιονίου πελάγους στο βόρειο Αιγαίο.  

    Από τα τρία πρώτα βιβλία δεν έχουμε αναφορές που να αποδίδονται με βεβαιότητα 

σε αυτά. Είναι πολύ πιθανό να αφορούν πρώιμες φάσεις της ιστορίας της περιοχής, 

έχοντας ως βάση ό,τι μαρτυρείται στο απ. 31.1-5 Πυρραίην ποτὲ τήν γε παλαιότεροι 

καλέεσκον … τοῦ δ’ ἄπο Θεσσαλίην λαοὶ μετεφημίξαντο «αυτή κάποτε οι παλαιότεροι 

αποκαλούσαν Πυρραία … από τον οποίο οι λαοί άλλαξαν το όνομα σε Θεσσαλία». O 

Powell συμφωνεί με τον Meineke ότι οι στίχοι αυτοί αποτελούν τους εναρκτήριους 

στίχους ολόκληρου του έργου και, αν και σύντομοι, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιλογές 

του Ριανού αφορούν ένα τεράστιο και πολυδιάστατο μυθολογικό υλικό.151 Σύμφωνα 

με τον κρητικό ποιητή το πρώτο όνομα της Θεσσαλίας θα προερχόταν από την Πύρρα, 

την σύζυγο του Δευκαλίωνα: μία αρχαία παράδοση που χρονολογείται στον Ελλάνικο 

και τον Εκαταίο και λιγότερο τον Ησίοδο, σύμφωνα με τον οποίο ο Δευκαλίων, υιός 

του Προμηθέα, βασίλεψε στην Θεσσαλία (ίσως μετά την μεγάλη πλημμύρα).152 Το 

δεύτερο όνομα, η Αιμονία,  προέρχεται από τον Αίμονα, υιό του Πελασγού και ήταν 

το όνομα του βουνού Όσσα. Οι Αιμόνιοι ήταν εγκατεστημένοι στην Μαγνησία και 

στην περιοχή της Λάρισας και η ιδέα Αιμόνιοι - Αιμονία φαίνεται ότι προμηνύει την 

ιδέα Πελασγοί – Πελασγία που έχει εξίσου σημαντική παράδοση στην Θεσσαλία.153 Η 

τρίτη και τελική ονομασία της Θεσσαλίας οφείλεται στον Θεσσαλό, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως υιός του Αίμονα. Όπως επιβεβαιώνεται με σχόλιο που ακολουθεί 

των στίχων του Ριανού, ο ποιητής απομακρύνεται από την αρχαία παράδοση που 

χρονολογείται στον Όμηρο και που ήξερε έναν Θεσσαλό Ηρακλείδη, πατέρα του 

Φείδιππου και του Άντιφου, αρχόντων της Κω (Φερεκύδης FGrHist 3 F 78).  

    Η ομάδα των τεσσάρων βιβλίων που ακολουθούν (4-7) περιλαμβάνει μόνο αναφορές 

εθνών και γι’ αυτό όλοι οι λαοί περιέχονται σε αυτά τα βιβλία με εξαίρεση τους 

Τριπολισσίους που καταγράφονται στο δέκατο πέμπτο βιβλίο (απ. 28). Συγκεκριμένα, 

το τέταρτο βιβλίο έπρεπε να παρουσιάσει ένα αληθινό κατάλογο των ηπειρωτικών και 

των θεσσαλικών λαών (αππ. 14-21): τα περισσότερα από τα έθνη προσδιορίζονται ως 

                                                           
151 Meineke 1843, 186· Powell 1925, 13.  
152 Βλ. FGrHist IIIb, 677, όπου ο ανώνυμος θεσσαλός συγγραφέας στον Σουίδα, τοποθετημένος από τον 

Jacoby τον τέταρτο ή τον τρίτο αιώνα π.Χ., ανακαλεί ότι υπήρχε το όνομα Πυρραία σε μία κοιλάδα στο 

Δώτιον και ότι αυτό ήταν μέρος της Θεσσαλίας που ονομάστηκε έτσι από την κόρη της Πύρρας και του 

Δευκαλίωνα, η οποία έτρεψε τους κενταύρους σε φυγή (FGrHist 602 F 5). Aν αυτό το κομμάτι της 

Θεσσαλίας αναφέρεται στο λήμμα Δώτιον, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι εκεί ήταν η Πυρραία, 

το αρχαίο όνομα της μετέπειτα Πελασγιώτιδας, το μελλοντικό βασίλειο των αρχόντων της Λάρισας.  
153 Βλ. Sakellariou 1977, 248-52, για τους Αιμονίους στην Θεσσαλία.  
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Θεσπρωτικά (Ελινοί [απ. 19], Χαύνοι [απ. 19]154, Κέλεθοι [απ. 20], Παραυαίοι [απ. 

21], Τριπολίσσιοι [απ. 28] και ίσως οι Κεστρίνοι [απ. 19] και οι Ομφαλιείς [απ. 21]), 

οι Δωνεττίνοι (απ. 16 και 24), οι Γενοαίοι (απ. 15) και οι Υπαιλόχιοι (απ. 17) είναι 

μολοσσικά έθνη, οι Άμυμνοι (απ. 34) και οι Αρκτάνες (απ. 15) είναι ηπειρωτικά, οι 

Συλίονες (απ. 23) αποκαλούνται έθνος της Χαονίας και οι Εθνέστες (απ. 14) της 

Θεσσαλίας.155  

    Ο κατάλογος των εθνών στο τέταρτο, το πέμπτο και το έβδομο βιβλίο των 

Θεσσαλικών του Ριανού ανακαλεί παλαιότερους και γνωστούς επικούς καταλόγους, 

όπως στην Ιλιάδα, Β 494-760 Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον … Οὗτοι ἄρ᾽ 

ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν «οι αρχηγοί των Βοιωτών ήταν ο Πηνέλεος και ο 

Λήϊτος … αυτοί ήταν οι αρχηγοί και οι βασιλιάδες των Δαναών» και τον επικό 

κατάλογο των αχαϊκών πλοίων και των πόλεων που συμμετείχαν στον Τρωϊκό 

πόλεμο.156 Ο λειτουργικός χαρακτήρας του επικού καταλόγου στον Ριανό δεν είναι 

ξεκάθαρος, όμως εικάζεται ότι η καταγραφή των λαών συνδέεται με την εποχή του 

αγώνα ανάμεσα στους θεσσαλικούς και τους ηπειρωτικούς πληθυσμούς να θέσουν 

σύνορα στην Πίνδο.157 Αυτό μπορεί να συνδεθεί με την γεωγραφική συνεισφορά των 

τοποθεσιών που ανήκουν σε περιοχές της Πίνδου και σε περιορισμένες περιοχές της 

Θεσσαλίας, οι οποίες σταδιακά καταλήφθηκαν από λαούς που διώχθηκαν από τις 

κεντρικές περιοχές και κατ’ επέκταση  υποτάχθηκαν.158  Στην Θεσσαλία υπήρχαν 

αγώνες για την δημιουργία της θεσσαλικής ενότητας, η οποία μετεξελίχθηκε στο 

θεσσαλικό κοινόν. Ο Ριανός αποθανάτισε τις πιο σημαντικές στιγμές για τον 

σχηματισμό της θεσσαλικής ταυτότητας και την διατήρηση της αυτονομίας της και σε 

αυτό σημαντικό ρόλο, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, έπαιξε η Ιτωνία Αθηνά 

και τα πολλά ονόματα της Θεσσαλίας που οχυρώνουν την αρχαία επώνυμη θεσσαλική 

γη και υποδηλώνουν την αυτοχθονία του Θεσσαλού.159   

                                                           
154 Βλ. Krahe 1928, 158-60, για τους Χάονες και το έθνος Χαύνοι.  
155 Βλ. Hammond 2000, 345-52, για τα έθνη της Ηπείρου και της Μακεδονίας.  
156 Για τον ομηρικό κατάλογο, βλ. Page 1959· Giovannini 1969· Kirk 1985, 167-240· Sammons 2010. 

Για ελληνιστικούς επικούς καταλόγους, πβ. τον κατάλογο των Σικελικών πόλεων του Καλλίμαχου (Αίτια 

απ. 43 Harder). Η Harder (2012, 35) υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους αποσπάσματα αφορούν την 

κατάκτηση και μετάδοση γνώσης που, ίσως, δεν είναι τυχαία. Οι ελληνιστικοί επικοί κατάλογοι 

αποκαλύπτουν την «δεξιοτεχνία των αλεξανδρινών ποιητών με τους υπαινιγμούς στα διάφορα 

λογοτεχνικά είδη σε ένα μεταποιητικό επίπεδο, βοηθώντας τον αναγνώστη να κατακτήσει μία εικόνα 

της ποίησης στο πλαίσιο της πτολεμαϊκής πολιτισμικής πολιτικής, η οποία κατέστησε τους ποιητές 

ικανούς να γράψουν μία πολυμαθή ποίηση απέναντι στο πλαίσιο της μακράς και ποικίλης παράδοσης». 
157 Lepore 1962, 111.  
158 Hammond 1991, 183-92.  
159 Cuscuna 2006, 477.  
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    Από το όγδοο βιβλίο έχουμε απαρίθμηση θεσσαλικών τοποθεσιών, όμως οι μισές 

περίπου από αυτές τις παραπομπές είναι χωρίς τον αριθμό του βιβλίου και γι’ αυτό η 

συνεισφορά τους στο έργο δεν είναι σαφής και δεν παρέχει επαρκή στοιχεία αναφοράς. 

Στην περιγραφή του Στέφανου Βυζάντιου αναφέρεται η γεωγραφική και η πολιτική 

τους χρησιμότητα μέσα από την Τετράδα, η αναφορά της οποίας θα μπορούσε να 

αποτελέσει σημάδι μεταφοράς από τον μύθο στην ιστορία. Για παράδειγμα, το 

Ονθύριον (απ. 25) είναι ένα από τα τρία πολίχνια ἀσέμονα που γέννησαν τον 

συνοικισμό της Μητρόπολης που τοποθετείται στην Άρνη, το μέρος από το οποίο οι 

Θεσσαλοί έδιωξαν τους Βοιωτούς έξι χρόνια περίπου από την άλωση της Τροίας.160  

    Επιπλέον, ένα μέρος των τοποθεσιών που αναφέρονται είναι τόσο παλιό, ώστε να 

διεκδικεί δεσμούς με ήρωες και μυθολογικά γεγονότα. Η πόλη Φύλλος (απ. 27) και το 

Φάλαρον (ή Φάληρον) (απ. 38) σχετίζονται ιδιαίτερα με την ιστορία των Λαπήθων 

(Απ. Ρόδ. Αργ. 1.35-37). Η Αιγώνη (απ. 29) και η Εχίνος (απ. 36) αναφέρονται μαζί 

στην Αλεξάνδρα του Λυκόφρονα και το απόσπασμα είναι αφιερωμένο στην εκστρατεία 

των Αργοναυτών (στ. 877-910). Εντούτοις, δύο ονόματα πόλεων φαίνεται να είναι πιο 

πρόσφατα: η Θαμία (απ. 27), αν συνδεθεί με τις Θαμίαι, ήταν το πιο πρόσφατο όνομα 

της Ιθώμης και μαρτυρείται από μία επιγραφή του τρίτου αιώνα π.Χ. (SEG 37).161 Η 

Φαλώρια μαρτυρείται σε επιγραφικές και νομισματικές πληροφορίες που συλλέγονται 

από τα τέλη του τέταρτου αιώνα και κυρίως τον τρίτο αιώνα π.Χ.162  

    Η Cuscuna καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Ριανός από την ονοματολογία των 

ηπειρωτικών εθνών ανακατεύει στο ίδιο περιεχόμενο παλαιότερες ονομασίες 

(Θεσπρωτικά ή Μολοσσικά έθνη) με άλλες πιο σύγχρονες (Ηπειρωτικά έθνη).163 

Επιπλέον, η σύλληψη «Θεσπρωτικά» παρατηρείται ότι εφαρμόζεται στους 

περισσότερους από τους αναφερόμενους λαούς και ο όρος εφαρμόζεται ακόμα και 

στους λαούς που βρίσκονται πιο μακριά από την Θεσπρωτία, η οποία εκτείνεται στην 

Δωδώνη και δεν έφτασε ποτέ μέχρι την περιοχή των Παραυαίων.164 Ο Ριανός φαίνεται 

ότι βάζει το αρχαϊκό πέπλο σε αποσπάσματα που ανήκουν σε πιο πρόσφατες ιστορικές 

περιόδους και ανακατεύει την παλιά ιδέα της Θεσπρωτίας που προήλθε από την 

ομηρική παράδοση με την πιο πρόσφατη Ήπειρο, καθώς ο πρώτος που μίλησε για 

                                                           
160 Θουκ. 1.12.3, Στράβ. 9.2.29, Inventory: Thessaly, σελ. 693.  
161 Helly 1971, 129-32 και 1993, 167-200, για την Θαμία.  
162 Stählin 1924, 114-24.  
163 Cuscuna 2006, 475-76.  
164 Cabanes 2004, 13-29.  
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ηπειρωτικά έθνη ήταν ο Έφορος και η γέννηση της πολιτικής ιδέας της Ηπείρου έγινε 

όταν αντίστοιχα το κοινό των Μολοσσών έγινε κοινό των Ηπειρωτών.165    

    Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πρώιμη θεσσαλική ιστορία στα αποσπάσματα του 

Ριανού αφορά την φιγούρα του Νεοπτόλεμου και την δυναστεία των Αιακιδών. Ο 

Νεοπτόλεμος αναφέρεται ως ο πατέρας του Έθνεστου, που είναι και ο ομώνυμος 

πληθυσμός της Θεσσαλίας (απ. 14), και του Γενόου (απ. 16), ένα από τα εφτά παιδιά 

που είχε με την Λάνασσα Ηρακλείδα.166 Σύμφωνα με τον Όμηρο (βλ. Οδ. γ 187-88 και 

δ 3-9), στο τέλος του Τρωϊκού πολέμου ο υιός του Αχιλλέα επέστρεψε στο βασίλειο 

του πατέρα του, όμως οι νόστοι μίλησαν για μία επιστροφή μακρύτερη, αφού, πριν 

περάσει από την Αχαϊκή Φθία, πέρασε από την χώρα των Μολοσσών. Αυτή η 

παράδοση συναντάται στον Πίνδαρο (βλ. Παιάν 6.98-120, Νεμ. 7.34-47, Νεμ. 4.44-53) 

και αποτελεί προπαγάνδα, στην οποία ξεκάθαρα η φιγούρα του ήρωα Νεοπτόλεμου 

χρησιμοποιήθηκε για να επιβεβαιώσει την νομιμότητα της θεσσαλικής ηγεμονίας από 

την Ανατολή στην Δύση, πέρα από την Πίνδο στην χώρα των Μολοσσών και την 

Ιονική ακτή.167  

    Η μυθική ιστορία και η παγίωση του Νεοπτόλεμου απαιτεί ηπειρωτικούς 

χαρακτήρες και έτσι ο ήρωας γίνεται ιδρυτής των Μολοσσών. Η πραγματικότητα αυτή 

γίνεται πιο σύνθετη στην διάρκεια της περιόδου του Πύρρου του Μολοσσού, ο οποίος 

θα χρησιμοποιήσει το πολιτικό μοτίβο της κοινής Αιακίδειας καταγωγής για να 

κατοχυρώσει την βασιλεία του στην Θεσσαλία και να ενισχύσει το δικαίωμά του να 

κυριαρχήσει στην περιοχή, όπως φαίνεται και από το επίγραμμα στον ναό της Αθηνάς 

Ιτωνίας (Παυσ. 1.13.2-3 = ΠΑ 6.130),  Τοὺς θυρεοὺς ὁ Μολοσσὸς Ἰτωνίδι δῶρον Ἀθάνᾳ 

| Πύρρος ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν Γαλατᾶν, | πάντα τὸν Ἀντιγόνου καθελὼν στρατόν. οὐ 

μέγα θαῦμα | αἰχμηταὶ καὶ νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι «αυτές τις ασπίδες ο Μολοσσός 

Πύρρος αφιέρωσε ως δώρο για την Ιτωνίδα Αθηνά, [από τους υπερόπτες Γαλάτες], 

                                                           
165 Oδ. ξ 314, π 424, βλ. επίσης Malkin 2004, 149-87, για την ομηρική και κυκλική παράδοση στην 

Θεσπρωτία. Για την σύγχρονη Ήπειρο, πβ. Παυσ. 1.6.8, 4.34.3, 5.22.3, βλ. επίσης Musti 1990, 283. Για 

τον Έφορο και τον Θεόπομπο, βλ. Breglia 2004, 321-63. 
166 To όνομα Λάνασσα / Λεονάσση ίσως εισχώρησε στην γενεαλογία των Αιακιδών τον τρίτο π.Χ. αιώνα, 

όταν η Λάνασσα, κόρη του Αγαθοκλή, παντρεύτηκε τον Πύρρο το 295 π.Χ. και τον χώρισε πριν το 291 

π.Χ. Κάποιες μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι δόθηκε ως προίκα στον Πύρρο (βλ. Διοδ. Σικ. 21.4 και Πλουτ. 

Πυρρ. 9.2). Λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Αγαθοκλή, ο Πύρρος διεύρυνε την κυριαρχία του στην 

Σικελία, ανακαλώντας τον γάμο του με την Λάνασσα (Διοδ. Σικ. 22.8.2 και Αρριαν. Πόλεμ. Σαμν. 11.1). 

Η Λάνασσα ως σύζυγος του Νεοπτόλεμου φαίνεται ότι επινοήθηκε την εποχή που ο Πύρρος έκανε την 

πρώτη Σικελική εκστρατεία το 279 π.Χ. ή την περίοδο που ο Αλέξανδρος ΙΙ, υιός του Πύρρου ήρθε στην 

εξουσία στην Ήπειρο (μετά το 272 π.Χ.). Καθώς, όμως, ο Αλέξανδρος ΙΙ δεν είχε σοβαρό αντίπαλο στον 

θρόνο μέσα στην οικογένεια, προτιμάται η εικασία ότι το στέμμα των Αιακιδών άλλαξε σε πολλές 

περιστάσεις ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες· βλ. La Bua 1971 και Cabanes 2004, 40-43.   
167 Sordi 1958, 69 και 2001, 19· Lepore 1960, 69-85.  



   48 
 

αφού κατέστρεψε όλο τον στρατό του Αντίγονου. Κανείς δεν αναρωτιέται γιατί 

σήμερα, όπως παλιά, οι Αιακίδες είναι πολεμιστές».168  

    Πράγματι, μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στην ονοματολογία 

της δυναστείας των Αιακιδών στην Ήπειρο και στους μυθικούς Αιακίδες, γεγονός που 

ενισχύει περισσότερο την προπαγάνδα του Πύρρου της Ηπείρου. Στο γενεαλογικό 

δέντρο του Δία και της Αίγινας, ο υιός τους Αιακός έχει με την Ενδηΐδα υιό τον Πηλέα, 

πατέρα του μυθικού Αχιλλέα, ο οποίος είναι πατέρας του Νεοπτόλεμου. Ο 

Νεοπτόλεμος γίνεται ο ιδρυτής του μολοσσικού έθνους και από εκείνον κατάγεται ο 

Αιακίδης (324-317 π.Χ.), μετά ο Αλκέτας Β΄ (313/2-306 π.Χ.), έπειτα ο Πύρρος Α΄ 

(306-302 π.Χ. και 297-272 π.Χ.), ο Νεοπτόλεμος Γ΄ (302-297/6 π.Χ.), ο Αλέξανδρος 

Β΄ (272-245/40 π.Χ.), η Ολυμπιάδα Ηπείρου (245/40-231 π.Χ.) και τέλος ο Πτολεμαίος 

(233-231 π.Χ.). Μετά την δυναστεία των Αιακιδών σχηματίζεται το κοινό της Ηπείρου 

το 231 π.Χ.  

    Η αιακίδεια γενεαλογία δεν παρέχει μόνο εξήγηση για την καταγωγή της άρχουσας 

δυναστείας, αλλά αποσκοπεί να αποτελέσει και όργανο εθνικής αιτιολογίας. Σύμφωνα 

με την εκδοχή του Παυσανία (1.11.1-3), η Ανδρομάχη γέννησε τρεις υιούς από τον 

Νεοπτόλεμο (τον Μολοσσό, τον Πίελο και τον Πέργαμο) και τον Κεστρίνο (βλ. και απ. 

20, για τον ομώνυμο πληθυσμό στον Ριανό) από τον Έλενο. Ο Μολοσσός διαδέχθηκε 

τον Έλενο μετά τον θάνατό του και βασίλεψε τον λαό που ονομάστηκε από εκείνον 

μολοσσικός. Ο Κεστρίνος ήταν ο βασιλιάς μίας χώρας κοντά στον θετό αδελφό του. Ο 

Πίελος έμεινε στην Ήπειρο και έγινε ιδρυτής ενός παρακλαδιού της μολοσσικής 

βασιλικής οικογένειας, Αντίθετα, ο Πέργαμος κινήθηκε στην Μ. Ασία, όπου ίδρυσε 

την ομώνυμη πόλη. Η Castiglioni παρατηρεί ότι μέσα σε αυτήν την μυθική γενεαλογία 

βλέπουμε τα σημάδια μίας πολιτικής που σχεδιάστηκε για να τονίσει τους δεσμούς 

ανάμεσα στα διάφορα ηπειρωτικά έθνη, τον Μολοσσό βασιλιά και την Ατταλική 

οικογένεια που κυριαρχεί στην Τρωάδα.169 Πράγματι, πρόκειται για την λεγόμενη 

«ηρωική γενεαλογία», όπου οι βασιλικές οικογένειες αξιώνουν ηρωικούς προγόνους 

με σκοπό την δόξα τους ως διπλωματική στρατηγική προκειμένου να δικαιολογηθούν 

συμμαχίες και κυριαρχία σε γενεαλογική βάση.170  

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόξενος (FGrHist 703) έγραψε για την πρώιμη 

και σύγχρονη ιστορία της Ηπείρου (Ηπειρωτικά) μέχρι το βασίλειο του Πύρρου (319-

                                                           
168 Cross 1932, 100-102· Delcourt 1965, 98-99· Pouzadoux 1998, 419-43 και Funke 2000.  
169 Castiglioni 2007, 170-71. 
170 Malkin 2004, 166.  
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272 π.Χ.), του οποίου, ίσως, ήταν και σύγχρονος (τρίτος αιώνας π.Χ.) Επιπλέον, στην 

επιτομή των ιστοριών του Φιλίππου από τον Πομπήϊο Τρόγο, ο Ιουστίνος (17.3) εισάγει 

μία παρέκβαση για την μολοσσική γενεαλογία που ανταποκρίνεται στην ιστορία της 

εκστρατείας του Πύρρου στην Ιταλία, καθώς ήθελε να νομιμοποιήσει και να ενισχύσει 

την γενναιότητα του Ηπειρώτη βασιλιά μέσα από την σχέση του με τον Νεοπτόλεμο, 

τον ήρωα πολεμιστή και εκπολιτιστή στο εξωτερικό. Η εκστρατεία του Πύρρου στην 

Ιταλία φαίνεται ότι ανακαλεί την Άγυλλα (απ. 32) και την Κρηστώνη (απ. 37), την 

πελασγική διασπορά στο μυθικό παρελθόν και τις επιδρομές των Ηπειρωτών έξω από 

την κεντρική Ελλάδα στο ιστορικό και σύγχρονο του Ριανού παρόν, όπως είδαμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο.171  

 

1.1.5  Μεσσηνιακά (αππ. 40-55): ο επικός ήρωας Αριστομένης και ο Β΄ 

Μεσσηνιακός πόλεμος  

    Η σύγκριση που παγιώνει ο Παυσανίας ανάμεσα στον Αριστομένη του Ριανού και 

τον ομηρικό Αχιλλέα προτείνει μία εμβάθυνση του επικού τύπου ήρωα.172 Ο Ριανός 

και ο Παυσανίας αργότερα τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμα και στην αναπόφευκτη 

ήττα, θα επιτρέψει ακόμα και την πτώση της Ίρας ως υπακοή στο πεπρωμένο (Παυσ. 

4.20.1-3). Ο Αριστομένης, στην πραγματικότητα, είναι ένας ήρωας, ο οποίος συχνά 

λυγίζει στις πληγές και τις αιχμαλωσίες: θα δει την αιχμαλωσία της πόλης του και 

τελικά θα βρει θάνατο από αρρώστια στην Ρόδο, όχι ηρωικό. Ο Ριανός φαίνεται ότι 

ξεπερνά το παραδοσιακό επικό μοντέλο, όμως πρόκειται για κατανοητό χάσμα στο 

πολιτισμικό περιβάλλον της περιόδου, αν εξετάσουμε, για παράδειγμα, την προσέγγιση 

του Απολλώνιου Ρόδιου για την ηρωική φιγούρα του Ιάσονα.173  

    Σύμφωνα με τον Παυσανία (4.6.2), ο Ριανός δεν εξιστορεί όλα τα γεγονότα του Β΄ 

Μεσσηνιακού πολέμου, αλλά μόνο εκείνα που ακολουθούν την μάχη στην Μεγάλη 

Τάφρο (4.17.2-9) και συνέβησαν, σύμφωνα με τον Παυσανία (4.17.2), στον τρίτο 

χρόνο του πολέμου. Επομένως, εικάζεται ότι ο Ριανός συμπύκνωσε στο πρώτο βιβλίο 

των Μεσσηνιακών το πλαίσιο των πρώτων δύο χρόνων, την μάχη της Δέρης (Παυσ. 

4.15.4) και την μάχη του Τάφου του Χοίρου (4.15.7).174 H ίδια η ονομασία του πολέμου 

των Μεσσηνίων εναντίον των Σπαρτιατών προβάλει τους ηττημένους, όπως συμβαίνει 

                                                           
171 Για την πελασγική διασπορά, βλ. Fowler 2003, 2-18 και Sourvinou-Inwood 2003, 103-44· βλ. επίσης 

κεφ. 1.1.1 σημ. 83.  
172 Castelli 1994b, 13.  
173 Hutchinson 1988, 84-85.  
174 Lenschau 1936, 290-94· Misgeld 1969, 81-85· Castelli 1994b, 9· Musti – Torelli 1991, 228.  
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με τους Τρώες στην Ιλιάδα (4.6.1), ενώ ο Αριστομένης είναι ο ήρωας που οδηγεί την 

εξέγερση των Μεσσηνίων και είναι ένδοξος, όπως ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα (4.6.3). Η 

πτώση του οχυρού της Ίρας ανακαλεί την πτώση της Τροίας και αποτελεί, ομοίως, 

αποτέλεσμα μοιχείας, όπως στον Τρωϊκό πόλεμο.  

    Το υλικό στον Παυσανία που μπορεί να αποδοθεί στα Μεσσηνιακά δεν 

παρουσιάζεται στον αναγνώστη άμεσα με συνοχή. Σύμφωνα με την Castelli, ο 

Παυσανίας πρέπει σίγουρα να είχε δουλέψει πάνω στο κείμενο με αναδιοργάνωση και 

παρεμβολή άλλων πηγών, εκθέτοντας τα γεγονότα σύμφωνα με την δική του ερμηνεία, 

γεγονός που δυσκολεύει τον αναγνώστη να ανακαλύψει τους πραγματικούς στόχους 

και την σκοπιμότητα του Ριανού.175 Η μαρτυρία του Παυσανία είναι σημαντική λόγω 

της σχέσης ανάμεσα στα Μεσσηνιακά του Μύρωνα από την Πριήνη (FGrHist 106 F 1-

3) και τα Μεσσηνιακά του Ριανού και λόγω της φύσης και του χαρακτήρα του έργου 

του Ριανού. Η διαφορά στο ύφος και την αξιοπιστία μεταξύ των δύο συγγραφέων 

δείχνει ότι ο Ριανός δεν μπορεί να εμπνεύστηκε από τον Μύρωνα, παρά μόνο, ίσως, 

για το πλαίσιο των τριών πρώτων χρόνων του πολέμου που συνοπτικά θα εξέθεσε στο 

πρώτο βιβλίο των Μεσσηνιακών του.176 Όσον αφορά την αξιοπιστία του Ριανού δεν 

ξέρουμε με ποια κριτήρια ο Παυσανίας θεώρησε πιο αξιόπιστη την μαρτυρία του 

κρητικού ποιητή για την χρονολογία του Αριστομένη, εκτός αν ο Παυσανίας θεωρεί 

ότι ο Ριανός συμφωνεί με την παράδοση του Τυρταίου, απ. 5.1-2 West ἡμετέρωι 

βασιλῆϊ, θεοῖσι φίλωι Θεοπόμπωι, | ὃν διὰ Μεσσήνην εἵλομεν εὐρύχορον «για τον 

αγαπημένο των θεών βασιλιά μας, Θεόπομπο, χάρη στον οποίο καταλάβαμε την πλατιά 

Μεσσήνη». Σύμφωνα με τον Τυρταίο, στον οποίο βασίστηκε ο Παυσανίας αργότερα 

(4.6.5), ο Θεόπομπος έζησε μέχρι το τέλος του πολέμου. Επομένως, ο Ριανός θεωρεί 

τον Αριστομένη ήρωα του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου και ακολουθεί την παράδοση του 

Καλλισθένη (FGrHist 124 F 23 Άριστομένιος πόλεμος) και τον Έφορο (FGrHist 70 F 

115-17).177    

    Η χρονολόγηση του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου από τον Ριανό εισχωρεί σε ένα δίκτυο 

χρονικών σχέσεων ανάμεσα στον Α΄ και Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο, το οποίο ο 

Παυσανίας αντλεί από πρώιμες χρονογραφικές πηγές (Απολλόδωρος, Σωσίβιος). 

Σύμφωνα με τον Παυσανία ο Β΄ Μεσσηνιακός πόλεμος ξεκινά τριάντα εννέα χρόνια 

                                                           
175 Castelli 1994b, 7.  
176 Meineke 1843, 191 και Castelli 1994b, 9.  
177 Σε αντίθεση ο Μύρων από την Πριήνη ακολουθεί παράδοση που, ίσως, χρονολογείται τον τέταρτο 

π.Χ. αιώνα (Έφορος FGrHist 70 F 115-17 στον Διόδ. Σικ. 15.66.3 και Πλούτ. Άγις 21.2) και τοποθετεί 

τον Αριστομένη στον Α΄ Μεσσηνιακό πόλεμο.  
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μετά την πτώση της Ιθώμης και έτσι τοποθετείται το 685/4 π.Χ. (4.13.7). Η 

χρονολόγηση αυτή υποστηρίζεται από την αναφορά στον Τυρταίο, απ. 5.4-6 West ἀμφ’  

αὐτὴν δ’ ἐμάχοντ’ ἐννέα καὶ δέκ’ ἔτη | νωλεμέως αἰεὶ ταλασίφρονα θυμὸν ἔχοντες | 

αἰχμηταὶ πατέρων ἡμετέρων πατέρες· «και γύρω από αυτήν πολεμούσαν ασταμάτητα 

για δέκα εννέα χρόνια, έχοντας πάντοτε υπομονή στην ψυχή οι πολεμιστές πατέρες των 

πατέρων μας», όπου ο ποιητής αναφέρει ότι οι πρόγονοί τους πολέμησαν για δέκα 

εννέα χρόνια γύρω από την Ιθώμη (744/3 π.Χ. – 724/3 π.Χ.).178 Οι χρονολογικές 

αναφορές του Τυρταίου συμφωνούν με τον υπολογισμό του Παυσανία για την αρχή 

του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου και ο περιηγητής τονίζει ότι, ενώ στον Τυρταίο δεν 

αναφέρονται τα ονόματα των βασιλιάδων στην διάρκεια του πολέμου, στον Ριανό 

επισημαίνεται ότι βασιλιάς της Σπάρτης ήταν ο Λεωτυχίδας. Εντούτοις, στον 

Παυσανία ο Λεωτυχίδας είναι Σπαρτιάτης βασιλιάς της Μυκάλης (491-75 π.Χ.), 

γεγονός που δεν συνάδει χρονικά με τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο, όμως ο περιηγητής 

αγνοεί ότι ένας Λεωτυχίδας έζησε τρεις γενιές μετά τον Θεόπομπο σύμφωνα με την 

γενεαλογία που δίνει ο Ηρόδοτος (8.131.1) και που ήταν γνωστή στον Πλούταρχο 

(Αποφθέγμ. Λακων. 224D 9, Λυκούργ. 13.7).179 Αν αφαιρέσουμε το όνομα του 

Λεωτυχίδα από τον Ριανό, τότε αρνούμαστε ότι ο κρητικός ποιητής αφηγήθηκε μία 

μεσσηνιακή ιστορία του έβδομου αιώνα π.Χ. και έτσι αγνόησε την παράδοση του 

Τυρταίου, του Ηροδότου, του Αλκμάνα και της κοινής του τέταρτου αιώνα π.Χ., 

γεγονός που δεν συμβαδίζει με την ιδιότητα του ως γραμματικός.180   

    Στα πρώτα τέσσερα βιβλία των Μεσσηνιακών η αφήγηση δείχνει να εστιάζει στην 

εκστρατεία της Ίρας: ο Ριανός δεν αφηγήθηκε ολόκληρο τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο, 

αλλά τα γεγονότα μετά την μάχη της Μεγάλης Τάφρου και εξιστορεί ένα μεμονωμένο 

επεισόδιο, ακολουθώντας το ιλιαδικό πρότυπο (άλωση της Τροίας). Επιπλέον, πολλά 

αδέσποτα αποσπάσματα στα Μεσσηνιακά αναφέρονται στην πολυετή εκστρατεία της 

Ίρας και πιθανώς εντάσσονται στα πρώτα τέσσερα βιβλία του έργου. 

                                                           
178 Schwartz 1899, 429· Musti – Torelli 1991, 225.  
179 Σύμφωνα με τον Schwartz 1937, 31, το όνομα του Λεωτυχίδα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί 

αντικατάσταση του πολύ διάσημου νικητή της Μυκάλης (Παυσ. 8.52.3) και έγινε πιο έγκριτο μετά την 

δημοσίευση του P.Oxy 2390 [E. Lobel στο P.Oxy. XXIV (1957), 52-55, απ. 2], ενός υπομνήματος στον 

Αλκμάνα (απ. 5.14 Davies) του δεύτερου αιώνα μ.Χ., όπου ένας βασιλιάς Λεωτυχίδας αναφέρεται 

σύγχρονος του Αλκμάνα· βλ. επίσης Harvey 1967, 63-9 και Vannicelli 1993, 41. O γραμματικός και 

ποιητής Ριανός δεν θα μπορούσε να αγνοεί την παράδοση του Ηροδότου αλλά και τον βασιλιά στον 

Αλκμάνα.  
180 Την απομάκρυνση του ονόματος του Λεωτυχίδα από το ποίημα του Ριανού πρότειναν οι Schwartz 

1937 και Jacoby FGrHist IIIb, 112 ως υποστηρικτές της θεωρίας ότι ο ποιητής αφηγήθηκε έναν 

Μεσσηνιακό πόλεμο γύρω στο 490 π.Χ. (βασικό επιχείρημα του «Rhianoshypothesis»), γεγονός το 

οποίο είχε απορριφθεί από τον Beloch 1900, 254-67.  
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    Ο Στέφανος Βυζάντιος διακρίνει την Ἰρά, ένα βουνό της Μεσσηνίας, το οποίο 

αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο των Μεσσηνιακών του Ριανού από μία πόλη με το ίδιο 

όνομα στην Ιλιάδα (Ι 150), η οποία καταλέγεται στις επτά πόλεις που υπόσχεται ο 

Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα. Ο Στράβων (8.4.5) είναι αμφίβολος για μία πόλη που είναι 

κτισμένη στο βουνό ανάμεσα στην Μεγαλόπολη και την Ανδανία και ανταποκρίνεται 

στην Ίρα του Ριανού και την ακτώδη πόλη της Μεσόλας ανάμεσα στον Ταΰγετο και 

την Μεσσηνία, που θα μπορούσε να είναι η ομηρική Ἰρή. Ο Παυσανίας (4.30.1) την 

ταύτισε με την Αβία, ένα ακτώδες χωριό νότια της Καλαμάτας και σωστά τοποθέτησε 

την Ίρα, όπου έγινε η εκστρατεία, στην Ανδανία.181 Επίσης, στο τέταρτο βιβλίο των 

Μεσσηνιακών, απ. 41 αὐδὴν εἰσάμενος Δωτηΐδι Νικοτελείῃ «αφού μιμήθηκε την φωνή 

της Νικοτέλειας από το Δώτιο» έχουμε την εμφάνιση κάποιου τρίτου προσώπου με την 

μορφή της μητέρας του Αριστομένη, Νικοτέλειας. Είναι απίθανο εδώ να έχουμε το 

ομηρικό φαινόμενο του ανθρωπομορφισμού και την εμφάνιση μίας θεότητας με τη 

μορφή της μητέρας του ήρωα. Σύμφωνα με τον Jacoby, πρόκειται περισσότερο για ένα 

προειδοποιητικό όνειρο, σημάδι και κακό οιωνό της επερχόμενης ήττας και πτώσης 

του οχυρού της Ίρας.182  

    Δύσκολη είναι η ερμηνεία του απ. 47 οὔρεος ἀργεννοῖο περὶ πτύχας ἐστρατόωντο | 

χείματά μὲν ποίας τε δύω <τε> καὶ εἴκοσι πάσας «στις πτυχές του λευκού όρους 

στρατοπέδευσαν για είκοσι δύο ολόκληρους χειμώνες και καλοκαίρια» σχετικά με την 

συνολική διάρκεια της εκστρατείας της Είρας σε έντεκα ή σε είκοσι δύο ολόκληρα 

χρόνια. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες για την αρχή και το τέλος του πολέμου (Παυσ. 

4.14.7 και 4.23.4, 685/4 π.Χ. – 668/7 π.Χ.), η διάρκειά του θα έπρεπε να είναι δέκα 

οκτώ χρόνια, όμως αν προσθέσουμε τα τρία χρόνια της πρώτης φάσης μέχρι την μάχη 

στην Μεγάλη Τάφρο (Παυσ. 4.17.2) στα έντεκα χρόνια της εκστρατείας της Είρας, τότε 

έχουμε συνολικά δέκα τέσσερα χρόνια. O Ριανός με την αναφορά του στην διάρκεια 

της εκστρατείας της Είρας ουσιαστικά απαντά με ξεκάθαρα χρονολογικά δεδομένα στα 

δέκα εννέα χρόνια του Μεσσηνιακού πολέμου των προγόνων στον Τυρταίο (απ. 5.4-6 

West), συνδυάζοντας το σχήμα του Θουκυδίδη για την ακολουθία χειμώνας – 

καλοκαίρι (βλ. επίσης υπόμν. ad loc.) με την «αστρονομική» ερμηνεία του 

καλλιμαχικού ποία ως καλοκαίρι. Ο κρητικός ποιητής σκεφτόταν έντεκα χρόνια παρά 

                                                           
181 Musti – Torelli 1991, 247. Οι γραφές του ονόματος ποικίλουν, από την σωστή μορφή Ἰρά στον 

Στέφανο (ανταποκρίνεται στην Ιωνική ομηρική μορφή Ἰρή) στην Ἱρή του Στράβωνα (8.4.5 από τον 

Απολλόδωρο· βλ. επίσης Σχ. Ιλ. Ι 150) και την Εἶρα στα χειρόγραφα του Παυσανία, που πρέπει να 

διορθωθεί σε Εἵρα.  
182 FGrHist IIIb, 185, βλ. επίσης Castelli 1998, 6-7.  
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είκοσι δύο, επειδή, αν και το ποία σε κάποια ελληνιστικά κείμενα ισοδυναμεί με έναν 

ολόκληρο χρόνο, δεν ισχύει το ίδιο και για το χειμών και έτσι η ακολουθία χειμώνας – 

καλοκαίρι ανταποκρίνεται στο μάκρος ενός χρόνου σύμφωνα με το θουκυδίδειο 

σχήμα.183   

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το απ. 48 πάρ τε τρηχὺν Ἐλαιὸν ὑπὲρ δρυμόν τε 

Λύκοιο «από τον τραχύ Ελαιώνα και πάνω από το δάσος του Λύκου» σε σχέση με τα 

Μυστήρια της Ανδανίας και τις Μεγάλες Θεές με την εκστρατεία της Ίρας. Στην 

αφήγηση του Παυσανία μαρτυρούνται δύο χρονικές στιγμές όπου η αναφορά στα 

Μυστήρια της Ανδανίας είναι σημαντική: σε αναμονή της πτώσης της Ίρας μετά από 

δελφικό χρησμό ο Αριστομένης ασφαλίζει το ἀπόρρητον, δηλαδή τους χρησμούς του 

Λύκου που προφήτευαν την επιστροφή των Μεσσηνίων στην πατρίδα τους, στο πιο 

απομονωμένο μέρος του βουνού της Ιθώμης (Παυσ. 4.20.1-4). Επιπλέον, μετά την 

μάχη στα Λεύκτρα η επανίδρυση της Μεσσήνης συνδέεται με δύο όνειρα, στα οποία η 

φιγούρα του γέρου ιεροφάντη διατάζει πρώτα τον Επαμεινώνδα να ξανακτίσει την 

Μεσσήνη και έπειτα τον Επιτελή, γενικό αρχηγό των Αργείων, να αναζητήσει στο 

βουνό της Ιθώμης μία μπρούτζινη υδρία που περιείχε τα μικρά πιάτα με τα Μυστήρια 

των Μεγάλων Θεών (ἀπόρρητον) που έθαψε ο ίδιος ο Αριστομένης (Παυσ. 4.26.6-8). 

Το επεισόδιο των ονείρων του Επαμεινώνδα και του Επιτελή δύσκολα έχουν ως πηγή 

τον Ριανό, εκτός αν αποτελούν πρόβλεψη για το μέλλον, όμως το επεισόδιο με τον 

Αριστομένη δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και είναι δύσκολο να ενταχθεί η ιστορία 

μέσα στην αφήγηση σε ένα μέρος που εγκαταλείφθηκε από τους Μεσσηνίους στην 

αρχή του πολέμου.184 Θα μπορούσε να αποτελεί συμφυρμό του Παυσανία, ο οποίος θα 

μετέφερε κοντά στην Ανδανία ένα επεισόδιο που διαδραματίστηκε αλλού στο ποίημα 

του Ριανού, για να εξυψώσει τον ρόλο αυτών των Μυστηρίων στην μεσσηνιακή 

ιστορία.185  

    Στα πολεμικά γεγονότα που εκτυλίσσονται γύρω από την εκστρατεία της Ίρας 

εντάσσονται τα αππ. 50.1 τ]̣ῆς προτέρης κραδ[  |, 52.15 ]ε καὶ ἴαχε̣ λαὸς ὁμαρτῆι «το 

προηγούμενο κουράγιο σας … και αμέσως κραύγασε όλος ο λαός», 51.1 ὣς [εἰπὼν 

ἀ]πέπαυσε μάχην, ἐπίθοντο δὲ λαοί | και 51.4 ἀσπασίη δὲ Λάκωσιν ἐπήλυθε νυκτὸς 

ὀμίχλη «έτσι αφού μίλησε, σταμάτησε την μάχη και υπάκουσε ο στρατός … και το 

                                                           
183 Meineke 1843, 193 σημ. 2 και Castelli 1998, 23.   
184 Castelli 1998, 14.  
185 Kroymann 1943, 83· Misgeld 1968, 183· Habicht 19982, 156· Castelli 1994b, 13 σημ. 22. Για τις 

λατρείες της Ανδανίας και την εξέλιξή τους, βλ. Zunino 1997, 301-34· Scarpi – Rossignoli 2002, τομ. 2· 

Deshours 2006 και Luraghi 2008, 92-4, 236-39, 294-99.  
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σκοτάδι της νύκτας ήλθε ποθητό για τους Σπαρτάτες». Δύο στρατοί βρίσκονται σε 

πόλεμο, ένας από τους οποίους είναι οι Σπαρτιάτες και ο άλλος είναι οι Μεσσήνιοι σε 

μία πολιορκημένη πόλη, ίσως την Ίρα, η οποία θα πρέπει να αμυνθεί. Το απ. 50 είναι 

ξεκάθαρα ο λόγος του αρχηγού των Μεσσηνίων στους συντρόφους του, οι οποίοι 

κέρδισαν μία μάχη και εκφράζει τις ελπίδες να δει τον εχθρό να φεύγει μακριά το 

επόμενο πρωί. Επιπλέον, καλεί τους φύλακες να ανάψουν τις φωτιές και να 

προστατεύσουν την πόλη έξω από τα τείχη, ενώ ο ίδιος προσωπικά θα μείνει στο σπίτι 

και θα συμμετάσχει αργότερα στην φρούρηση. Ο λόγος τελειώνει με μία έκκληση να 

μην υποτιμηθεί ο εχθρός και να πράξουν τα πάντα, όπως έχουν διαταχθεί. Το απ. 51 

πιθανώς αποτελεί συνέχεια του απ. 50 με την ολοκλήρωση της ομιλίας του αρχηγού 

και την υπακοή του στρατού σε εκείνον. Ενώ τα στρατεύματα είναι πρόθυμα να 

πολεμήσουν ξανά ενθουσιασμένοι από την νίκη, σταματούν την μάχη, καθώς η ομίχλη 

της νύκτας γίνεται ασμένως δεκτή από τους Σπαρτιάτες. Η πιθανότητα να ταυτιστεί το 

περιεχόμενο των δύο αποσπασμάτων με την αφήγηση του Παυσανία για την 

εκστρατεία της Ίρας είναι ιδιαίτερα μεγάλη και έγκριτη.186   

    Την ολοκλήρωση του επεισοδίου της πτώσης του οχυρού της Ίρας ακολουθεί το 

αδέσποτο απ. 52 οὐ γὰρ πολλὸν ἀπό[προθι …]...[ ]πυργωσόμεθ[ ⌊π.⌋ «όχι πολύ μακριά 

… θα θεμελιώσουμε». Πρόκειται για τον λόγο ενός χαρακτήρα, ο οποίος προσκαλεί 

τους συντρόφους του να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν νέο 

σπίτι αλλού. Το επεισόδιο αυτό συμβαδίζει με αυτό που αφηγείται ο Παυσανίας 

(4.23.1-5), δηλαδή την συνάντηση εκείνων που ξέφυγαν από την πτώση της Ίρας στην 

Κυλλήνη της Ήλιδας με σκοπό να βρουν αποικία αλλού. Ακολουθεί η διαφωνία 

ανάμεσα στον Γόργο, υιό του Αριστομένη, και τον Μάντικλο, υιό του μάντη Θέοκλου, 

σχετικά με την γη, στην οποία θα έπρεπε να μετακινηθούν. Το απόσπασμα αποδίδεται 

με βεβαιότητα στον Ριανό και ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η φράση ῥίον αἰπύ, που 

υπαινίσσεται γεωγραφικά μία περιοχή στην Μεσσηνία κοντά στον κόλπο της 

Θουρίας.187  

    Η αναφορά της αρκαδικής πόλης Φιγάλεια, κοντά στην Είρα στα σύνορα ανάμεσα 

στην Μεσσηνία και την Αρκαδία, μαρτυρείται για το πέμπτο βιβλίο των Μεσσηνιακών, 

απ. 42 τὴν μὲν ἀνήγετ’ ἄκοιτιν ἐπὶ κραναὴν Φιγάλειαν «την πήρε σύζυγό του στην 

βραχώδη Φιγάλεια» και ίσως ακολουθεί της τελικής ήττας των Μεσσηνίων σύμφωνα 

                                                           
186 Corbetta 1978, 141 και Castelli 1998, 45. Για την ανάλυση των δύο αποσπασμάτων· βλ. επίσης Bing 

1988, 51-55.  
187 West 1966, 23 και Livrea 1985, 599-600· βλ. επίσης Castelli 1998, 33.  



   55 
 

με την αφήγηση του Παυσανία (4.24.1). Ο στίχος του Ριανού που σημειώνει ο 

Στέφανος αναφέρεται στον γάμο ανάμεσα στην Αγναγόρα, αδελφή του Αριστομένη 

και τον Θάρικα της Φιγάλειας, όπως σημειώνεται στο απόσπασμα του Παυσανία. 

Σύμφωνα με τον Jacoby, το όνομα της αδελφής του ήρωα αποτελεί επινόηση του 

Ριανού, όμως ο Θάρικας της Φιγάλειας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε γύρω 

στο 500 π.Χ. και ανήκε σε μία οικογένεια με απογόνους που έφταναν μέχρι την εποχή 

του Ριανού.188 Επομένως, ανάμεσα στην περίοδο του Επαμεινώνδα και του Ριανού 

είναι πιθανό αυτή η οικογένεια να αναβίωσε την μνήμη του ήρωα Αριστομένη και την 

εκστρατεία στην Ίρα.189 Στο ίδιο κεφάλαιο (4.24.1) ο Παυσανίας τονίζει άλλους δύο 

αρκαδικούς γάμους στην οικογένεια του Αριστομένη (κόρες του ήρωα) με τον 

Δαμοθοίδα από το Λέπρεο και τον Θεόπομπο από την Ηραία. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα τρία παραπάνω ονόματα προέρχονται από αρκαδικά μέρη κοντά στην Ίρα και 

στην ιστορία του Παυσανία (4.23.3) μία ομάδα Μεσσηνίων εξόριστων κατευθύνθηκαν 

στην Αρκαδία μετά την πτώση της Ίρας. Δεν είναι, λοιπόν, απίθανο ότι ο Ριανός 

εισήγαγε την ιστορία του γάμου στο πλαίσιο της μεσσηνιακής μετανάστευσης στην 

Αρκαδία.190  

    Τέλος, η αναφορά στο Ἀταβύριον (απ. 43) και ίσως σ’ένα ναό εκεί αφιερωμένο στον 

Δία στο έκτο βιβλίο των Μεσσηνιακών του Ριανού ανακαλεί τις σχέσεις του ήρωα 

Αριστομένη με τον οίκο των Διαγορίδων στην Ρόδο και τον θάνατό του εκεί, όπως 

αφηγείται ο Παυσανίας (4.24.2-3).191 Σύμφωνα με την αφήγηση του Παυσανία, ο 

Αριστομένης, μετά την πτώση της Ίρας, αρνήθηκε να οδηγήσει τους εξόριστους σε νέα 

πατρίδα, παντρεύει την τρίτη κόρη του με τον Δαμάγητο της Ιαλυσού και μαζί της 

μετακινείται στην Ρόδο, όπου αρρωσταίνει και πεθαίνει. Ο Δαμάγητος και οι Ρόδιοι 

τον θάβουν με τιμές. Ο Παυσανίας ολοκληρώνει το κεφάλαιο με ένα κατάλογο των 

Διαγοριδών μέχρι τον Δαμάγητο, γαμβρό του Αριστομένη, υπολογίζοντας πέντε γενιές 

ανάμεσα στον Διαγόρα ολυμπιονίκη του 464 π.Χ. και στον Αριστομένη.192  

                                                           
188 FGrHist IIIb, 185. Βλ. επίσης Wade-Gery 1966, 292-95, ο οποίος καταγράφει τους απογόνους της 

οικογένειας του Θάρικα. Σε αυτήν ανήκει ένας ολυμπιονίκης Ναρυχίδας του Δημάρετου [διορθώνεται 

σε Θαρυκίδας από τον Preuner IG 5.2.106, βλ. επίσης Maddoli – Nafissi – Saladino 1999, 212], ανάμεσα 

στο 384 και το 368 π.Χ. (ΙνΟ 161, βλ. επίσης Παυσ. 6.6.1) και ένας πρεσβευτής με το ίδιο όνομα το 240 

π.Χ. περίπου, ο οποίος στάλθηκε από την Φιγάλεια στην Μεσσήνη για να κάνει μία συμφωνία για 

συμπολιτεία (IG 5.2.419 = SIG3 472).  
189 Βλ. Luraghi 2008, 90-91, ο οποίος υποστηρίζει ότι η παράδοση των αρκαδικών γάμων στην 

οικογένεια του Αριστομένη ξεκινά μετά το 369 π.Χ., βλ. επίσης Ogden 2004, 142-44.  
190 Inventory, Arcadia, Phigaleia, σελ. 527-28.  
191 Müller 1824, 1.152 και Saal 1831, 27.  
192 Maddoli – Nafissi – Saladino 1999, 223. To ζήτημα που εγείρει πρώτος ο Schwartz 1899, 436 και 

1937, 229 (βλ. επίσης Musti – Torelli 1991, 239-40), είναι ότι οι πέντε γενιές που καταλογογράφει ο 
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    Εύλογα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για ποιον λόγο ο κρητικός ποιητής μετακινεί 

τον Αριστομένη στην Ρόδο και, αν πιστέψουμε την αφήγηση του Παυσανία (4.24.3), 

του αποδίδει εκεί ηρωικές τιμές. Ο Jacoby τόνισε ότι πράγματι υπήρξε μία λατρεία 

στην Ρόδο για έναν Αριστομένη που μαρτυρείται σε μία επιγραφή (IG 12.1.8) αβέβαιης 

χρονολογίας (δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιώνας).193 Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να 

παραλειφθεί ο τάφος του Αριστομένη, το ἱεροθέσιον σύμφωνα με τον Παυσανία 

(4.32.1) στην Μεσσήνη. Η τοπική παράδοση (Παυσ. 4.32.3) ισχυρίζεται ότι τα κόκαλα 

του Αριστομένη μεταφέρθηκαν από την Ρόδο με διαταγή των Δελφών, είδηση που 

συμφωνεί με «πρόσκληση» σε όλους τους ήρωες και συγκεκριμένα στον Αριστομένη 

να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην επανίδρυση της Μεσσήνης (Παυσ. 4.26.6).194 

Επομένως, δεν είναι απίθανο ο Ριανός να ήταν ενήμερος για μία τοπική παράδοση 

μεταφοράς των κοκάλων του Αριστομένη από την Ρόδο και να έκτισε ή να 

ξαναδούλεψε πάνω σε αυτήν μία σχέση ανάμεσα στον Μεσσήνιο ήρωα και τον 

διάσημο οίκο του ολυμπιονίκη στην Ρόδο, με τον ίδιο τρόπο που είχε δουλέψει τις 

σχέσεις με τους οίκους στην Φιγάλεια και την Ηραία στην Αρκαδία (βλ. παραπάνω).195  

    Η μαρτυρία του Στέφανου Βυζάντιου με το λήμμα Ἀνδανία (απ. 49) και την 

παραπομπή του στον Ριανό επιβεβαιώνει την καταγωγή του Αριστομένη από την 

Ανδανία, όμως αντιτίθεται στην αφήγηση του Παυσανία για το τέλος του ήρωα 

(4.24.3), το οποίο ίσως εμπνεύστηκε από τον Ριανό. Οι Σπαρτιάτες, αφού 

αιχμαλώτισαν ζωντανό και έκοψαν σε κομμάτια τον ήρωα, ανακάλυψαν την τριχωτή 

του καρδιά και το ασυνήθιστο συκώτι του. Οι τρεις πηγές του Στέφανου είναι ο 

                                                           
Παυσανίας δεν αρκούν για να φτάσουν το 668 π.Χ. και το τέλος του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου, ένα 

πρόβλημα που επίσης σημειώνει ο Shero 1938. H θεωρία «Rhianoshypothesis» αφαιρεί τις ενδιάμεσες 

γενιές και ο Δαμάγητος, γαμβρός του Αριστομένη, τοποθετείται στις αρχές του πέμπτου π.Χ. αιώνα, ως 

πατέρας του ολυμπιονίκη Διαγόρα το 464 π.Χ. (βλ. Schwartz 1899, 436, FGrHist IIIb, 139-40). Ο Wade-

Gery 1966, 292 σκέφτηκε ότι οι ροδιακές σχέσεις ήταν απλή επινόηση του Ριανού ή επρόκειτο να 

τοποθετηθούν στο τέλος του έβδομου αιώνα π.Χ. σύμφωνα με την χρονολόγηση του Ριανού για τον Β΄ 

Μεσσηνιακό πόλεμο.   
193 FGrHist IIIb, 158-61, 176· βλ. επίσης Ogden 2004, 36-37 σημ. 17.  
194 Είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι η μετακίνηση των ηρωικών οστών ήταν μία συνηθισμένη πρακτική για 

την ίδρυση και την επανίδρυση πόλεων και χώρων λατρείας ή για άλλα σημαντικά γεγονότα, βλ. Pfister 

1909· McCauley 1998, 225-39, (για τον Αριστομένη 227-8). Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε 

μεταφέρθηκαν τα κόκαλα του Αριστομένη από την Ρόδο στην Μεσσήνη, όμως είναι ένα πλαίσιο 

ακόλουθο της μάχης στα Λεύκτρα και της επανίδρυσης της Μεσσήνης από τον Επαμεινώνδα (369 π.Χ.), 

πριν τον οικισμό του Ασκληπιείου, όπου το ηρώον ή κενοτάφιο ή ο τάφος του Αριστομένη είχε 

τοποθετηθεί τον δεύτερο π.Χ. αιώνα (βλ. Torelli 1998, 465-83· Luraghi 2008, 277-85).  
195 Το γεγονός ότι στον Πίνδαρο Ολ. 7, δεν υπάρχει καμία αναφορά για την καταγωγή του Διαγόρα από 

τον Αριστομένη μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η ιστορία του Αριστομένη δεν είχε σχηματιστεί 

ακόμα το 464 π.Χ. (βλ. Pearson 1962, 423), είτε ίσως θα ήταν ντροπιαστικό για τον Πίνδαρο να αναδείξει 

τέτοιες σχέσεις στο ξέσπασμα του λεγόμενου «πολέμου του Σεισμού» ή την τρίτη μεσσηνιακή εξέγερση 

(Θουκ. 1.101.1 – 103.3, Παυσ. 4.24.5-7).  
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Ηρόδοτος, ο Πλούταρχος και ο Ριανός: ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει τον Αριστομένη και 

ο Πλούταρχος στο Περί κακίας Ηροδότου 856f10 κατηγορεί τον Ηρόδοτο ότι είπε ότι 

οι Σπαρτιάτες έκοψαν σε κομμάτια τον Αριστομένη, όμως δεν αναφέρει την τριχωτή 

καρδιά.196 Αναμφίβολα αυτή η παράδοση δεν εξαρτάται από τον Ριανό, ο οποίος είχε 

προβλέψει ένα διαφορετικό τέλος για τον δικό του Αριστομένη, ούτε είναι πιθανόν η 

ιστορία αυτή να προήλθε από μία πολυμαθή ερμηνεία του ομηρικού λάσιον κῆρ στο 

αλεξανδρινό περιβάλλον, όπως πρότεινε ο Ogden.197  

 

1.2  To μυθολογικό έπος Ηράκλεια (αππ. 56-66) 

    Η ζωή του Ηρακλή είναι ένα προφανές θέμα για την επική αφήγηση (πβ. Αριστ. 

Ποιητ. 1451a.16) και ο Πείσανδρος από την Κάμειρο της Ρόδου (έβδομος προς έκτο 

αιώνα π.Χ.) και ο Πανύασσις από την Αλικαρνασσό (αρχές πέμπτου π.Χ. αιώνα) 

έγραψαν μακροσκελή ποιήματα με αυτό το θέμα. Η ιστορία για τους άθλους ήταν 

έτοιμο δάνειο για «κυκλικό» χειρισμό και δύσκολα μπορούμε να αμφιβάλουμε ότι 

υπήρχε πλούσια παράδοση τέτοιων ποιημάτων, τα οποία, όμως, τώρα έχουν χαθεί.198 

Στα τέλη του τρίτου αιώνα π.Χ. ο Ριανός έγραψε την Ηράκλεια σε δέκα τέσσερα βιβλία, 

όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς χειρίστηκε το θέμα, αφού σώζονται μόνο 

έντεκα αποσπάσματα, από τα οποία τα εννέα είναι αδέσποτα και δίνουν σκόρπιες 

αναφορές από την ζωή και τους άθλους του μυθικού ήρωα. Ο Αριστοτέλης ξεχωρίζει 

τους επικούς ποιητές για τον Ηρακλή ή τον Θησέα και τέτοια ποιήματα για δυσμενή 

σύγκριση με τον Όμηρο, καθώς πιστεύει ότι «επειδή ο Ηρακλής ήταν ένα και μοναδικό 

άτομο (εἷς), ο μύθος που τον αφορά οφείλει επίσης να είναι μοναδικός (εἷς)» (Ποιητ. 

1451a. 20-22) και τα μεμονωμένα γεγονότα σε μία μυθική ιστορία ακολουθούν το ένα 

το άλλο μέσα από μία στενή αιτιολογική σύνδεση αναγκαιότητας ή πιθανότητας.  

    Στην επιβίωση της επικής ποίησης ανάμεσα στον τέταρτο και τον τρίτο αιώνα π.Χ. 

το μυθολογικό έπος δεν καταλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντική θέση και η διατήρηση 

                                                           
196 Η τριχωτή καρδιά αναφέρεται στον Πλίνιο NH 11.185, στον Βαλέριο Μάξιμο 1.8, στον Δίωνα 

Χρυσόστομο Λόγ. 35.3. Ο Saal 1831, 28-9 και ο Meineke 1843, 195-97 δικαιολόγησαν αυτήν την 

παραλλαγή για το τέλος του Αριστομένη και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι αν πηγαίνει πίσω στον Ριανό, 

τότε παρουσιάζεται στα Μεσσηνιακά ως φήμη που πρόκειται να απορριφθεί. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 

193-95) παρέμεινε αβέβαιος για την πιθανή προέλευση από τον Μύρωνα από την Πριήνη, όμως 

αρνήθηκε την λύση του Aly 1914, στ. 785, ως «παρερμηνεία» και του Kroymann 1943, 73 για μία 

διάσημη μεσσηνιακή πηγή εναλλακτική του Ριανού. Το χαρακτηριστικό του cor hirsutum, όπως 

παρατηρεί ο Ogden 2004, 114-17, είναι κοινός τόπος για να αναδειχθεί το εξαίρετο κουράγιο από τον 

Σπαρτιάτη Λεωνίδα και μετά (βλ. Ψ.-Πλουτ. Ήσσονα Παράλληλα 306d, Στοβ. Ανθολ. 3.7.65, Ιωάνν. 

Λυδός Περί Iδεών απ. 5, Αριστείδ. Μιλήσιος FGrHist 286 F 20a-c).  
197 Ogden 2004, 119.  
198 Fantuzzi – Hunter 2004, 213-215.  
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τέτοιων έργων, με εξαίρεση τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου, είναι πολύ φτωχή 

και εξαιρετικά τυχαία.199 Στον κατάλογο του Ziegler, εκτός από την Ηράκλεια του 

Ριανού, μπορούμε να βρούμε έργα, τα οποία, αν και δύσκολα χρονολογούνται, όμως 

κατατάσσονται από τον τρίτο μέχρι τον πρώτο αιώνα π.Χ. Σε αυτά τα έργα ανήκει το 

έργο του Θεόδωρου από την Σαμοθράκη (χρονολογείται την εποχή της Κλεοπάτρας) 

για τους άθλους του Ηρακλή σε είκοσι ένα τουλάχιστον βιβλία (Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 

4.264, 275.12 Wendel = FGrHist 62 F 2, βλ. επίσης Φώτ. Βιβλ. 190.152b.26 = FGrHist 

62 F 1), μία Θηβαΐς του Ανταγόρα από την Ρόδο (πρώτο μισό του τρίτου π.Χ. αιώνα, 

βλ. βίος Αράτ. ΙΙΙ, 15.22 Martin), άλλο ένα σε έντεκα βιβλία αποδίδεται στον Μενέλαο 

από τις Αιγές (Σουίδ. λ. Μενέλαος, ίσως στην αυτοκρατορική περίοδο) και σημειώνεται 

πέντε φορές στον Στέφανο Βυζάντιο λόγω ασυνήθιστων τοπωνυμίων, μία Ηράκλεια 

από τον Διότιμο από το Αδραμμύτιο (Αθήν. Δειπν. 13.603d.80, βλ. επίσης Σχ. Ιλ. Ο 

639c). Το έργο αυτό ίσως ήταν σύγχρονο με τον Άρατο, αν το επίγραμμα ΠΑ 11.437 

(βλ. Στέφ. Βυζ. λ. Γάργαρα) απευθύνεται σε αυτόν. Το ίδιο επίγραμμα παρουσιάζει 

κοινό ενδιαφέρον με τον Ριανό τα άθλα του Ηρακλή αλλά και τα παιδικά του ήρωα, 

που θα αποτελούσαν θέμα για τους περίφημους άθλους για χάρη του Ευρυσθέα.  

    Επιπλέον, μια άλλη Ηράκλεια αποδίδεται στον Φαίδιμο Βισανθηνό, ο οποίος 

πιθανώς χρονολογείται τον πρώτο περίπου π.Χ. αιώνα (Αθήν. 11.498e.99, Στέφ. Βυζ. 

λ. Βισάνθη). Τα Βακχικά του Θεόλυτου από την Μέθυμνα (Αθήν. Δειπν. 7.296a.47, 

περίπου το 300 π.Χ., βλ. επίσης FGrHist 478 F 1-3), που ίσως αποτελεί πηγή του 

Απολλώνιου Ρόδιου, Αργον. 1.623 (βλ. επίσης Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.623/26a, 54.22 

Wendel), η Διονυσιάς του Νεοπτόλεμου από το Παρίον (Αθήν. Δειπν. 3.82d.23) και τα 

Οιταϊκά του Νίκανδρου από τον Κολοφώνα ανήκουν, επίσης, σε αυτό το λογοτεχνικό 

είδος. Οι μεταγενέστεροι ακόλουθοι της επικής ποίησης δεν έκαναν τίποτα άλλο πέρα 

από το να αναστήσουν ένα είδος, το οποίο διέκρινε ως προκατόχους την Ηράκλεια του 

Πισάνδρου από την Κάμιρο (έκτος αιώνας π.Χ.) και το πιο διάσημο έργο με το ίδιο 

όνομα από τον Πανύασσι. Οι μεταγενέστεροι ποιητές έκαναν το μυθολογικό έπος πιο 

σύγχρονο και εστίασαν σε τοπικές γεωγραφικές σπανιότητες και ερωτικά θέματα που 

αποτελούν τυπικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής ποίησης.200   

    Το απ. 56 προέρχεται από το πρώτο βιβλίο της Ηράκλειας και αναφέρεται στα 

φημισμένα μήλα του χωριού της Σιδούς. Η σημείωση του Ριανού από το πρώτο βιβλίο 

                                                           
199 Ziegler 19662, 20-21.  
200 Wilamowitz 19092, 66-67.  
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προέρχεται από τον Αθήναιο (Δειπν. 3.82a) σε ένα κατάλογο συγγραφέων που 

επαινούν τα μήλα του χωριού της Σιδούς κοντά στην Κόρινθο, όμως δεν είναι ξεκάθαρο 

αν ο Ριανός μιλά για τα φρούτα ή το χωριό μέσα στο έπος. Σύμφωνα με τον Jacoby, 

δεν γνωρίζουμε καθόλου τι σχέση είχε ο μυθικός ήρωας Ηρακλής με το χωριό αυτό.201 

Η υπόθεση του Aly, ο οποίος υποστηρίζει ότι η παραπομπή στην Σιδούντα 

συμπεριλήφθηκε σε μία σύγκριση των φρούτων με τα ροδαλά μάγουλα των παιδιών 

του Ηρακλή [στην βάση των συγγραφέων που σημειώνει ο Αθήναιος, όπως τον 

Νίκανδρο, Ετεροιούμενα απ. 50 Gow-Scholfield και τον Αντίγονο από την Κάρυστο 

(Αντίπατρ. SH 47)].202 Η σύνδεση με το Περί νεών καταλόγου του Απολλόδωρου 

(FGrHist 244 F 159) στον Αθήναιο δείχνει κατά τον Jacoby ότι ο Απολλόδωρος ήταν 

η πηγή για την παραπομπή στον Ριανό (FGrHist IIIb, 195). Εντούτοις, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα μήλα των Εσπερίδων αποτέλεσαν έναν από τους δώδεκα άθλους του 

μυθικού ήρωα και είναι κατ’ επέκταση ένα σύμβολο της αιωνιότητας, της μετά θάνατον 

ζωής και της ανόδου του ήρωα στο ολυμπιακό πάνθεο.203 Επομένως, ο Ριανός θα 

μπορούσε να ξεκινάει την μυθική του αφήγηση in media res ή από το τέλος με την 

αναφορά στην ολοκλήρωση της θνητής ζωής του ήρωα και την άνοδό του στον Όλυμπο 

ανάμεσα στους υπόλοιπους αθανάτους.  

    Το απ. 57 αφηγείται τα Ἀσέληνα ὄρη και η αναφορά τους στο τελευταίο βιβλίο της 

Ηράκλειας πρέπει να σχετίζεται με το τέλος του Ηρακλή και γι’ αυτό το περιεχόμενό 

του θα μπορούσε να παρουσιάζει αρκετή συνάφεια με το πρώτο βιβλίο του έπους ως 

ένα είδος κυκλικής αφήγησης (αθανασία – τέλος θνητής ζωής). Σύμφωνα με τον 

Meineke, το κείμενο του Etymologicum Magnum είναι ανολοκλήρωτο και θα ανέφερε 

μία διαμάχη σχετικά με την προέλευση του ονόματος του όρους Οίτη που πρέπει να 

ήταν μέρος των Ασέληνων όρων.204 Επιπλέον, σύμφωνα με τον Jacoby, εκτός από το 

όνομα, η συζήτηση θα κάλυπτε επίσης και την τοποθεσία αυτών των βουνών, καθώς 

βρίσκονταν στην Λοκρίδα σύμφωνα με σχόλιο στον Νίκανδρο Θηριακά 214 (Σχ. Νίκ. 

Θηρ. 215d1 Crugnola).205 Αυτό το όνομα για το σημείο της επικήδειας πυράς του 

νεκρού Ηρακλή, παρά το πιο κοινό όνομα Οίτη, είναι ξεκάθαρα μία λόγια επιλογή: το 

όνομα Ἀσέληνα πιθανώς συνδέθηκε με τον μύθο του έρωτα της Σελήνης και του 

                                                           
201 Meineke 1843, 178, βλ. επίσης FGrHist IIIb, 196.  
202 Aly 1914, στ. 786.  
203 Zanker 2004, 93.  
204 Meineke 1843, 179.  
205 FGrHist IIIb, 196.  
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Ενδυμίωνα (Νίκ. FGrHist 271-72 F 6b) και χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα 

μόνο από τον Ριανό και τον Νίκανδρο. 

    Η Ηράκλεια, εκτός από την αναφορά της στην αθανασία του ήρωα στο πρώτο βιβλίο 

του έπους και στον θάνατό του στο δέκατο τέταρτο βιβλίο σε μία πιθανή κυκλική 

αφήγηση, περιλαμβάνει και άλλα αδέσποτα αποσπάσματα, τα οποία εξιστορούν 

λατρευτικά (απ. 58) και ερωτικά (απ. 59, 66) θέματα, τους μυθικούς άθλους στον 

βασιλιά Ευρυσθέα, τις περιπέτειες και τα ηρωικά κατορθώματα του Ηρακλή (απ. 60 -

65): 

     Το απ. 58 προέρχεται από τα σχόλια στον Αισχύλο, Επτά επί Θήβας 164 και 

αναφέρεται στην λατρεία της Ογκαίας Αθηνάς. Μία από τις επτά πύλες των Θηβών 

ήταν αφιερωμένη στην Ογκαία Αθηνά και αποδίδεται στον Ιππομέδοντα στον Αισχύλο 

Επτά επί Θήβας 486. Την ιστορία της συγκεκριμένης λατρείας της Αθηνάς αφηγείται ο 

Παυσανίας (9.12.2) που δείχνει τον Κάδμο ως τον ιδρυτή της και εξηγεί πιο 

συγκεκριμένα και με αντιθετικό τόνο ότι το όνομα της θεάς ὄγγα είναι φοινικικό και 

όχι αιγυπτιακό.206 Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα σχόλια ΑΒ στον Αισχύλο 

Επτά επί Θήβας 486, ο Κάδμος από την Φοινίκη θεωρείται υπεύθυνος για την εισαγωγή 

της λατρείας, όμως η καταγωγή του ονόματος της θεάς εξηγείται ως αιγυπτιακή. Η 

Ογκαία Αθηνά ήταν μία επιχώρια θεότητα των Θηβών μαζί με την Ισμηνία (Σχ. Σοφ. 

ΟΤ 20) και αναφέρεται, επίσης, στον Αντίμαχο (απ. 38 Matthews) και τον Ευφορίωνα 

στον Θραξ σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο (ο 6 Billerbeck). Σύμφωνα με τον 

Jacoby, το περιεχόμενο στο οποίο βρίσκονται οι Ὀγκαῖαι πύλαι συναντάται μόνο στον 

Ριανό και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι η 

θεά Αθηνά θεωρείται ευρέως η προστάτιδα του Ηρακλή (βλ. επίσης απ. 60).207  

    Η απόδοση αυτής της παραπομπής στην Ηράκλεια χρονολογείται από τον Saal.208 

Πράγματι, η τοπογραφία της Θήβας μπορεί να εξεταστεί συνολικά με βάση τις 

πολυάριθμες λατρείες ηρώων και άλλα σημεία τόπων που υπαινίσσονται μυθολογικές 

φιγούρες που αφθονούν στην Καδμεία και την περιοχή των Μεγάλων Θηβών. 

Σύμφωνα με τον De Polignac, η εμφάνιση της λατρείας των ηρώων συμβαδίζει με την 

γένεση της πόλης και μαζί λειτούργησαν ως μεταδότες της θηβαϊκής ταυτότητας.209 

Στην Θήβα βρισκόταν ο τάφος της Αλκμήνης (Διοδ. Σικ. 4.58.6, Παυσ. 9.11.1, 9.16.7), 

                                                           
206 Βλ. επίσης Farnell 1896, 300, για τον πολιτικό χαρακτήρα της Ογκαίας Αθηνάς.  
207 FGrHist IIIb, 196.  
208 Saal 1831, 55.  
209 De Polignac 1995, 128.  
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ο τάφος των Αλκαϊδών (υιών του Ηρακλή και της Μεγάρας). Ο τάφος των Αλκαϊδών 

συνδέθηκε με τον Ηρακλή, ίσως στην πιο εξέχουσα λατρεία ήρωα στην Θήβα (Ευρ. 

Ηρακ. 1389-92, Παυσ. 1.41.1, 9.11.2). Σύμφωνα με την παράδοση ο ήρωας 

συλλήφθηκε και γεννήθηκε στην Θήβα, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια πριν από 

τους άθλους του Ευρυσθέα. Επίσης, καθώς ο ήρωας δεν είχε συμβατικό θάνατο, το 

σώμα του αναλώθηκε και δεν είχε τάφο στην γη. Η λύση ήταν ο εορτασμός των τάφων 

των προγόνων και των σχέσεων, όπως αυτήν με τον Ιόλαο, επιπρόσθετα μαζί με το 

κύριο μνημείο του, το Ηράκλειον, νότια της Καδμείας, το οποίο, μάλιστα, 

περιλαμβάνει ανάμεσα στα γλυπτά ανάγλυφα, μεταξύ των οποίων και το κολοσσιαίο 

ανάγλυφο που απεικονίζει την Αθηνά μαζί με τον Ηρακλή, αφιέρωμα, ίσως, του 

Θρασύβουλου και των ακολούθων του μετά την διαδοχή τους το 403 π.Χ. Επομένως, 

ο ήρωας έχει ιδιαίτερη σχέση με την γενέτειρά του, την Θήβα, και η λατρεία του 

Ηρακλή και της Αθηνάς εκεί αποκτά σημαντικό πολιτικό χαρακτήρα.  

    Σε άλλα αδέσποτα αποσπάσματα της Ηράκλειας το λατρευτικό στοιχείο συνδυάζεται 

με την ερωτική θεματολογία, ένα τυπικό χαρακτηριστικό της ελληνιστικής ποίησης και 

του μυθολογικού έπους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Το απ. 59 αναφέρεται στην 

εορτή των Διομείων και προέρχεται από τα σχόλια στον Αριστοφάνη, Βάτραχοι 651. Ο 

Meineke δεν έχει καθόλου αμφιβολίες για την απόδοση του αποσπάσματος στην 

Ηράκλεια, όμως περισσότερο αναρωτιέται γιατί ο Ριανός ενέταξε μία τοπική αττική 

ιστορία στο ποίημα.210 Η πιο κοινή εξήγηση εστιάζει στην ερωτική σχέση ανάμεσα 

στον Ηρακλή και τον Δίομο.211 Σίγουρα είναι ένας από τους λόγους για να αφηγηθεί 

την ιστορία, όμως δεν είναι παράλογο ο Ριανός να έχτισε το αίτιο αυτό γύρω από την 

καταγωγή του γυμνασίου του Κυνοσάργους και την εορτή των Διομείων εκεί.  

    Μία εκδοχή αυτού του αιτίου διατηρείται, χωρίς ένδειξη πηγής, στον Στέφανο 

Βυζάντιο (δ 86 Billerbeck), όμως πρέπει να συμπληρωθεί με το κείμενο του Παυσανία 

Αττικού, Αττικών ονομάτων συναγωγή 18.1 Erbse: ο Ηρακλής φιλοξενήθηκε από τον 

Κόλλυτο και ερωτεύτηκε τον υιό του, τον Δίομο. Ο Δίομος, ενώ πραγματοποιούσε 

θυσία στον Ηρακλή, ένας λευκός σκύλος (κύων λευκός) κλέβει ένα μυρό και το 

αποθέτει στο μέρος, όπου ένας χρησμός ορίζει να χτιστεί ένας ναός για τον Ηρακλή. Η 

ιστορία ήταν πολύ γνωστή, αν ο Παυσανίας (1.19.3) αναφέρεται σε ένα μαντείο και σε 

μία λευκή σκύλα στο γυμνάσιο του Κυνόσαργες. Οι εορτές των Διομείων γίνονταν στο 

                                                           
210 Meineke 1843, 178.  
211 Βλ. Aly 1914, στ. 787, FGrHist IIIb, 196. 
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ιερό του Ηρακλή και θα πρέπει να περιλάμβαναν ένα λατρευτικό με γέλοια, όπως 

φαίνεται από ένα απόσπασμα του Ηγησάνδρου από τους Δελφούς (FGH 3.413 Müller) 

που διασώζεται στον Αθήναιο (6.260a-b.76). Κοντά στο Ηράκλειον του Κυνόσαργες 

υπήρχε επίσης ένας τάφος ή κενοτάφιο του Σπαρτιάτη Αγχιμόλιου, υιού του Αστήρος 

που διεξήγαγε την πρώτη ανεπιτυχή εκστρατεία ενάντια στους Πεισιστρατίδες 

ανάμεσα στο 514 και 511 π.Χ. (Ηρόδ. 5.63).  

    Είναι γνωστός ο έρωτας του Δίομου και του Ηρακλή μέσα από τα λόγια του 

σχολιαστή ὅτι Δίομος Ἡρακλέους ἐγένετο παιδικά «ότι ο Δίομος έγινε ερωμένος του 

Ηρακλή». Παρόμοιας λογικής είναι και ο Ύλας, ο οποίος για πολλούς ήταν ο ερώμενος 

του Ηρακλή (παιδικά) και από άλλους λεγόταν ότι ήταν υιός του. Τα Διόμεια 

εορτάζονταν στο τέλος των Παναθηναίων τον μήνα Σκιραφοριώνα (Ιούνιος / 

Ιούλιος).212 H μύηση του Ηρακλή ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα της αθηναϊκής 

τέχνης, όχι μόνο για θρησκευτικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους.213 Το ίδιο μπορεί 

να λεχθεί και για τους Διόσκουρους, οι οποίοι μερικές φορές συμμετείχαν μαζί με τον 

Ηρακλή ως μύστες. Επιπλέον, ο Ηρακλής θεωρείται ο πάτρωνας των νέων και 

σχετίζεται μόνο με τα παιδιά και όχι με τις μητέρες τους. Εντούτοις, δεν μπορεί να 

αποδεσμευτεί από την ιδιότητά του ως ήρωας – κουροτρόφος, είναι πολύ γνωστός ως 

πάτρωνας της νιότης και τον συναντάμε σε αυτόν τον ρόλο περισσότερο ανάμεσα 

στους εφήβους και στο γυμνάσιο.214 Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία του στην 

τελετή όπου οι έφηβοι κόβουν τα μαλλιά τους. Εκεί προσφέρουν σε εκείνον μία ειδική 

σπονδή που προβάλλεται με τον τεχνικό όρο οἰνιστήρια (Αθήν. 11.88 Kaibel). Ο 

Δίομος είναι ένα προφανές παράδειγμα παλιού ήρωα και δεν μαρτυρείται στην 

πραγματικότητα μέχρι τον τρίτο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για ένα αγόρι που ερωτεύεται 

τον ήρωα και γίνεται ο θεμελιωτής μίας νέας λατρείας του Ηρακλή, η οποία φανερά 

βασίζεται στις παραδόσεις του Κυνόσαργες και του ιερού, του οποίου η λατρεία πρέπει 

να εικάσουμε ότι είναι παλιά. Τονίζεται στην ιστορία ότι ο Ηρακλής λατρεύεται ως 

θεός και αυτή είναι η καινοτομία που αποδίδεται στον Δίομο.215 Το ερωτικό στοιχείο 

εδώ ίσως είναι δευτερεύον.  

                                                           
212 Taylor-Perry 2003, 32.  
213 Simon 1983, 28-29.  
214 Woodfort 1971, 214.  
215 Kearns 1989, 35 και 97-98, όπου τονίζεται ότι πολλοί ήρωες δήμων έχουν δυνατές σχέσεις με κάποιο 

θεϊκό κύκλο λατρείας. Πιο διαδεδομένος είναι ο τύπος όπου ο ήρωας είναι ο θεμελιωτής της λατρείας, 

ο πρώτος ιερέας ή ο οικοδεσπότης του θεού, όπως εδώ ο Δίομος. Μπορεί να υποδηλώνει μία αρχαιότητα 

ή σε άλλες περιστάσεις αναπαριστά μία προσπάθεια να παρέχει μία παλιά θεϊκή λατρεία με έναν θρύλο 

ίδρυσης και να τοποθετήσει τον επώνυμο σταθερά στο περιεχόμενο του δήμου του και της ιστορίας του. 
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    Σε καθαρά ερωτική θεματολογία εντάσσεται το απ. 66 Ἀδμήτῳ παραθητεῦσαι μέγαν 

εἰς ἐνιαυτόν «κοντά στον Άδμητο υπηρέτησε για έναν ολόκληρο χρόνο», στο οποίο 

περιγράφεται η εθελούσια δουλεία του θεού Απόλλωνα στον θνητό Άδμητο. Ανάμεσα 

στις διάφορες εκδοχές του μύθου της «δουλείας» του Απόλλωνα στον Άδμητο που 

συλλέγουν τα σχόλια στον Ευριπίδη, Άλκηστις 1 από τον Ησίοδο (Γυν. κατ. απ. 54 M. 

– W.) και αργότερα τον Φερεκύδη (FGrHist 3 F 35), το μοτίβο της εθελούσιας δουλείας 

για χάρη του έρωτα στον Ριανό εμφανίζεται εντελώς απομονωμένο από τις άλλες 

μορφές που οδηγούν στο σχήμα της τιμωρίας για «αμαρτία». Η ερωτική αιτιολόγηση 

ως μοτίβο είναι τυπική στην αλεξανδρινή ποίηση και συναντάται επίσης στον 

Καλλίμαχο, Ύμν. Απόλλ. 47 Φοῖβον καὶ Νόμιον κικλήσκομεν ἐξέτι κείνου | και 49 ἠιθέου 

ὑπ’ ἔρωτι κεκαυμένος Ἀδμήτοιο «Φοίβο και Νόμιο θα ονομάσουμε από τότε εκείνον … 

που φλέγεται από έρωτα για τον νεαρό Άδμητο», ως ένα αιτιολογικό μύθο για το 

επίθετο Νόμιος που προσδιορίζει τον θεό.216 Ο στίχος σημειώνεται στον Πλούταρχο 

Ερωτ. 17.761e και αποδίδεται στον Ριανό ως incertum στην Ηράκλεια.217 Η υπόθεση 

του Κακριδή, που απέδωσε την καινοτομία στον Πίνδαρο, δεν γνώρισε αποδοχή.218 

Όσον αφορά το έργο που περιελάμβανε την ιστορία, ο Meineke εικάζει την Ηράκλεια 

και τα Θεσσαλικά στο παράδειγμα του Πανύασσι, απ. 3.2-3 Bernabé τλῆ δ’ ἀργυρότοξος 

Ἀπόλλων | ἀνδρὶ παρὰ θνητῷ θητευσέμεν εἰς ἐνιαυτόν, «υπέμεινε κι ο αργυρότοξος 

Απόλλωνας να υπηρετήσει κάτω από θνητό άνδρα για έναν χρόνο».219 Ο Jacoby 

αποδίδει το στίχο στην Ηράκλεια.220   

    Όσον αφορά τους θρυλικούς άθλους και τις περιπέτειες του Ηρακλή, ο Ριανός 

φαίνεται ότι επέλεξε να ξεκινήσει με το απ. 60 και την ιστορία της γέννησης του ήρωα 

και του βασιλιά Ευρυσθέα, ο οποίος του επέβαλε τους δώδεκα άθλους. Σύμφωνα με 

την ιστορία, ο Δίας αφού έσμιξε με την Αλκμήνη, την άφησε έγκυο και δήλωσε 

                                                           
Ακολούθως, οι ήρωες δήμων αυτού του τύπου περιλαμβάνουν φιγούρες από διαφορετικά στάδια της 

αρχαιότητας. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για κάποια λατρεία συνδεδεμένη με τον πατέρα του 

Δίομου, Κολλυτού, που ίσως είναι μία προσπάθεια να επεκτείνουμε την ιστορία με καταγραφή για το 

όνομα ενός γειτονικού δήμου: βλ. IG II2 – 1247.17-19, Αχαρνές, Βάτη, τρίτος αιώνας π.Χ., για μία γιορτή 

του Ηρακλή, στην οποία μετέχει ο ιερέας Δίομος. Πρόκειται για ένα διάταγμα της ομάδας Μεσόγειοι 

(βλ. Schlaifer 1944, 22-7· Lewis 1963, 34· Dow – Gill 1965, 112-14), όμως όλη η λογοτεχνική μαρτυρία 

συνδέει τον Δίομο με το Ηράκλειον στο Κυνόσαργες – στον δήμο Διόμεια.   
216 Copley 1947, 285-300 και Lyne 1979, 117-30. Από τον Wilamowitz 19092, 68 σημ. 125 και μετά 

υπάρχει το ζήτημα για την προτεραιότητα ανάμεσα στον Καλλίμαχο και τον Ριανό. Ο Jacoby πιστεύει 

ότι ο Ριανός είναι η πηγή του Καλλίμαχου FGrHist IIIb, 197, όμως αυτό πια δεν είναι αποδεκτό και 

κανείς δεν εκφράζει μία οριστική απάντηση, βλ. επίσης Williams 1978, 49-50 και Cameron 1995, 299.  
217 Knaack 1880, 69.  
218 Kakridis 1931, 235-38.  
219 Meineke 1843, 180-81.  
220 FGrHist IIIb, 197.  
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ενώπιον των θεών ότι μόλις γεννηθεί το παιδί θα γίνει βασιλιάς των θεών. Η δήλωση 

προκάλεσε την οργή της Ήρας, η οποία επίσπευσε την γέννα του Ευρυσθέα που έβαλε 

αργότερα τους άθλους στον Ηρακλή. Ο ήρωας κατάφερε να εκτελέσει τους άθλους με 

την βοήθεια της προστάτιδας Αθηνάς και του Απόλλωνα κατακτώντας την αθανασία 

και μία θέση στο δωδεκάθεο, πβ. Ιλ. Τ 133 ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλων 

[«ότι τον βασάνιζαν αδυσώπητα οι άθλοι του Ευρυσθέα», για το πόσο συχνά έστελνε 

ο Δίας την Αθηνά να ανακουφίσει τα βάσανα του Ηρακλή]. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

προαναγγελία του Δία βγαίνει αληθινή, επειδή ο Ηρακλής και ο Ευρυσθέας ανήκουν 

στην δική του γενεαλογική γραμμή, αν και μόνο ο πρώτος είναι υιός του (ο Περσέας, 

υιός του Δία, είναι πατέρας του Ηλεκτρύωνα, πατέρα της Αλκμήνης και του Σθένελου, 

πατέρα του Ευρυσθέα).221 Η απόδοση της ιστορίας του Σχ. Α (D) Ιλ. Τ 119 στον Ριανό 

είναι τώρα γενικά αποδεκτή.222 Ο κρητικός ποιητής φαίνεται ότι ακολουθεί 

εξολοκλήρου την ομηρική εκδοχή της ραψωδίας Τ της Ιλιάδας για την γέννηση του 

Ηρακλή. Η παρεμβολή του ονόματος της συζύγου του Σθένελου, Αντιβίας είναι 

πιθανώς η φιλολογική παρέμβαση του Ριανού στην παράδοση της ιστορίας. Το όνομα 

αναδύεται από την Ησιόδεια παράδοση (Ησίοδος Γυν. κατ. απ. 191 M. – W.), όπου η 

Νικίππη είναι η κόρη του Πέλοπα (πβ. Φερεκύδη FGrHist 3 F 68, όπου κόρη του 

Πέλοπα είναι η Αμφίβια). Εικάζεται ότι το όνομα του συγγραφέα που δεν μαρτυρείται 

στο Σχ. Α (D) Ιλ. Τ 116 υποδηλώνοντας την Αντιβία, κόρη του Αμφιδάμαντα, ως 

σύζυγο του Σθένελου είναι ο Ριανός.223 Η απόκλιση στα ονόματα εμφανίζεται ξανά στο 

Σχ. Τ (Διδ./εξ.) Ιλ. Τ 116a2, όπου η Αντιβία, κόρη του Αμφιδάμαντα, δίνεται ως μία 

από τις τρεις πιθανότητες εκτός από την Αμφιβία και την Ησιόδεια Νικίππη, όμως 

χωρίς να δηλώνεται η πηγή.   

    Από την Ηράκλεια, ένα έπος για τον μυθικό Ηρακλή, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 

η αφήγηση του πρώτου άθλου και η αιχμαλωσία του λιονταριού της Νεμέας στο απ. 

64 με την αναφορά στο χωριό Βέμβινα (βλ. Στέφ. Βυζ. β 65 Billerbeck). Το μέρος 

αναμφίβολα συνδέθηκε με τον πρώτο άθλο του Ηρακλή από τον βασιλιά Ευρυσθέα 

                                                           
221 Edwards 1991, 250-52.  
222 Saal 1831, 32-33. Σύμφωνα με τον Jacoby (FGrHist IIIb, 197) η έκταση του αποσπάσματος από τον 

Ριανό ήταν αβέβαιη: ο Wilamowitz 19092, 68 σημ. 125 το περιόρισε στην πρόταση που προηγείται της 

αναφοράς στον Ριανό από τους ἄθλους μέχρι το μετέλαβεν και σημείωσε επίσης το λάθος της αναφοράς 

στον Απόλλωνα, αντί για τον Ερμή, όπως μπορούμε να βρούμε στην κοινή (βλ. Σχ. Τ (ex) Ιλ. Ο 639c), 

ως την κηδεμονική θεότητα του Ηρακλή μαζί με την Αθηνά, ένα λάθος που ο Wilamowitz το απέδωσε 

στην συγκέντρωση του σχολίου. Σύμφωνα με τον Jacoby, αυτό θα μπορούσε να είναι μία εκδοχή εξαιτίας 

του Ριανού. Ο Powell 1925, 11 αρνείται την υπόθεση του Wilamowitz και αποδίδει στον Ριανό ολόκληρο 

το σχόλιο.  
223 Erbse 1974, τόμ. 4, 602.  
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(βλ. επίσης Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 2.5.1). Το όνομα του λιονταριού από το χωριό της 

Βέμβινας κοντά στην Νεμέα προέρχεται από τον Πανύασσι, απ. 6 Bernabé  δέρμα τε 

θήρειον Βεμβινήταο λέοντος «και το άγριο δέρμα του λιονταριού από την Βέμβινα» και 

απ. 7 Bernabé καὶ Βεμβινήταο πελώρου δέρμα λέοντος «και το δέρμα του θηριώδους 

λιονταριού από την Βέμβινα». Στον επικό Πανύασσι πιθανώς αναφέρεται ο Ριανός και 

ο Θεόκριτος, Ειδ. 25.202 λὶς ἄμοτον κεράιζε, μάλιστα δὲ Βεμβιναίους «το λιοντάρι 

ασταμάτητα λεηλατούσε, και περισσότερο τους κατοίκους της Βέμβινας». Το χωριό 

αναφέρθηκε επίσης στον Ελλάνικο (FGrHist 4 F 102) και αργότερα στον Στράβωνα 

(8.6.19), ο οποίος, όμως, δεν τοποθετεί τον άθλο του Ηρακλή εκεί. Επιπλέον, ο Πλίνιος 

(ΝΗ 4.20) τοποθετεί μία regio Nemea Bembinadia vocitata ανάμεσα στο Κλειτόριο και 

τις Κλεωνές.224  

    Στον πρώτο άθλο του Ηρακλή ή σε πάλη με μυθολογικό τέρας πιθανώς αναφέρεται 

και το απ. 65 αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο κύβοις ἐπιτέλλεται ἰξύς «από το ύψος του λαιμού η 

μέση στέκεται στους σπονδύλους». Σύμφωνα με τον Meineke, ο παραπάνω στίχος 

αντλείται από μία περιγραφή μάχης.225 Ο Jacoby προτίμησε αντίθετα να δει στον στίχο 

την περιγραφή του άψυχου σώματος ενός ζώου (ίσως του λιονταριού της Νεμέας) και 

τον απέδωσε στην Ηράκλεια.226 Το πρώτο ημιστίχιο αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο βρίσκεται στην 

ίδια μετρική θέση στα Αργοναυτικά (4.179) του Απολλώνιου Ρόδιου, όπου ο Ιάσονας 

κρεμά στον αριστερό του ώμο το χρυσόμαλλο δέρας. Η φράση μαρτυρείται, επίσης, 

στην Έκφρασιν του Χριστόδωρου (101) για τον μανδύα που ξεχύνεται από τον λαιμό 

της Αφροδίτης. Ο Jacoby πίστευε ότι ο Ριανός ήταν πιο παλιός από τον Απολλώνιο 

Ρόδιο και θεώρησε τον τελευταίο μιμητή του πρώτου. Ο Knaack επηρεασμένος από 

τον Wilamowitz σχετικά με την χρονολογική σχέση ανάμεσα στους δύο ποιητές 

αποφασίζει ότι uter utrum imitatus est.227 Σίγουρα η εικόνα του Ηρακλή να σκοτώνει 

το άγριο θηρίο και να το κρεμά στον λαιμό του ταιριάζει ιδιαίτερα με τις περιγραφές 

του Απολλώνιου Ρόδιου και του Χριστόδωρου. Επιπλέον, η πηγή μας για τον Ριανό, ο 

Πολυδεύκης (2.180), περιγράφει τους σφονδύλους και παραπέμπει στον κρητικό 

ποιητή με βασικό πλαίσιο αναφοράς τα κόκαλα τετράποδων ζώων.  

    Τις περιπέτειες και τους άθλους του Ηρακλή ο Ριανός αφηγείται και στα αππ. 61 και 

63, όπου αναφέρονται οι λιβυκοί λαοί Αιθυσσείς και Μάκρυες. Η μοναδική μαρτυρία 

                                                           
224 Gow 1952, 463.  
225 Meineke 1843, 202.  
226 FGrHist IIIb, 197.  
227 Knaack 1890, 86, βλ. επίσης Wilamowitz 19092, 68 σημ. 125.  
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του πληθυσμού Αιθυσσείς είναι ο Ριανός και η αναφορά τους πιθανώς συνδέθηκε με 

τα ταξίδια του Ηρακλή στην Λιβύη.228 O λαός της Λιβύης, ίσως, συνδέεται με τον μύθο 

του Ανταίου και την πάλη του με τον Ηρακλή στον δρόμο του για τα μήλα των 

Εσπεριδών. Τον παραπάνω μύθο μαρτυρεί μία τραγωδία του Φρύνιχου, Ανταίος ή 

Λίβυες και γενικότερα την σχέση του Ηρακλή με την Λιβύη πραγματεύεται ο Ψ.-

Απολλόδ. Βιβλ. 2.115.6-10.229 Επίσης, ο Στέφανος Βυζάντιος (α 126 Billerbeck) τονίζει 

ότι οι Αιθυσσείς είναι πάροικοι των Μαρμαριδών. Ο Ψ. - Σκύλαξ (108.1) αναφέρει ότι 

πρόκειται για Λιβυκό έθνος που εκτείνεται μέχρι τις Εσπερίδες και σύμφωνα με τον 

Διόδωρο Σικελό (3.49.1) ο λαός αυτός κατοικεί την γραμμή ανάμεσα στην Αίγυπτο και 

την Κυρήνη. Παρόμοια, για τους Μάκρυες η μόνη μαρτυρία που έχουμε είναι ο 

κρητικός ποιητής. Και σε αυτήν την περίπτωση ίσως πρόκειται για κάποιον λιβυκό 

πληθυσμό που επισκέφτηκε ο Ηρακλής στην διάρκεια του ταξιδιού του.230 Εντούτοις, 

ο λαός δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αφρικανικών φυλών του Desanges, 

όπου όμως μαρτυρείται ο λαός Μάχρυες (βλ. Πτολ. Γεωγρ. 4.3.26).231 Οι Μάχρυες 

μπορεί να είναι παραπλήσιος λαός με τους Μάζυες, οι οποίοι μαρτυρούνται ως λιβυκός 

λαός (Eκαταίος FGrHist 1 F 334) μαζί με τους Μάξυες και τους Μάχλυες.232 

Επομένως, ίσως υπάρχει ταύτιση ή απλά γειτνίαση των Μακρύων με άλλους λιβυκούς 

λαούς (βλ. επίσης Στέφ. Βυζ. μ 11 Billerbeck).233  

    Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση της γενεαλογίας του Ηρακλή 

από τον Ριανό στο απ. 64 και η σύνδεση της θρυλικής γενεαλογίας με τον ασυνήθιστο 

μύθο του Ποιμάνδρου, ιδρυτή της Τανάγρας και δολοφόνο ενός από τα παιδιά του. Το 

απόσπασμα δημοσιεύτηκε από τον Rea και πρόκειται για ένα υπόμνημα σε ένα 

ποιητικό κείμενο, το οποίο ο εκδότης ταυτίζει με την Αλεξάνδρα του Λυκόφρωνα, στ. 

326 ἣν ἐς βαθεῖαν λαιμίσας ποιμανδρίαν «την οποία αφάγιασε σε βαθειά κανάτα».234 

Επιπρόσθετα της μαρτυρίας του Ριανού υπό συζήτηση τίθεται και ο Αριστοφάνης από 

την Θήβα (FGrHist 379). Εκτός από την εκδοχή του Αριστοφάνη για την ιστορία του 

Ποίμανδρου έχουμε και την εκδοχή του Πλουτάρχου, Ζητήμ. Ελλην. 37. Στην εκδοχή 

του Αριστοφάνη ο δολοφονημένος υιός θα ήταν ο Έφιππος, ενώ στον Πλούταρχο ο 

                                                           
228 Meineke 1843, 178.  
229 Βλ. επίσης Σχ. Πινδ. Πυθ. 9.185, Διοδ. Σικ. 4.18.4.  
230 Meineke 1843, 178.  
231 Desanges 1962, 107, 111 και 113.  
232 Braun 2004, 326 και 329.  
233 Ηροδ. 4.191.1 και 4.178, βλ. επίσης Βillerbeck 2006, 247 σημ. 14.  
234 Rea 1962, 104-10.  
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Λεύκιππος χτυπήθηκε κατά λάθος με μία πέτρα από τον πατέρα του. Οι σχέσεις της 

οικογένειας του Ποίμανδρου ποικίλουν στις πηγές: σύμφωνα με τον Ριανό, είχε 

παντρευτεί την Στρατονίκη, κόρη του Ευώνυμου, ενώ η ίδια εμφανίζεται στον 

Πλούταρχο ως μητέρα του Ποίμανδρου, που απήχθη από τον Αχιλλέα. Στην 

γενεαλογία του Παυσανία (9.20.1) ο Ποίμανδρος παντρεύεται την Τανάγρα. Από τα 

ονόματα των παιδιών που αναφέρονται στον Ριανό ο Άγχιππος και οι δύο κόρες, 

Ρεξιπύλη και Αρχεπτολέμη, δεν αναφέρονται πουθενά αλλού.  

    Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η ιστορία του Ποίμανδρου συνδέεται με την άρνησή 

του να ακολουθήσει τους Αχαιούς στην Τροία, γι’ αυτό και η επίθεση του Αχιλλέα και 

η οχύρωση της πόλης με τάφρο από τον Ποίμανδρο. Η τάφρος θεωρείται η αιτία 

θανάτου του Έφιππου στην εκδοχή του Αριστοφάνη, ενώ κατά τον Πλούταρχο η 

σύνθεση της τάφρου είναι ζήτημα διαμάχης ανάμεσα στον Ποίμανδρο και τον 

αρχιτέκτονα Πολύκριτο, που πήγε πάνω στην τάφρο προκαλώντας την οργή του 

Ποίμανδρου και την εκτόξευση πέτρας που κατά λάθος χτύπησε τον Λεύκιππο.235  

    H σύνδεση του Ποίμανδρου και η γενεαλογία του μυθικού Ηρακλή από τον Ριανό 

εξηγείται καλύτερα με την παραβολή του Καλλίμαχου, Νίκη της Βερενίκης, SH 256-57 

= απ. 54b Harder εἰς ἔριν ηνι̣κ̣[ | δῶκε Ταναγ̣[ραι- | παιδὶ κασιγν[ητ- | ὡς ἀέκων ε.[ 

«εξαιτίας έριδας, πολέμησε στην Τανάγρα ο αδελφός χωρίς την θέλησή του..» και την 

αφήγηση της γενεαλογίας του Ηρακλή στον οικοδεσπότη Μόλορχο αλλά και η 

σύνδεση της Τανάγρας, πόλης του Ποίμανδρου με τον Αμφιτρύωνα, πατέρα του 

Ηρακλή. Μέσα από την δελεαστική σύγκριση του Livrea προτείνεται ότι236 ο 

Αμφιτρύων και ο Ποίμανδρος, ο επώνυμος ήρωας της Τανάγρας σκότωσαν έναν στενό 

συγγενή τους, ο Αμφιτρύων τον πεθερό του Ηλεκτρύωνα και ο Ποίμανδρος τον υιό του 

Έφιππο. Τα βόδια που προκάλεσαν τον Αμφιτρύωνα να κινηθεί στην Βοιωτία είναι 

φημισμένα ως ένα διακριτό σημάδι της Τανάγρας και φαίνεται ότι συνδέονται με τον 

Ποίμανδρο. Το τελευταίο κατόρθωμα του Αμφιτρύωνα είναι ο φόνος του εισβολέα από 

την Εύβοια στο έδαφος της Τανάγρας (Παυσ. 8.15.6, 9.17.3, 9.19.3). Επιπλέον, ο υιός 

του Ποίμανδρου Έφιππος ζητά από τον συγγενή του Τληπόλεμο, υιό του Ηρακλή, 

βοήθεια για την απελευθέρωση της πόλης από τους Αχαιούς. Εν συγκρίσει με τους 

λίγους στίχους του Καλλίμαχου, η γενεαλογία του Ηρακλή θα δόθηκε σε μεγάλη 

                                                           
235 Για την ερμηνεία του παπυρικού αποσπάσματος, βλ. Lloyd-Jones 1963, 449-50 και Mette 1978, 25.  
236 Livrea 1989, 143-145.  
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έκταση στην Ηράκλεια του Ριανού (απ. 66) και εμφανίζεται μόνο σε μερική αναλογική 

μορφή στο έργο Θρᾶιξ του Ευφορίωνα (SH 415 col. II.14-19).  

 

2. Φήμη (απ. 67): έπος ή ελεγεία;  

    Ο Στέφανος Βυζάντιος στο λήμμα Ἀράκυνθος (α 375 Billerbeck) παραδίδει ένα 

χαμένο έργο του Ριανού με τον τίτλο Φήμη, από το οποίο δεν σώζεται τίποτα άλλο 

παρά μόνο ένας στίχος. Όπως σημειώνει ο Powell, για την δομή και το περιεχόμενο 

του έργου αυτού είμαστε στο σκοτάδι, όμως περαιτέρω εξέταση του τίτλου και του 

σωζόμενου στίχου θα δείξει ότι ο Ριανός παίζει με τα παλιά λογοτεχνικά είδη στο 

ύφος/πρότυπο του Καλλίμαχου και γεννά πολλά ερωτήματα σχετικά με το λογοτεχνικό, 

πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο του χαμένου έργου.237  

    Πράγματι, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Φήμης θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει 

ένα παιχνίδι με παλαιότερα λογοτεχνικά είδη, όπως το αρχαϊκό έπος, την εγκωμιαστική 

ελεγειακή ποίηση και τους Ομηρικούς Ύμνους και έτσι το ποίημα θα παρουσιάσει σε 

μεταποιητικό επίπεδο τα παλιά λογοτεχνικά είδη ως αντικείμενο αντανάκλασης στους 

αναγνώστες του.238 Η Barbantani τονίζει ότι οι ποιητές – φιλόλογοι ήταν επαΐοντες 

στην τέχνη του υπαινιγμού και ήταν απίθανο να επεξεργάζονται τους στίχους τους 

χωρίς να μελετούν την διακειμενικότητα, όπως ήταν απίθανο να μην υπάρχει 

σημαντική επίδραση σπουδαίων κλασικών ποιητών στην ελληνιστική docta poesis.239 

O γερμανικός όρος Kreuzung der Gattungen «συμφυρμός των ειδών» στην 

ελληνιστική περίοδο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί ως 

απάντηση στην σταδιακή απώλεια της λειτουργικότητας κάποιων αρχαϊκών ποιητικών 

ειδών και ως έκφραση της δημιουργικότητας μεμονωμένων συγγραφέων.240 

Παράλληλα, τέτοιοι υπαινιγμοί είναι σύνθετοι, αντανακλούν το ελληνιστικό 

ενδιαφέρον για τα λογοτεχνικά είδη και δείχνουν την γενικότερη τάση των 

Αλεξανδρινών για πολυείδεια στο σύνολο των ποιητικών τους έργων αλλά και σε 

μεμονωμένα έργα, όπως εδώ η Φήμη.241 Πρόκειται για ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

                                                           
237 Powell 1925, 17.  
238 Βλ. Harder 1998, 95-113, για παρόμοιο παιχνίδι των παλαιότερων λογοτεχνικών ειδών στον 

Καλλίμαχο.  
239 Barbantani 2009, 303-307.  
240 Βλ. Rossi 1971· Kroll 1991· Fantuzzi – Hunter 2004, 1-41. Για την σχέση ανάμεσα στο λογοτεχνικό 

είδος και το πλαίσιο της παράστασης, βλ. Gentili 1988.  
241 Για την ιδέα της πολυείδειας, βλ. Acosta-Hughes 2002. Η Klooster (2006) σε ένα άρθρο της για τα 

Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου επικεντρώνει την προσοχή της στην πολυείδεια των τραγουδιών 

του Ορφέα στα Αργοναυτικά και παρατηρεί ότι ίσως σχετίζονται με τα είδη του διδακτικού έπους, των 

υμνητικών τραγουδιών (περιλαμβάνοντας τους ύμνους της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα), τις επινίκιες 
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ελληνιστικής ποίησης και δηλώνει την «επανεφεύρεση», τον συμφυρμό των 

παραδοσιακών ειδών, την ελευθερία σύνθεσης σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη.242 

Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει κάτι περισσότερο εδώ από απλός υφολογικός 

καλλωπισμός.  

    Ο τίτλος Φήμη φαίνεται ότι ανακαλεί τις παραδόσεις του αρχαϊκού ηρωικού και 

διδακτικού έπους. Το εξάμετρο έπος του Ομήρου κάνει φημισμένες (κλέω) τις πράξεις 

και τα κατορθώματα των ηρώων και των θεών, ώστε να μνημονεύονται στην ποιητική 

παράδοση ως φημισμένα κατορθώματα (κλέα). Η φήμη εξαφανίζεται αν δεν υπάρχουν 

στόματα να μιλήσουν, αυτιά για να ακούσουν ή μάτια για να δουν και το κλέος (φήμη) 

είναι συγγενική λέξη με το ρήμα κλύω (ακούω). Ο σωζόμενος στίχος του έργου Φήμη 

(απ. 67) ξεκινά με την προστακτική κλῦθι και ο Ριανός ουσιαστικά προτρέπει, 

παρακαλεί την Αρακυνθιάδα Αθηνά, όπως θα δούμε παρακάτω, να ακούσει τα κλέα 

(φημισμένες πράξεις) των κατοίκων του χωριού Πλευρώνα και την ήττα του 

Δημήτριου ΙΙ, υιού του Αντίγονου Γονατά. Πράγματι, ιδιαίτερα σημαντικό για την 

φήμη στην επική παράδοση είναι τα στόματα των διαδεχόμενων γενεών των επικών 

ποιητών, τα αυτιά των κοινών και αργότερα τα μάτια των αναγνωστών. Ο Hardie 

παρατηρεί ότι η επιβίωση της φήμης των επικών ηρώων εξαρτάται από την επιβίωση 

των ποιημάτων που εξυμνούν και απαρτίζουν αυτήν την φήμη, ποιήματα που από μόνα 

τους είναι ξακουστά από την αρετή των επανειλημμένων ακουσμάτων και 

αναγνωσμάτων.243 

    Από την άλλη, ο Ησίοδος αυτοπροσδιορίζεται ως ο ποιητής του κλέους στην αρχή 

της Θεογονίας και των Έργα και Ημέραι. Στην Θεογονία, στ. 32-33 ἵνα κλείοιμι τά τ’ 

ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα | καί μ’ ἐκέλονθ’ ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων «για να 

εξυμνήσω αυτά που θα γίνουν και αυτά που έγιναν και με διέταξαν να υμνήσω την 

                                                           
ωδές και τα επιθαλάμια. Πολλά από τα είδη που ανακαλούνται στα Αργοναυτικά ίσως σχετίζονται με τα 

Αίτια του Καλλίμαχου αλλά και την Φήμη του Ριανού, όπως θα δούμε παρακάτω, και παρέχουν άλλη 

μία σύνδεση αυτών των ποιητών μεταξύ τους. Οι Αλεξανδρινοί εξερευνούσαν την ιδέα της πολυείδειας 

και έβρισκαν διαφορετικές μεταξύ τους λύσεις και λογοτεχνικά μονοπάτια. Βλ. επίσης Harder 2012, 36 

σημ. 108, για την ιδέα της πολυείδειας στον Καλλίμαχο.   
242 Barbantani 2009, 307. H πολυείδεια πηγαίνει πίσω στον «νέο μουσικό» Ίωνα από την Χίο τον πέμπτο 

π.Χ. αιώνα και τονίζει ότι η ποίηση είναι προϊόν δεξιότητας και όχι έμπνευσης, όπως πίστευε ακόμα ο 

επώνυμος ραψωδός στον πλατωνικό Ίωνα. Η εκδήλωση για την νέα αυτήν ποιητική αυτοσυνειδησία 

ήταν ο Ίαμβος 13 του Καλλίμαχου.  
243 Hardie 2012, 48-50. Μεγάλη και σύνθετη είναι η ιστορία της σχέσης, συχνά ανταγωνιστικής, ανάμεσα 

στον ποιητή και στους ήρωές του και μία αυτοσυνειδησία σχετικά με τις φιλοδοξίες του ποιητή για το 

κλέος, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί στον ίδιο τον Όμηρο. Οι ποιητές, επίσης, αναζητούν τα μοντέλα 

της φήμης που κληρονομούν από τους προκατόχους τους σε μία διακειμενικότητα, η οποία αγκαλιάζεται 

με μεταβαλλόμενα παραδείγματα για τον ρόλο εξαίρετων ατόμων μέσα σε μία κοινωνία που 

συλλαμβάνεται στο ιστορικό γίγνεσθαι.   
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γενιά των αθανάτων μακάρων», ο Ησίοδος ισχυρίζεται ότι οι Μούσες ενέπνευσαν σε 

εκείνον την θεϊκή φωνή και τον πρόσταξαν να γιορτάσει, να εξυμνήσει την γενιά των 

θεών. Τα δύο ρήματα κλείοιμι και ὑμνεῖν συναντώνται, επίσης, στις δύο πρώτες 

γραμμές στο ΕΗ 1-2 Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσι κλείουσαι, | δεῦτε Δί’ ἐννέπετε, σφέτερον 

πατέρ’ ὑμνείουσαι «Μούσες από την Πιερία, που με τα τραγούδια σας δοξάζετε, 

εμπρός, για τον Δία μιλήστε, τον πατέρα σας υμνείστε», σε μία επίκληση στις Μούσες 

που οδηγεί σε ύμνο στον Δία. Οι 64 πρώτοι στίχοι του ΕΗ δεν τελειώνουν με το κλέος, 

αλλά με την φήμη ως ομιλία, αναφορά που εδώ προσωποποιείται και θεοποιείται. Αυτή 

είναι μία χρήση των λέξεων που φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τον ποιητή, ο οποίος 

αποτελεί την φωνή των πολλών και όχι την φωνή του ατομικού Ησιόδου.  

    Επομένως, η λέξη φήμη στα ποιητικά συμφραζόμενα του Ριανού ίσως παραπέμπει 

στο ομηρικό και ησιόδειο κλέος και τις φημισμένες πράξεις των εκάστοτε ποιητικών 

χαρακτήρων, όμως η εξωτερική δομή του στ. 67.1 Κλῦθί μοι εὐχάων Ἀρακυνθιὰς 

εὐπατέρεια «Άκουσε τις προσευχές μου, Αρακυνθιάδα, κόρη ευγενούς πατέρα» θυμίζει 

επίκληση σε κάποιο υμνητικό τραγούδι, όπως, για παράδειγμα, τους Ομηρικούς 

Ύμνους. Ο λατρευτικός ύμνος, του οποίου αντιπροσωπευτικά είδη είναι ο ύμνος του 

Χρύση, ιερέα του Απόλλωνα, στην Ιλιάδα Α 37-42 και ο Ύμνος στην Αφροδίτη της 

Σαπφούς, επιδιώκει να πείσει έναν θεό να εκπληρώσει κάποια συγκεκριμένη χάρη ή να 

λάβει κάποια συγκεκριμένη δράση (ίσως εδώ η Αρακυνθιάς ζητείται να βοηθήσει τους 

κατοίκους του Πλευρώνα) για χάρη του ομιλητή ή για χάρη άλλων, με τους οποίους ο 

ομιλητής συνδέεται στενά.244 Το πρώτο σταθερό στοιχείο ενός λατρευτικού ύμνου 

είναι η επίκληση που ζητά να τραβήξει την προσοχή του θεού με λεκτικές μορφές, 

όπως το κλῦθι (άκουσε) και το λίσσομαι (ικετεύω) και τυπικά προσπαθεί να κατευνάσει, 

να συμφιλιώσει τον θεό (μέσα από επίθετα ή πιο σύνθετες συντακτικές δομές) με 

υπαινιγμό στις δυνάμεις και τα προνόμιά του. Για παράδειγμα, ο Χρύσης στην Ιλιάδα, 

Α 37  Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ᾿, ὃς Χρύσην ἀμφιϐέϐηκας «άκουσε με, αργυρότοξε, του 

Χρύση προστάτη», επικαλείται τον Απόλλωνα με το επίθετο ἀργυρότοξος. Ο ομιλητής 

στην Φήμη απ. 69, δηλαδή ο ποιητής Ριανός, ζητά από την Αρακυνθιάδα Αθηνά να 

ακούσει τις προσευχές του, οι οποίες περιλαμβάνουν είτε βοήθεια των κατοίκων του 

Πλευρώνα ενάντια στον Δημήτριο ΙΙ, είτε αποτελούν ένα είδος ευχαριστήριας 

προσευχής για χάρη των κατοίκων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο λατρευτικός 

ύμνος προϋποθέτει έναν μοναδικό ακροατή, τον ίδιο τον θεό, ο οποίος επικαλείται σε 

                                                           
244 Miller 1986, 2-3 και Μπεζαντάκος 2013, 125-39.   
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δεύτερο πρόσωπο (κλῦθι «Du-Stil»), ενώ στον ραψωδικό ύμνο συνήθως ο ομιλητής 

απευθύνεται στον θεό σε τρίτο πρόσωπο («Er-Stil») και γι’ αυτό προϋποθέτει την 

παρουσία ενός ανθρώπινου κοινού μαζί με το θεϊκό.245  

    Εντούτοις, αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά το περιεχόμενο του σωζόμενου στίχου, 

θα παρατηρήσουμε ότι ο Ριανός αντλεί πολλά στοιχεία και από την αφηγηματική 

ελεγειακή ποίηση: ο Στράβων (10.2.4, 10.2.22) και ο Διονύσιος Περιηγητής (431) 

τοποθετούν το όρος Αράκυνθος στην Αιτωλία. Στις πλαγιές του βρισκόταν ο νέος 

Πλευρών που ιδρύθηκε από τους κατοίκους του παλιού Πλευρώνα μετά την 

καταστροφή της πόλης εξαιτίας του Δημητρίου ΙΙ του Αιτωλού, υιού του Αντίγονου 

Γονατά, ανάμεσα στο 239 και το 229 π.Χ.246 Η πιο πρώιμη επιγραφική αναφορά στην 

πόλη του Πλευρώνα είναι μία βάση αγάλματος του τρίτου αιώνα π.Χ. (IG ix2 170.1). 

Στον κατάλογο των πλοίων ο Πλευρώνας καταγράφεται ως αιτωλική πόλη (Ιλ. Β 639), 

όμως υπονοείται από τον Θουκυδίδη (3.102.5) ότι τον έκτο και πέμπτο αιώνα π.Χ. είχε 

σχηματίσει ομάδα με άλλους Αιτωλούς και μετά τον τέταρτο αιώνα π.Χ. η πόλη 

ενσωματώθηκε στην Αιτωλική Συμπολιτεία.247 H σχέση του Πλευρώνα με την Αιτωλία 

μαρτυρείται άμεσα τον τρίτο αιώνα π.Χ., όταν οι πολίτες του εκτελούσαν 

ομοσπονδιακά καθήκοντα (IG ix2 1 13. 13-14).248 O νέος Πλευρών ταυτίστηκε με τον 

αρχαίο οικισμό στο όρος Αράκυνθος (σύγχρονη Κάτω Ρετσίνα), στην νότια πλευρά 

του.249 H μόνη λατρεία που μαρτυρείται εκεί είναι της Αρακυνθιάδας Αθηνάς (Στάτ. 

Θηβ. 2.727).250 

                                                           
245 Βλ. Norden 1913, 143-66, για το «Du-Stil» και το «Er-Stil». Το «Du-Stil», το οποίο είναι 

χαρακτηριστικό στον λατρευτικό ύμνο, στον ραψωδικό ύμνο περιορίζεται μόνο στον επίλογο.  
246 Στράβων 10.2.4. Ο Σέξτος Εμπειρικός (Εν. γραμμ. 1.257.8 Mutschman – Mau), ανάμεσα στα 

γεωγραφικά λάθη τυπικά των γραμματικών, έκανε το λάθος να τοποθετήσει τον Αράκυνθο στην Αττική.  
247 Visser 1997, 601.  
248 Βλ. Scholten 2000, 101-102, o οποίος προβάλλει το Αιτωλικό κοινόν από την περίοδο 279-219 π.Χ. 

και τονίζει την σημασία να είναι κάποιος Αιτωλός εκείνη την ιδιαίτερη περίοδο: η ελληνικότητα των 

Αιτολών μετά το 279/78 π.Χ. φάνηκε μέσα από το Συμβούλιο της Δελφικής Αμφικτυωνίας, το οποίο 

φρόντιζε το ιερό του Απόλλωνα και για πρώτη φορά παραδέχθηκε τους Αιτωλούς, τοποθετώντας 

αντιπροσώπους της Αιτωλίας ανάμεσα στα ελληνικά έθνη του Συμβουλίου ως ευχαριστήριο για την 

απελευθέρωση των Δελφών από τους Γαλάτες βαρβάρους. Οι Αιτωλείς συνέχισαν να εκθέτουν την 

αριστεία τους στα χρόνια που ακολούθησαν και παγίωσαν την περίφημη ελληνιστική χρήση των 

Γαλατών για να συμβολίσουν όλους αυτούς που απειλούσαν τους Έλληνες. Η μνημόνευση των αντι-

γαλατικών τους κατορθωμάτων ήταν το πρωταρχικό μέσο, μέσα από το οποίο οι Αιτωλείς του τρίτου 

αιώνα π.Χ. εξέφρασαν το απόκτημά τους στην ευρύτερη ελληνική κοινότητα. Επίσης, μία περιορισμένη 

έκδοση των Αττικών σταθερών ασημένιων τετράδραχμων από τους Αιτωλούς, ίσως το 230 π.Χ., σε 

σχέση με τον πόλεμο τους με τον Δημήτριο ΙΙ, αποτυπώνει την Αιτωλία πάνω σε μία σωρό από γαλατικές 

ασπίδες και στην μέση της σωρού μία ασπίδα που χαρακτηρίζει τα νομίσματα των Αντιγονιδών. Έτσι 

ανακαλείται η πρώιμη υπεράσπιση των Ελλήνων ενάντια στους βαρβάρους και η ακόλουθη υπεράσπιση 

της ηπειρωτικής ελευθερίας ενάντια στους Μακεδόνες.  
249 Kirsten 1951· Woodhouse 1897, 128· βλ. επίσης Inventory: Aitolia, Pleuron, σελ. 385-86.  
250 Antonetti 1990, 281, βλ. επίσης Kober 1942, 326, για μία σύντομη αναφορά σε αυτό το λατρευτικό 

επίθετο της θεάς Αθηνάς.   
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    Αν και η γνώση μας για την ελεγειακή παράδοση βασίζεται κυρίως σε αποσπάσματα, 

τα παραπάνω ιστορικά στοιχεία, που λανθάνουν στο περιεχόμενο του μοναδικού 

σωζόμενου στίχου της Φήμης, δείχνουν ότι το χαμένο έργο ταιριάζει με αυτήν την 

παράδοση.251 Από την αρχή η αφηγηματική ελεγειακή ποίηση σχετικά με τοπικά 

ιστορικά γεγονότα ήταν ένα από τα πολλά είδη ελεγείας και περιλάμβανε, για 

παράδειγμα, την Σμυρνηίδα του Μίμνερμου και από τον πέμπτο αιώνα π.Χ. το ποίημα 

για την μάχη στις Πλαταιές από τον Σιμωνίδη. Τον τέταρτο αιώνα π.Χ. η Λυδή του 

Αντίμαχου, στην οποία μυθολογικές ιστορίες ενσωματώθηκαν ως παραδείγματα σε ένα 

παρηγορητικό έργο, ήταν το πρώτο σε μία ποικιλία συλλογικών ή καταλογικών 

ποιημάτων σε ελεγειακό στίχο που φαίνεται ότι άκμασε την ελληνιστική περίοδο και 

αποτυπώνεται σε έργα όπως το Λεόντιον του Ερμησιάνακτα ή τους Έρωτες του 

Φανοκλή, του τρίτου αιώνα π.Χ.252 Υπάρχει μαρτυρία ιστορικής – εγκωμιαστικής 

ελεγείας στα SH 958 και 969.253 Ελληνικά ποιήματα που να συνδυάζουν την διδακτική 

ποίηση με ελεγειακό στίχο είναι ιδιαίτερα σπάνια και μάλλον αποτελούν 

μεταγενέστερη ανάπτυξη,254 όμως περιλαμβάνουν ένα βιβλίο μαγειρικής από τον 

Αρχέστρατο (SH 132-192),255 το επίγραμμα για τον διπλασιασμό του κύβου του 

Ερατοσθένη (απ. 35 Powell) και τα Αίτια Ρωμαϊκά του Βούτα (SH 234-35).  

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η περίσταση της εκτέλεσης ενός ποιήματος, όπως η 

Φήμη, ήταν ένας δημόσιος διαγωνισμός ή μία εορτή. Στην αρχαϊκή και την κλασική 

Ελλάδα ποιήματα σε ελεγειακό στίχο εκτελούνταν σε πανελλήνιες ή τοπικές εορτές και 

περισσότερο ελεγείες με ιστορικό περιεχόμενο γράφονταν κυρίως για δημόσιες εορτές 

και διαγωνισμούς.256 Τον τρίτο αιώνα π.Χ., ενώ οι ελληνικές πόλεις και οι Συμπολιτείες 

προσπαθούν να αυξήσουν το κύρος των τοπικών τους εορτών (η Αιτωλική 

                                                           
251 Βλ. West 1974, 2-20, ο οποίος σημειώνει ότι στην αρχαϊκή ελεγεία οι αφηγήσεις περισσότερο 

συνδέονται με τωρινά γεγονότα και περιέχουν ηθικά μηνύματα συγκριτικά με το έπος. Βλ. επίσης Bowie 

1986, 13-35, όπου συζητά την αφηγηματική ελεγεία σε σχέση με τοπικά ιστορικά γεγονότα τον έβδομο 

με πέμπτο π.Χ. αιώνα, όπως έχει παρασταθεί σε δημόσιες εορτές και συμπεραίνει ότι οι «ποιητές της 

αρχαϊκής περιόδου χρησιμοποίησαν αυτήν την μορφή για να συνθέσουν σημαντικές αφηγήσεις της 

ιστορίας της πόλης τους, αφηγήσεις που με κάποιον τρόπο έμοιαζαν με την εξάμετρη επική ποίηση, 

όμως είχαν επίσης χαρακτηριστικά στην μορφή που προσιδίαζαν στην προσωπική ποίηση». Βλ. ακόμα 

Aloni 2001, 86-105· Barbantani 2001 και 2002-03.  
252 Magnelli 2005, 203.  
253 Βλ. Barbantani (2001) και σύγκρινε τα ποιήματα αυτά με το απόσπασμα του Ριανού, όσον αφορά το 

περιεχόμενό τους κάτω από τον γενικό τίτλο φάτις νικηφόρος: το ελεγειακό είδος συνδέεται ξανά με τον 

τίτλο Φήμη και περιγράφει τα ηρωικά κατορθώματα σε τοπικές μάχες, τα κλέα των πολεμιστών και στις 

δύο περιπτώσεις.  
254 Βλ. West 1974, 18, ο οποίος δηλώνει ότι η ελεγειακή ποίηση «δεν χρησιμοποιήθηκε για άμεση 

εξιστόρηση μύθων και θρύλων, γιατί η διδακτική ποίηση αφορά ένα τεχνικό ή πραγματικό είδος».  
255 Effe 1977, 234 και Olson – Sens 2003.   
256 Bowie 1986.  
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Συμπολιτεία, ίσως, τα Δελφικά Σωτήρια, που ιδρύθηκαν μετά την νίκη των Γαλατών 

το 278 π.Χ.257), τα ελληνιστικά βασίλεια δημιούργησαν νέους πανελλήνιους 

ποιητικούς διαγωνισμούς, των οποίων η διεθνής φήμη ήταν από μόνη της εγκώμιο του 

μονάρχη που τους προωθούσε.258 Δεν γνωρίζουμε αν το χαμένο έργο του Ριανού 

γράφτηκε σε ελεγειακό δίστιχο ή σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο, αφού σώζεται μόνο 

ένας εξάμετρος στίχος, όμως η ελεγεία εντάσσεται μέσα στο «εγκώμιο» και το «έπος» 

σε δακτυλικό στίχο (ἐγκώμια, ἐπικά ή ἔπος, ἐπῶν ποιηταί, ἐποποιοί) και θα μπορούσε 

να αποτελεί ένα χαμένο ελεγειακό ποίημα, πιθανώς, για κάποια δημόσια ή τοπική 

εορτή προς τιμήν της Αιτωλικής Συμπολιτείας.259  

 

 

 

                                                           
257 Βλ. D’Alessio 2009, 137, ο οποίος προσδιορίζει τις τοπικές ταυτότητες στην ελληνική λυρική ποίηση. 

Μέσα στο πλαίσιο της Φήμης ως εγκωμιαστικής ελεγειακής ποίησης σε δημόσια εκτέλεση, μπορεί 

γενικά να λεχθεί ότι ο ποιητικός λόγος στο πλαίσιο των δημόσιων παραστάσεων και των άλλων 

κοινωνικών συναθροίσεων ήταν μία προνομιούχα περίσταση για παρέλαση, ενίσχυση και 

επαναπροσδιορισμό των συλλογικών τοπικών ταυτοτήτων και σε αυτήν την διαδικασία σημαντικό ρόλο 

έπαιζε o περιοδεύων – ξένος ποιητής. Στην πραγματικότητα, η σύνθεση και η δομή της τοπικής 

ταυτότητας αποκτούσε φωνή μέσα από την άρθρωση των ξένων ποιητών (στην περίπτωσή μας, ο Ριανός 

στα Δελφικά Σωτήρια εγκωμιάζει την νική του Πλευρώνα και κατ’ επέκταση των Αιτωλών έναντι του 

Δημήτριου ΙΙ του Αιτωλού). O D’Alessio (140) επισημαίνει, επίσης, ότι η πρόσληψη ενός ξένου ποιητή, 

η εκπαίδευση ενός χορού και η οικονομική ενίσχυση των θεωρίων σε μία βάσιμη απόσταση απαιτούσαν 

κόστος, το οποίο προϋποθέτει μία κοινότητα ικανή να λάβει συλλογικές αποφάσεις και να θέσει ως 

κίνητρο να προωθήσει τον εαυτό της σε ένα ευρύτερο ορίζοντα: o ύμνος εξόδου εκτελούνταν συνήθως 

στα θεωρία έξω στα Πανελλήνια ιερά (κοινή πρακτική) και σχημάτιζαν έναν ιδανικό τόπο συνάντησης 

για να ακουστούν οι τοπικές κοινότητες.   
258 Barbantani 2002-03, 46 και 2017, 339-345, όπου η συγγραφέας αναφέρει ότι στο νέο κοινωνικό 

πλαίσιο η λυρική ποίηση στόχευε στην παρουσίαση στα βασιλικά συμπόσια και ότι οι Αλεξανδρινοί 

έγραφαν όλους τους τύπους περιστασιακής λυρικής ποίησης (όπως τα εγκώμια). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι τα εγκώμια που αναπαριστόνταν από τα λυρικά επινίκια, στην ελληνιστική περίοδο εγκαταλείπουν 

τα μουσικά και τα χορευτικά στοιχεία και μετατοπίζονται σε ελεγειακές δομές ποικίλων ειδών. Το 

βασιλικό ελληνιστικό συμπόσιο αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές σκηνές ενίσχυσης και παγίωσης 

κοινωνικών ρόλων και χώρος παράστασης διαφορετικών ποιητικών και μουσικών ειδών. Eπιπλέον, δεν 

υπάρχει μεγάλη επικάλυψη ανάμεσα στον κύκλο του ποιητή-φιλολόγου, οι οποίοι σχετίζονται με τις 

αυλές και τους Τεχνίται, οι οποίοι, ίσως, αναμειγνύονται στην παραγωγή εγκωμιαστικής λυρικής 

ποίησης και άλλων ειδών, όπως τα εγκώμια σε εξάμετρους στίχους, που ακολούθησαν την ίδια μοίρα με 

τα απογοητευτικά έπη προς τιμήν του Αλέξανδρου και των διαδόχων του.    
259 Guarducci 1929· Pallone 1984· Woerrle 1988· Van Nijf 1999· Barbantani 2000· Cameron 2016. Βλ. 

επίσης Klooster 2012b, 318-331, η οποία αναφέρει την περίπτωση του Παρθένιου, το ύφος και η ποίηση 

του οποίου συγκρίνεται στα αρχαία testimonia με αυτό του Καλλίμαχου, του Ευφορίωνα, του 

Λυκόφρωνα και του Ριανού (Τ 5). Ο Παρθένιος λέγεται ότι ήταν ἐλεγειοποιὸς καὶ μέτρων διαφόρων 

ποιητής (Σουίδ. π 664 Adler) και τέτοιοι ποιητές με σκοτεινό και εξεζητημένο λεξιλόγιο και ύφος, όπως 

ο Παρθένιος ή, στην περίπτωσή μας, ο Ριανός, ήταν εξασκημένοι και γνώστες στα πεδία της ελεγειακής 

και της εξάμετρης ποίησης και, πιθανώς, θεωρούσαν ότι και τα δύο είδη μέτρων μπορούσαν να 

πραγματευθούν παρόμοια θέματα. Εκτός από την θεματολογία (το ερωτικό στοιχείο στον Παρθένιο και 

το ηρωϊκό αντίστοιχα στον Ριανό), τα ποιητικά παραδείγματα στους δύο ποιητές αποκαλύπτουν ένα 

εξευγενισμένο ύφος, το οποίο ήταν ένα χαρακτηριστικό που ένωνε τα δύο είδη στην ύστερη ελληνιστική 

περίοδο και η ελεγειακή και η εξάμετρη ποίηση δεν διαχωρίζονταν, αλλά αντίθετα μοιράζονταν κοινά 

στοιχεία, που ένωναν τα δύο λογοτεχνικά είδη, όπως το καινοτόμο ύφος και τα επιστημονικά θέματα.  
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3.  Άτη Hesiodica (απ. 68)  

    Ο Στοβαίος στο Ανθολόγιο (3.4.33) παραδίδει ένα μικρό ποίημα είκοσι ένα 

εξάμετρων στίχων στο όνομα του Ριανού, το οποίο τιτλοφορούμε ενδεικτικά εξαιτίας 

του περιεχομένου του με το όνομα Άτη: δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό τίτλο του 

έργου, ούτε αν το σωζόμενο απόσπασμα είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο ποίημα με 

αρχή, μέση και τέλος, όπως δείχνει η εξωτερική δομή του. Είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι 

οι αρχαίοι κριτικοί δεν εφάρμοζαν τον όρο ἐπύλλιον με την έννοια που χρησιμοποιείται 

από τους σύγχρονους μελετητές, για να προσδιορίσουν τέτοιου είδους μικρά σε έκταση 

ποιήματα, αλλά μακρύ επίγραμμα. Σύμφωνα με τον Hollis, για τους αρχαίους κριτικούς 

ένα ποίημα, όπως η Εκάλη του Καλλίμαχου ή μικρότερα σε έκταση, όπως εδώ η Άτη 

του Ριανού, θα μπορούσε απλά να είναι ἔπος.260 Μερικοί μελετητές προχώρησαν 

παραπέρα και απέρριψαν την ύπαρξη του επυλλίου ως ξεχωριστού λογοτεχνικού 

είδους.  

    Επομένως, δεν είναι ξεκάθαρο αν η Άτη εντάσσεται στο λογοτεχνικό είδος του 

επυλλίου, όμως φαίνεται καλύτερο να θεωρήσουμε το έργο μέρος της παράδοσης της 

διδακτικής ποίησης που ξεκίνησε με τον Ησίοδο και, αν και συνεχίστηκε σε όλη την 

αρχαιότητα, 261 άνθισε ιδιαίτερα στην ελληνιστική και την μεταγενέστερη περίοδο.262 

Στην ησιόδεια παράδοση της διδακτικής ποίησης μπορούμε να διακρίνουμε από την 

μία την ηθική διδακτική ποίηση, όπως τα ΕΗ και από την άλλη, την αρχαϊκή διδακτική 

ποίηση, όπως την Θεογονία, όπου η έμφαση βρίσκεται στην μετάδοση της γνώσης στον 

αναγνώστη (αν και εδώ είναι επίσης παρόν το ηθικό στοιχείο), και, φυσικά, οι 

Κατάλογοι, όπου η γνώση μεταδίδεται με την μορφή καταλόγου.263 Από το ησιόδειο 

                                                           
260 Βλ. Hollis 2009, 23-26, ο οποίος, μάλιστα, διερωτάται ποιά ποιήματα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στην κατηγορία του επυλλίου. To ελληνιστικό επύλλιο περιλαμβάνει ποιήματα ανόμοιου μεγέθους, από 

την Εκάλη του Καλλίμαχου μέχρι τις απλώς 75 γραμμές του Ειδυλλίου 13 του Θεόκριτου (Ύλας). Ο P. 

Oxy 3000 αποκαλύπτει ότι ο Ερμής του Ερατοσθένη ήταν ακόμα μεγαλύτερος από την Εκάλη, 

περιλαμβάνοντας 1540 με 1670 περίπου γραμμές. Πολλά έργα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς 

είναι κάτι περισσότερο από τίτλους, όπως ο Ερμής του Φίλιτα και ο Ψαράς του Αλέξανδρου Αιτωλού. 

Επιπλέον, ο Ευφορίων συνέθεσε πολλά ποιήματα σε εξάμετρους στίχους και παρόλο που πάπυροι 

αυξάνουν τη γνώση μας για εκείνον, είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα ήταν ένα ολοκληρωμένο 

ποίημα του Ευφορίωνα. Βλ. ακόμα για το επύλλιο, Gutzwiller 1981 και για τα λατινικά επύλλια, για τα 

οποία γνωρίζουμε περισσότερα, Lyne 1978.  
261 Woehrle 1998, 279-286.  
262 Sider 2005 και Harder 2011.  
263 Harder 2012, 27-28, βλ. επίσης Sistakou 2009, 219-52, η οποία επισημαίνει ότι οι τρεις όψεις της 

ησιόδειας ποίησης, η θεογονική, η διδακτική και η γενεαλογική μαζί με την θελκτική persona του 

δημιουργού τους, κέντριζαν το ενδιαφέρον των νεωτερικών της Αλεξάνδρειας. Ο «ησιοδισμός» ως 

εναλλακτικός του «ομηρισμού» ήταν μία γενικότερη τάση στην ελληνιστική και την ρωμαϊκή ποίηση 

(βλ. Schroeder 2006, 288-90). Tα έπη του ησιόδειου corpus είχαν μία σειρά από αρχαϊκά 

χαρακτηριστικά που προσέλκυαν τους ποιητές, όπως τον Καλλίμαχο (βλ. Hunter 2005, 51-54), τον 

Άρατο (βλ. Fakas 2001), τον Απολλώνιο, τον Θεόκριτο, τον Ερατοσθένη, τον Ευφορίωνα, τον 
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corpus ο Ριανός αντλεί στοιχεία κυρίως από τα ΕΗ, ελάχιστα από την Θεογονία και 

καθόλου από τον Κατάλογο, μέσα από ρητούς υπαινιγμούς στην δομή, στο περιεχόμενο 

και κυρίως όσον αφορά τους μηχανισμούς μετάδοσης της γνώσης. H ησιόδεια ποίηση 

θέτει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την θρησκεία, την θεϊκή και την ανθρώπινη 

δικαιοσύνη (όπως θα δούμε παρακάτω), το πρόβλημα της βίας και προσφέρει ηθική 

και πρακτική καθοδήγηση στην σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής.  

    Με μία πρώτη ματιά η Άτη φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηθική 

και την πρακτική καθοδήγηση του αναγνώστη. Η χρήση του πρώτου πληθυντικού 

προσώπου (1 πελόμεσθα, 2 φέρομεν) και η χρήση γνωμικών φράσεων διεγείρουν την 

προσοχή του αναγνώστη, αφού σχετίζονται με την άμεση κατανόηση του σύγχρονου 

κόσμου (πβ. το εφήμερο της ανθρώπινης τύχης, στ. 1-3, ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι 

κάνουμε λάθη και αντιμετωπίζουμε τα άνισα δώρα των θεών με αλόγιστο μυαλό). Στην 

φράση ἑτερόρροπα δῶρα (άνισα δώρα) ο αναγνώστης πληροφορείται από τον ποιητή 

για την αβεβαιότητα της ανθρώπινης κατάστασης και ότι οι άνθρωποι ρέπουν είτε προς 

την μία, είτε προς την άλλη μεριά.264 Επομένως, η φτώχεια και ο πλούτος είναι δώρα, 

τα οποία απονέμονται σε άνιση κλίμακα από τους θεούς. O Ησίοδος θεωρήθηκε 

πρότυπο γνωμικής και παροιμιακής λογοτεχνίας στην αρχαιότητα και η μίμησή του 

από τον Ριανό είναι αναμενόμενη. Ο κρητικός ποιητής ενημερώνει τους αναγνώστες 

για την αβεβαιότητα των φτωχών και των πλούσιων, οι οποίοι πατούν σε ασταθές 

έδαφος. Από την μία, οι φτωχοί (3-8 βιότοιο μὲν ὅς κ’ ἐπιδευὴς … καί οἱ θυμὸν ἔδουσι 

κατηφείη καὶ ὀϊζύς «αυτός που δεν έχει τα αναγκαία για να ζήσει … η κατήφεια και η 

αθλιότητα τρώνε την ψυχή του»), διαπράττουν ύβρη απέναντι στους θεούς και 

περιπλανώνται άσκοπα χωρίς να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την κατάσταση, στην 

οποία έχουν περιπέσει. Από την άλλη μεριά, οι πλούσιοι (9-16) εκμεταλλεύονται τα 

δώρα που τους έχουν δώσει οι θεοί, ξεχνούν ότι είναι θνητοί και έχουν το θράσος να 

υψώνουν το κεφάλι ίσα με τους θεούς. 

    Ο Ριανός αντλεί από το ησιόδειο corpus ιστορίες για σημαντικούς θεούς και ήρωες. 

Πολλές φορές χρησιμοποιεί την αυθεντία του Ησιόδου για σημαντικές θεότητες, όπως 

ο Δίας και μαζί του εξυψώνει άλλες θεότητες, όπως την Δικαιοσύνη, για την οποία θα 

                                                           
Αλέξανδρο Αιτωλό, τον Ερμησιάνακτα, τον Νίκανδρο, τον Βιργίλιο, τον Προπέρτιο και τον Οβίδιο. 

Επιπλέον, το μοντέλο του ποιητή που κάνει την φωνή του ξεκάθαρα ακουστή στα ηθικά ζητήματα της 

καθημερινότητας, είχε μία προφανή επίδραση στον τρόπο που οι ελληνιστικοί ποιητές μορφοποιούσαν 

τις δικές τους ποιητικές φωνές. Η διδακτική στάση, μάλιστα, του αφηγητή στα Έργα και Ημέραι 

αναμφίβολα παρακίνησε μία σειρά διδακτικών επών σε ποικίλους μαθητές στην Αλεξάνδρεια και την 

Ρώμη.  
264 Leurini 2000, 391.  
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μιλήσουμε παρακάτω, και την Άτη. Άλλες φορές, πάλι, επιλέγει να μετατρέψει 

ησιόδειες θεότητες, όπως οι δύο Έριδες, σε απλές, αν και ιδιαίτερα σημαντικές 

αφηρημένες έννοιες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο καθημερινό κόσμο του 

ελληνιστικού ποιητή. Το επίθετο ἁμαρτίνοοι (1) που χαρακτηρίζει την σφαλερή φύση 

των ανθρώπων γενικά, αντλείται από τον Ησίοδο, Θεογονία 511 ἁμαρτίνοόν τ’ 

Ἐπιμηθέα «τον σφαλερό Επιμηθέα» και προσδιορίζει τον ήρωα Επιμηθέα και το λάθος 

του, καθώς αγνόησε την συμβουλή του αδελφού του, Προμηθέα και έδωσε στην 

γυναίκα του, Πανδώρα, το δώρο με τα καλά και τα κακά.265 Δίπλα στην παντοδυναμία 

του Δία εξισώνει την Δίκη (21 Ζηνὶ θεῶν κρείοντι Δίκῃ τ’ ἐπίηρα φέρουσα «στον Δία, 

τον ανώτερο των θεών, και την Δίκη την χάρη εκπληρώνει») και οι δύο μαζί κρίνουν 

την τύχη των θνητών, στέλνοντας την ομηρική Άτη (17-20 ἡ δ’ Ἄτη ἁπαλοῖσι 

μετατρωχῶσα πόδεσσιν … ὁπλοτέρῃσι γρηῢς ἐφίσταται ἀμπλακίῃσιν «η Άτη με τα απαλά 

της πόδια τρέχει από πίσω … και άλλοτε πάλι σαν γριά στέκεται στις πιο καινούργιες»), 

η οποία ως θεότητα χαρακτηρίζει γενικά την συμφορά και παρακολουθεί τους 

ανθρώπους πάνω από τα κεφάλια τους. Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η 

ησιόδεια θεά Έριδα υπονοείται στα λόγια του Ριανού για τους φτωχούς, όμως ως 

αφηρημένη έννοια και ανθρώπινο χαρακτηριστικό: 5-7 ἀχνύμενος, σφετέρην δ’ ἀρετὴν 

καὶ θυμὸν ἀτίζει, | οὐδέ τι θαρσαλέος νοέειν ἔπος οὐδέ τι ῥέξαι, | ἐρριγὼς ὅθι τ’ ἄνδρες 

ἐχεκτέανοι παρέωσιν «την δική του αρετή και πνεύμα περιφρονεί, ούτε έχει θάρρος να 

σκεφτεί, ούτε να πράξει κάτι, αλλά τρέμει όπου μπροστά του βρίσκονται άνθρωποι που 

κατέχουν πολλά». Οι φτωχοί στον Ριανό, περιφρονώντας την αρετή και την φύση τους, 

αρνούνται να αλλάξουν την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται και δεν τολμούν 

να αποκτήσουν παρρησία απέναντι στους πλούσιους, αφού τους κυριεύει η οργή και ο 

θυμός για την ευημερία των συνανθρώπων τους σε σχέση με την δική τους εξαθλίωση. 

Ομοίως, στον Ησίοδο η κακή Έριδα ως θεότητα αντιπροσωπεύει την ζήλεια και τον 

φθόνο απέναντι στην οικονομική πρόοδο του συνανθρώπου, έναντι της καλής Έριδας 

που είναι η ευγενής άμιλλα και ο συναγωνισμός (ΕΗ 11-41).266   

    Η μετάδοση της γνώσης, που αποτελούσε σημαντική πλευρά της αρχαϊκής 

διδακτικής ποίησης, συχνά ξετυλίγεται σαν παραίσθηση, επειδή ο αναγνώστης πρέπει 

να είναι μορφωμένος, για να κατανοήσει αυτό που του έχει ειπωθεί. Επιπλέον, όσον 

αφορά την παρουσίαση της γνώσης, η σύμβαση της νομιμοποίησής της μέσα από την 

                                                           
265 McΚay 1963, 22.  
266 Για την Έριδα, βλ. Munding 1960· Mezzadri 1989· Gagarin 1990 και Nagler 1992.   
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απόδοση της γνώσης σε αξιόπιστες πηγές, λαμβάνει ποικίλες μορφές, που διεγείρουν 

ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό αλλά και την ίδια την φύση του έργου.267 O 

αναγνώστης αντιλαμβάνεται τον καθαρά πολιτικό τόνο, όταν ο Ριανός χρησιμοποιεί 

τον όρο πολυκοιρανίη (10 «η εξουσία στους πολλούς»), ο οποίος είχε πάντα πολιτική 

σημασία. Σε μία εποχή που ο Καλλίμαχος έγραψε στον Ύμν. στην Δήλο 167 ἵξεται οὐκ 

ἀέκουσα Μακηδόνι κοιρανέεσθαι «θα φτάσει να κυβερνιέται με την θέλησή της από 

έναν Μακεδόνα», όπου οι Μακεδόνες βασιλείς λατρεύονται ως θεοί, ο Ριανός θυμίζει 

στους ανθρώπους ότι η πολυκοιρανίη είναι μία καλή έννοια, όμως το άτομο που ήταν 

αρκετά τυχερό για να την εξασφαλίσει δεν είναι ένας άλλος θεός, επειδή οι γονείς του 

είναι θνητοί και γι’ αυτό, παρά τις προσπάθειές του, δεν θα μπορούσε να φτάσει τον 

ουρανό (11-16). Ο κρητικός ποιητής δεν χάνει την ευκαιρία να παραγάγει μία 

χαρακτηριστικά αλεξανδρινή αντιστροφή ενός ομηρικού θέματος, καθώς ο Όμηρος 

είχε δηλώσει ότι η πολυκοιρανίη ήταν οὐκ ἀγαθόν (Ιλ. B 204 οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· 

εἷς κοίρανος ἔστω «η εξουσία στους πολλούς δεν είναι καλή, ας είναι ένας ο αρχηγός»). 

Επιπλέον, ο Giangrande προτείνει την αντικατάσταση του επιθέτου κρείοντι 

«άρχοντας» που προσδιορίζει τον Δία (21) σε κριόεντι «όμοιος με κριάρι», καθώς έτσι 

εξυπηρετείται ο πραγματικός σκοπός του Ριανού, το μήνυμα που ουσιαστικά ήθελε να 

μεταδώσει στους αναγνώστες του, ότι δηλαδή ο Δίας ήταν ο επιβλητικός και τραχύς 

άρχοντας των θεών.268 Oι μορφές επιθέτων σε –οεις ήταν αγαπητές στην ελληνιστική 

ποίηση και το επίθετο είναι φανερά κατάλληλο ως προς το περιεχόμενό του. Το 

απόσπασμα του Ριανού παραμερίζει την λατρεία του άρχοντα της ελληνιστικής 

περιόδου και την θεοποίηση των βασιλιάδων. Επομένως, η λέξη αποδεικνύεται 

κατάλληλη στο σωστό λογοτεχνικό πλαίσιο και ιδιαίτερα σε σχέση με την πολιτική 

ερμηνεία της πολυκοιρανίη, που είδαμε παραπάνω. 

    Το σύντομο απόσπασμα της Άτης ανακαλεί το σύντομο αλλά ρητορικά σύνθετο 

προοίμιο των ΕΗ του Ησιόδου (1-10):269 ο Ησίοδος επικαλείται τις Μούσες να έρθουν 

από την Πιερία, για να δοξάσουν στο τραγούδι τον πατέρα τους (1 ἀοιδῇσι κλείουσαι), 

ενώ ο Ριανός αναφέρει τον Ζηνὶ θεῶν κρείοντι (21) στο τέλος για να δηλώσει και την 

παντοδυναμία του ανάμεσα στους θεούς. Το τραγούδι των Μουσών στα ΕΗ διαφέρει 

από τους ύμνους τους στην Θεογονία, καθώς δοξάζουν τον Δία όχι για την 

                                                           
267 Harder 2012, 28.  
268 Giangrande 1970, 51-56. 
269 Για το προοίμιο των Έργα και Ημέραι, πβ. Livrea 1966· Massa Positano 1971· Race 1992· Rousseau 

1996· Calame 1996.  
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ανωτερότητά του έναντι των θεών, αλλά για την ανωτερότητά του απέναντι στο 

ανθρώπινο είδος. Ομοίως, ο Ριανός εστιάζει την παντοδυναμία του Δία στους 

ανθρώπους, τους φτωχούς (3-8) και τους πλούσιους (9-16). Ο Ησίοδος επισημαίνει ότι 

μέσα από τον Δία οι άνθρωποι έχουν καλή ή κακή φήμη και γίνονται διάσημοι ή άσημοι 

(3-4 ὅν τε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε φατοί τε, | ῥητοί τ’ ἄρρητοί τε Διὸς μεγάλοιο 

ἕκητι «και οι θνητοί μέσα από τον μεγάλο Δία γίνονται κακόφημοι και φημισμένοι, που 

μιλάνε γι’ αυτούς και ανείπωτοι»). Ομοίως, στον Ριανό οι θνητοί πρέπει να αποδεχτούν 

την σφαλερή τους φύση, αφού λαμβάνουν τα ἑτερόρροπα δῶρα των θεών, τα οποία 

απονέμονται σε άνιση κλίμακα και άλλοι γίνονται φτωχοί και άλλοι πλούσιοι (1-3).  

     Tα ΕΗ είναι ένα μετα-ηρωικό έπος, στο οποίο η ανθρώπινη φήμη εξαρτάται από 

την δύναμη του Δία, που ασκεί με ευκολία, παρέχει την δύναμη και αποδυναμώνει τον 

δυνατό, απαξιώνει το έξοχο και σπουδαίο και εξυψώνει το κρυφό και απόμερο (5-6 ῥέα 

μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, | ῥεῖα δ’ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, 

«με ευκολία, παρέχει δύναμη ή αποδυναμώνει τον δυνατό, μειώνει το σπουδαίο και 

εξυψώνει το κρυφό»). Αυτή η δύναμη καταλήγει να έχει μία ηθική και τιμωρητική 

σκοπιά, η οποία διαπερνά και ολόκληρο το ποιητικό απόσπασμα της Άτης στον 

Ριανό.270 Ο Δίας στέλνει την Άτη, η οποία τρέχει πίσω από τους ανθρώπους και πετά 

πάνω από τα κεφάλια τους, απρόβλεπτη και αόρατη για να τιμωρήσει τις παλιές και 

νέες αμαρτίες τους (17-20 ἡ δ’ Ἄτη ἁπαλοῖσι μετατρωχῶσα πόδεσσιν … ὁπλοτέρῃσι 

γρηῢς ἐφίσταται ἀμπλακίῃσιν, «η Άτη με απαλά βήματα τρέχει από πίσω … και άλλοτε 

σαν γριά στέκεται πάνω από τις καινούριες αμαρτίες»). Στον Ησίοδο οι Μούσες δίνουν 

έμφαση στην απόσταση που χωρίζει τους θεούς από τους θνητούς και ολοκληρώνουν 

την εξύμνηση του πατέρα τους με την φράση Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα 

ναίει, στ. 8 «Δία που βροντάς από ψηλά, που κατοικείς στα υψηλά δώματα». Στον 

Ριανό ο πλούσιος διαπράττει ύβρη απέναντι στους θεούς καθώς παραβαίνει την 

απόσταση που αναφέρουν οι Μούσες στον Ησίοδο, και επιθυμεί ἶσα Διὶ βρομέει, 

κεφαλὴν δ’ ὑπέραυχον ἀνίσχει, στ. 13 «βροντά ίσα με τον Δία και το κεφάλι υψώνει 

αλαζονικό». Η έπαρση και η αλαζονεία των πλουσίων είναι τόσο μεγάλη, ώστε 

σχεδιάζουν ακόμα μονοπάτι στον Όλυμπο, για να γλεντήσουν εκεί μαζί με τους 

αθάνατους (15-16).  

    Το προοίμιο στα ΕΗ ολοκληρώνεται με μία παράκληση, 9-10 κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε, 

δίκῃ δ’ ἴθυνε θέμιστας | τύνη· «άκουσε, βλέποντας και ακούγοντας και εσύ από την δική 

                                                           
270 Strauss Clay 2009, 73. 
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σου μεριά, κατεύθυνε τις αποφάσεις με δικαιοσύνη». Ο Δίας παρατηρεί και εξασκεί 

την διορθωτική, τιμωρητική του δύναμη πάνω σε εκείνους, οι οποίοι δημοσιεύουν 

ανέντιμα ψηφίσματα, δηλαδή τους βασιλιάδες. Στον Ριανό ο Δίας μοιράζεται την 

τιμωρητική του δύναμη με την ίδια την Δικαιοσύνη (21), η οποία θεοποιείται και 

εξυψώνεται με εκείνον και οι δύο μαζί στέλνουν την Άτη να τιμωρήσει τους σφαλερούς 

ανθρώπους, τους φτωχούς αλλά και τους πλούσιους (αυτούς που ασκούν την 

πολυκοιρανίη). Στο ΕΗ το ισχυρότερο επιχείρημα του ποιητή είναι ότι κανένας θνητός 

δεν μπορεί να διαφύγει τον έλεγχο του Δία και την άσκηση της δικαιοσύνης από 

εκείνον. Η Strauss Clay προτείνει ότι το ησιόδειο έργο παρέχει την θέαση του κόσμου 

από την ανθρώπινη οπτική γωνία και η σύλληψη της δικαιοσύνης αφορά ζητήματα 

έλλειψης και αφθονίας.271 Επομένως, η δικαιοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

των ανθρώπων, που τους διαχωρίζει από τα ζώα και τους θεούς. Στον κόσμο των ΕΗ  

οι θεοί υπερέχουν και κυβερνούν τους θνητούς, οι οποίοι στην σιδηρά εποχή μάχονται 

για την επιβίωση.  

    Ομοίως, στα Φαινόμενα του Αράτου ο ποιητής χτίζει τον δικό του «μύθο των 

εποχών» και προσωποποιεί την Δίκη (Φαιν. 96-136), όπως ο Ριανός.272 Η Δίκη στον 

Άρατο τοποθετείται πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία μαζί με ένα συμβούλιο 

«παλαιών ανδρών», οι οποίοι διακρίνονται από πολιτική και κοινωνική σοφία, και μαζί 

ορίζουν τις δίκαιες κρίσεις.273 Ο Άρατος ξεκινά από τον Δία, ανακαλώντας τον Ησίοδο, 

καθώς ο Δίας μπορεί να θεωρηθεί ανθρωπομορφικός θεός, που δημιούργησε τους 

αστερισμούς για να ευνοήσει το ανθρώπινο είδος.274 Ωστόσο, ο Δίας αναπαριστά, 

επίσης, τον ίδιο τον ουρανό, στον οποίο παρατηρούνται, χαρτογραφούνται και 

ερμηνεύονται τα άστρα. Η Δίκη στον Άρατο θεωρείται ένας τέτοιος αστερισμός. 

Επομένως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στους τρεις ποιητές τα πάντα 

συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα του ύψιστου Δία (πβ. EH 256 Δίκη Διὸς ἐκγεγαυῖα 

«η Δίκη που είναι γεννημένη από τον Δία», βλ. επίσης Σχ. Αρατ. Φαιν. 97.9). Η 

καινοτομία του Ριανού βρίσκεται στο ότι δίπλα στην ύψιστη αρχή του Δία τοποθετεί 

την Δικαιοσύνη και μαζί ορίζουν την τύχη των θνητών.   

    Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Άτη ο Ριανός συζητά δύο παραδείγματα 

αντιμαχόμενων αξιών, την αιδώ και το θάρσος και το εναρκτήριο κομμάτι για κάθε 

                                                           
271 Βλ. Strauss Clay 2016, για την Δίκη στο ΕΗ. 
272 Για τον μύθο της Δίκης στον Άρατο, βλ. Schiesaro 1996· Fakas 2001 και Fantuzzi – Hunter 2005, 

238-242.  
273 Αράτ. Φαιν. 105-107. 
274 Βλ. Ryan 2016, για τον ρόλο του Δία και της Δίκης στα Φαινόμενα του Αράτου. 
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τμήμα [αιδώς φτωχών (3-8) και θάρσος πλουσίων (9-16)] ανακαλεί τον Ησίοδο, ΕΗ 

317-20 αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει |… χρήματα δ' οὐχ ἁρπακτά, 

θεόσδοτα πολλὸν ἀμείνω «ντροπή κακοτερένια συντροφεύει τον άνθρωπο που έχει 

ανάγκη … τα πλούτη δεν πρέπει να τα αρπάζεις, αν στα δώσει ο θεός είναι πολύ 

καλύτερα». Στον Ησίοδο οι φτωχοί προσκολλώνται στην αιδώ ως δικαιολογία ότι δεν 

βελτιώνονται, καθώς δεν υπάρχει λόγος να καυχηθούν, όπως οι πλούσιοι. Ο ποιητής 

ισχυρίζεται ότι η υποτιθέμενη αρετή στην πραγματικότητα είναι μειονέκτημα, είναι τα 

δεσμά των φτωχών στην φτώχεια τους. Επομένως, ως αξίωση οι φτωχοί δεν πρέπει να 

θαυμάζονται. Ο Ησίοδος μιλά θαρσαλέως για τον εαυτό του, καθώς βρήκε τον όλβο 

μέσω της εργασίας. Μέσα από την εργασία οι άνθρωποι γίνονται πλούσιοι, άρα η 

εργασία δεν είναι ντροπή και ο ποιητής αναπόφευκτα δείχνει την αιδώ ως μία νόθα 

ευλογία και το θάρσος ως νόθο κακό (αναμεμειγμένα με αντίστοιχα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία).275 Αν το θάρσος τώρα παρουσιαστεί στον Πέρση, αδελφό του 

Ησιόδου, ως αρετή, τότε η σύνδεση ανάμεσα στους στ. 319 και 320 γίνεται ξεκάθαρη.  

    Το θαυμάσιο σχεδιάγραμμα της κακής αιδούς και του κακού θάρσους στην Άτη 

δείχνει όλα τα χαρακτηριστικά τους: η κακή αιδώς δίνει μία αίσθηση λάθους, μία 

έλλειψη αυτοπεποίθησης στα λόγια και στην πράξη απέναντι στους πλούσιους και είναι 

η ψύχρα που κυριεύει τους φτωχούς στην παρουσία των πλούσιων, η κατήφεια και η 

θλίψη που τρώει την καρδιά τους. Το κακό θράσος συνοψίζεται στην εικόνα του 

ανθρώπου της εξουσίας και της ευημερίας, ο οποίος ξεχνά ότι είναι θνητός και η 

απληστία του επιθυμεί να παραστήσει τον θεό. Αν ο Ριανός συνέχισε να εξηγεί ότι η 

καλή αιδώς και το θάρσος ήταν θεϊκά δώρα, δεν το γνωρίζουμε. Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, δηλώνει στους στ. 2-3 ότι τον ανησυχεί η ανθρώπινη κακή χρήση των 

θεϊκών δώρων και είναι η κακή αιδώς και το κακό θάρσος που συναντάμε πρώτα. 

Επομένως, από τα παραπάνω φαίνεται ότι στα ΕΗ 319 αἰδώς τοι πρὸς ἀνολβίῃ, θάρσος 

δὲ πρὸς ὄλβῳ «η ντροπή βρίσκεται κοντά στην φτώχεια, το θάρσος πλάι στον πλούτο» 

η αιδώς και το θάρσος είναι υποτιμητικοί όροι, όμως αυτό δεν έχει σημασία μόνο για 

τους διδακτικούς σκοπούς του Ησιόδου (η παρότρυνση του Πέρση να κερδίσει πλούτο 

μέσω της δουλειάς), συνδέει επίσης τον στ. 320 και μετά. Αναμφίβολα, η παρεξήγηση 

των θεϊκών δώρων απασχολεί το μυαλό του Ριανού και του Ησιόδου. Αν η άποψη του 

Πέρση έχει παροιμιώδες στήριγμα, στο οποίο η φύση της αιδούς παρεξηγείται, θα 

                                                           
275 Για μία συζήτηση πάνω στις αντιμαχόμενες αξίες της αιδούς και του θάρσους στον Ησίοδο και τον 

Ριανό, βλ. ΜcKay 1963, 17-27.  
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περιμέναμε ανάλογη ανισόρροπη στάση και στο θάρσος και οι δύο ποιητές στα έργα 

τους επιθυμούν ξανά να θέσουν μία ισορροπία σε δύο κατευθύνσεις την ίδια στιγμή.276  

 

4.  Επιγράμματα (αππ. 69-79): εικόνες και μοτίβα 

    Ο Μελέαγρος αποτελεί την πηγή γνώσης για την πιο σημαντική περίοδο του 

ελληνικού επιγράμματος. Ως ποιητής και εκδότης, δημιούργησε μία ανθολογία, την 

οποία ονόμασε Στέφανο στην αρχή του πρώτου αιώνα π.Χ., περιλαμβάνοντας πολλά 

επιγράμματα παλαιότερων ποιητών, στα οποία πρόσθεσε τα δικά του. Η απόφαση του 

Μελέαγρου να σχηματίσει τέτοια συλλογή προβάλλει μία σημαντική απόκλιση από την 

πρώιμη ελληνιστική πρακτική που ήταν ικανοποιημένη με μία απλή συγκέντρωση και 

καταλογογράφηση των έργων παλαιότερων συγγραφέων.277 Μια ματιά στους ποιητές 

που περιλαμβάνει ο Μελέαγρος στο εναρκτήριο ποίημα της Στεφάνου (ΠΑ 4.1) 

αποκαλύπτει μία μάλλον άνιση χρονολογική απόδοση. Όσον αφορά την ημερομηνία 

γέννησης ο Ριανός μαζί με τον Ευφορίωνα και τον Ηγήσιππο, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στην ανθολογία, χρονολογούνται το 270 περίπου π.Χ.278  

    Η εξάντληση θεμάτων και η έλλειψη πρωτοτυπίας, τα βασικότερα ελαττώματα του 

επιγράμματος το δεύτερο αιώνα π.Χ., δημιούργησαν κάτι τελείως καινούργιο, την 

ανθολογία. Κυριολεκτικά ανθολογία σημαίνει «συλλογή ανθών», όμως ήταν 

περισσότερο εκδοτικό, παρά λογοτεχνικό είδος. Η προσέγγισή του ήταν να συλλέξει 

πολλά επιγράμματα πάνω στο ίδιο θέμα, που οπτικά αντιπαρέβαλλαν ένα πρωτότυπο 

επίγραμμα ενός παλαιότερου ποιητή με μιμήσεις άλλων νεότερων. Σε πρώιμους αιώνες 

ο υπαινιγμός ανάμεσα σε συγγραφείς και μοντέλα ήταν έμμεσος, εξαρτιόταν από τον 

καλά – διαβασμένο αναγνώστη να διαγνώσει και να εκτιμήσει την αναφορά. Τώρα η 

σχέση είναι φυσικά ορατή στο χαρτί και αυτή η αντιπαραβολή επέτρεψε στον 

αναγνώστη να συγκρίνει και να εκτιμήσει καλύτερα τα πρωτότυπα επιγράμματα και 

τις απομιμήσεις. Ως εκδότης-ποιητής, ο Μελέαγρος δεν συγκέντρωνε απλά τα 

επιγράμματα των άλλων, αλλά προσέθετε τα δικά του και έτσι βρισκόταν σε 

ανταγωνισμό με τα επιγράμματα των προκατόχων του.279  

    H σειρά των ποιητών που παρατίθενται στην ανθολογία φαίνεται τυχαία, αν και ίσως 

να μην είναι σύμπτωση ότι ανάμεσα στους πρώτους οκτώ ποιητές πέντε είναι γυναίκες, 

                                                           
276 McKay 1963, 22-23.  
277 Argentieri (1998, 2-4).  
278 Η χρονολόγηση έχει αναθεωρηθεί από τον Page 1975, xi και για τις εισαγωγές σε ατομικούς ποιητές, 

βλ. Gow – Page 1965.   
279 Argentieri 2007, 149.  
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ή ότι ο Ποσείδιππος, ο Ήδυλος και ο Ασκληπιάδης είναι φίλοι στην αλεξανδρινή αυλή 

και παρατίθενται δίπλα-δίπλα. Κάθε όνομα συνοδεύει ένα άνθος, όμως χωρίς κάποιο 

διακριτό κριτήριο (βλ. Τ 6 σάμψυχον «ματζουράνα» για τον Ριανό). Από αυτούς τους 

συγγραφείς ο Μελέαγρος διαλέγει επιγράμματα που ταιριάζουν καλύτερα με την 

προσωπική του γεύση, κυρίως ερωτικά, αναθηματικά, επιτάφια και επιδεικτικά, αν και 

τον τρίτο και τον δεύτερο αιώνα π.Χ. μαρτυρούνται και άλλες υποκατηγορίες.280 Από 

τον Ριανό σώζονται έξι ερωτικά επιγράμματα (αππ. 69-73 και 78), 281 τρία αναθηματικά 

(αππ. 74-76),282 ένα επιδεικτικό – συμποτικό (απ. 77)283 και ένα στερεοτυπικό επιτάφιο 

επίγραμμα για τον Τίμωνα τον μισάνθρωπο (απ. 79).284 Από τον Ριανό αξίζει να 

εξετάσουμε την εικόνα των Χαρίτων, η οποία μαρτυρείται σε πολλά από τα ερωτικά 

του επιγράμματα και τον διττό λειτουργικό ρόλο του κυνηγιού.  

     Στο απ. 69.1 ο Ριανός αναφέρει για τον γλουτό του νεαρού Μενεκράτη ότι Ὧραί σοι 

Χάριτές τε κατὰ γλυκὺ χεῦαν ἔλαιον «οι Ώρες και οι Χάριτες έχυσαν πάνω σου το γλυκό 

τους λάδι». Ότι οι Ώρες και οι Χάριτες θα έπρεπε να απονέμουν ομορφιά είναι κάτι 

φυσιολογικό και καταγράφεται, όμως οι Ώρες συνήθως ρίχνουν δροσιά, βροχή ή νερό 

της πηγής.285 Το μόνο ποιητικό απόσπασμα, όπου οι Χάριτες σχετίζονται με το λάδι, 

είναι τα Αίτια, απ. 7.13-14 ἔλλατε νῦν,⌋ ἐ̣⌊λέ⌋γ̣ο̣ι̣σ̣ι̣ ⌊δ⌋’ ἐνιψήσασθ⌊ε⌋ λιπώσ⌊ας | χεῖρ⌋α̣ς 

ἐμ⌊̣οῖς, ἵνα μο⌋ι πουλὺ μένωσ⌊ι⌋ν ἔτος «εμπρός τώρα, σφουγγίστε στις ελεγείες μου τα 

λιπαρά σας χέρια, για να μου μείνουν [οι ελεγείες] καιρό», όπου ο Καλλίμαχος τις 

παρακαλεί να σφουγγίσουν το λάδι που πέφτει από τα μαλλιά τους στις ελεγείες του. 

O Ριανός έξυπνα προσάρμοσε το λάδι από τα μαλλιά των Χαρίτων στο λάδι που 

βελτιώνει τις γοητείες του γλουτού.286 Ομοίως, στο απ. 72.1-2 δι’ ἀτραπιτοῖο κιόντι | 

                                                           
280 Ο πάπυρος του Ποσείδιππου περιλαμβάνει υποκατηγορίες, όπως τα λιθικά (για πέτρες) και ιππικά 

(για άλογα) και όλα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πτολεμαϊκής αυλής. Πριν από την δημοσίευση 

του Παπύρου, το αυλικό επίγραμμα φαίνεται να είναι λιγότερο συχνό τον τρίτο αιώνα π.Χ., από ότι στον 

Στέφανο του Φιλίππου αργότερα, βλ. von Wilamowitz-Moellendorff 1924, 1.122. Ήδη γνωρίζουμε έξω 

από την ΠΑ ότι ο Άρατος, ο Αλέξανδρος Αιτωλός, ο Ανταγόρας και ο Σάμιος είχαν σχέσεις με την 

Μακεδονική δυναστεία. Ο Φιλίτας, ο Ασκληπιάδης, ο Ποσείδιππος, ο Ήδυλος και ο Καλλίμαχος με τους 

Πτολεμαίους. Ο Ευφορίων με τους Σελευκίδες, ο νεότερος Νίκανδρος με τους Ατταλίδες και ο Λεωνίδας 

με τον Πύρρο, βασιλιά της Ηπείρου. Όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, εικάζουμε ότι ο Ριανός δεν 

ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, περισσότερο συνέθετε ποιήματα και επιγράμματα, τα οποία 

παρουσίαζε σε δημόσιες ή τοπικές εορτές και διαγωνισμούς μεμονωμένων πόλεων και Συμπολιτειών, 

όπως η Αχαϊκή και η Αιτωλική.     
281 Για τα ερωτικά επιγράμματα γενικά, βλ. Gutzwiller 1998, 115-70 και 2007, 313, 332. Μία 

ενδιαφέρουσα ανάλυση των ερωτικών επιγραμμάτων του Ριανού επιμελήθηκε ο Murgatroyd 1989.  
282 Για τα αναθηματικά επιγράμματα γενικά, βλ. Zanker 2007, 236-41.  
283 Για το συμποτικό επίγραμμα, βλ. Bowie 2007.  
284 Για τους μισάνθρωπους, όπως ο Τίμων, βλ. Fantuzzi 2000 και Rossi 2001, 297.  
285 Gow 1952, 150.  
286 Tarán 1979, 40-45.  
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στεινῆς ἤντησαν ταὶ λιπαραὶ Χάριτες «στο στενό μονοπάτι που βάδιζες σε συνάντησαν 

οι δαψιλείς Χάριτες», ο Κλεόνικος συναντά τις λιπαρές Χάριτες, οι οποίες τον 

ραντίζουν με χάρη και ομορφιά.  

    Στην αρχαϊκή λυρική ποίηση ο Πίνδαρος περιγράφει ένα αγόρι τόσο όμορφο στην 

μορφή του που βρίσκεται στην ωρίμανση της ανδρείας του, όπως ο Γανυμήδης (Ολ. 

10.103-4). Οι Ώρες υποδηλώνουν ότι τα άκομψα και ανώριμα στοιχεία της εφηβείας 

αναμειγνύονται σε ένα αρμονικό σύνολο. Πρόκειται για την στιγμή, όπου ένα αγόρι (ή 

ένα κορίτσι) προσεγγίζεται από τον εραστή.287 Ομοίως, στα ΕΗ 75, η Πανδώρα έλαβε 

τις δυνάμεις του δελεασμού από τις Χάριτες και την Πειθώ και οι Ώρες την στόλισαν 

με λουλούδια της Άνοιξης. Οι Ώρες ήταν δυνάμεις της φύσης, οι εποχές που οδηγούν 

στην καρποφορία.288 Νεαροί άνδρες, όπως στον Ριανό ο Μενεκράτης, έχουν φτάσει 

στην ώριμη στιγμή για έρωτα και συχνά, όπως θα δούμε σε άλλα επιγράμματα του 

ποιητή, στολίζονταν με λουλούδια ή μάζευαν άνθη.289  

    Ο Εμπεδοκλής στο απ. 70 συγκρίνεται στην λάμψη με το ομορφότερο ρόδο της 

Άνοιξης (3-4 ὅσσον ἐν ἄλλοις | ἄνθεσιν εἰαρινοῖς καλὸν ἔλαμψε ῥόδον «όσο έξοχα 

λάμπει το όμορφο ρόδο ανάμεσα στα υπόλοιπα λουλούδια της Άνοιξης»). Ο Αθήναιος 

διασώζει κάποια λόγια από τον Κλέαρχο από τους Σολούς: «οι άνθρωποι, λέει, τρέφουν 

στοργή να μαζεύουν φρούτα και λουλούδια, επειδή έλκονται από την Ώρα. Η ομορφιά 

είναι η όψη της ωρίμανσης των φρούτων και των λουλουδιών».290 H Σαπφώ περιγράφει 

την εικόνα ενός τρυφερού νεαρού κοριτσιού που μαζεύει λουλούδια (απ. 122 Voigt) 

και συχνά σχετίζει τα λουλούδια και τα ανθηρά στολίδια με τις ερωτικές εμπειρίες 

κοριτσιών (πβ. αππ. 81, 94, 96, 98, 105). Από τον Ψ.-Γαληνό λαμβάνουμε μία εξήγηση 

για την παραπάνω συσχέτιση: «η προέλευση είναι ευχαρίστηση και η ευχαρίστηση 

λαμβάνεται σε κάτι που έχει μικρή διάρκεια ζωής».291 Η νιότη περιγράφεται ως 

άνθισμα (πβ. Ιλ. Ν 484 καὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνθος «έχει και της νεότητας το άνθος») και τα 

                                                           
287 Πλατ. Συμπ. 188, για την σημασία της κατάλληλης μίξης των στοιχείων στην ακμή τους.  
288 MacLachlan 1993, 56-57.  
289 Πβ. στα Κύπρια (αππ. 5-7 West) την εικόνα της Αφροδίτης, η οποία είναι ντυμένη με στολίδια που 

έφτιαξαν για εκείνη οι Χάριτες και οι Ώρες, βλ. επίσης Sourvinou-Inwood 1987b, 137, για τον ρόλο των 

λουλουδιών στην εικονογραφία σκηνών απαγωγής που βρίσκουμε στα ελληνικά αγγεία. 
290 Πρβλ. Κλέαρχ. Σολ. απ. 25 Werhli διὰ τί, φησί, μετὰ χεῖρας ἄνθη καὶ μῆλα καὶ τὰ τοιαῦτα φέρομεν; 

πότερον ὅτι καὶ διὰ τῆς τούτων ἀγαπήσεως ἡ φύσις μηνύει τοὺς τῆς ὥρας ἔχοντας τὴν ἐπιθυμίαν; διὰ τοῦτ’ 

οὖν οἱονεὶ δεῖγμα τῆς ὄψεως τὰ ὡραῖα μετὰ χεῖρας ἔχουσιν καὶ χαίρουσιν αὐτοῖς; ἢ δυοῖν χάριν ταῦτα 

περιφέρουσιν; ἀρχή τε γὰρ ἐντυχίας καὶ παράδειγμα τῆς βουλήσεως αὐτοῖς γίνεται διὰ τούτων, αἰτηθεῖσι 

μὲν τὸ προσαγορευθῆναι, δοῦσι δὲ <τὸ> προϋπογράφειν ὅτι δεῖ καὶ αὐτοὺς μεταδιδόναι τῆς ὥρας. ἡ γὰρ 

τῶν ὡραίων ἀνθῶν καὶ καρπῶν αἴτησις ...... εἰς ἀντίδοσιν τῆς τοῦ σώματος ὥρας προκαλεῖται τοὺς 

λαβόντας. ἢ τὴν τούτων ὥραν παραψυχὴν καὶ παραμυθίαν τῆς ἐπὶ τῶν ἐρωμένων ὥρας ταῖς ἐπιθυμίαις 

ἔχοντες χαίρουσιν αὐτοῖς. ἐκκρούεται γὰρ ὑπὸ τῆς τούτων παρουσίας ὁ τῶν ἐρωμένων πόθος. 
291 Ψ. Γαληνός, De causa aff. 8.14 Helmreich. 
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αγόρια στον Ριανό ουσιαστικά έρχονται στο άνθισμα της ανδρικής τους ηλικίας. Ο 

Εμπεδοκλής λάμπει όσο το πιο λαμπρό ρόδο της Άνοιξης (70.3-4), το άνθος των μελών 

του Θεόδωρου είναι ανέγγιχτο (71.4 γυίων ἄνθος ἀκηράσιον «ανέγγιχτο το άνθος των 

μελών»), στον Φιλοκλή οι Χάριτες σχετίζονται με την άνθηση και περιβάλλουν με 

χάρη τον νεαρό (71.6 οὐρανίη δ’ ἀμφιτέθηλε χάρις «ουράνια χάρη ανθίζει γύρω του») 

και τον Κλεόνικο ραντίζουν οι Χάριτες (72.3 καί σε ποτὶ ῥοδόεσσιν ἐπηχύναντο 

χέρεσσιν «και σε αγκάλιασαν με τα ρόδινα χέρια τους»), με τα ανθισμένα από ρόδα 

χέρια τους και τον περιβάλλουν με χάρη.  

    Σε αυτό το πλαίσιο εισέρχεται και η χάρις, όπως στον νεαρό Κλεόνικο (72.4 

πεποίησαι δ’ ἡλίκος ἐσσὶ χάρις « που έχεις γίνει τόσο μεγάλος, όσο και η χάρη σου»). 

H χάρη απεικονίζει την γοητεία της ακμής και της ήβης, εξαφανίζεται όταν αυτή η 

στιγμή περάσει, όπως το ξεθώριασμα των κομψών ανοιξιάτικων λουλουδιών.292 Η 

χάρη σχετίζεται με την φρεσκάδα της νιότης, η οποία στεγνώνει και ξηραίνεται σε 

μεγάλη ηλικία. Ο Πίνδαρος αρχίζει το τραγούδι του για τον Θεόξενο με συμβουλή για 

τα δικά του συναισθήματα πάθους να σεβαστεί αυτήν την μετρημένη στιγμή 

φρεσκάδας και ανθισμένης νιότης. Συγκεκριμένα αναφέρει χρήν μὲν κατὰ καιρὸν 

ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίᾳ (123.1-2 «κάποιος πρέπει, καρδιά μου, να κόψει 

τα φρούτα του έρωτα την κατάλληλη εποχή, με την ωρίμανση της νιότης»).293 Ο Irwin 

αναφέρει ότι αυτή η χάρη των ανθισμένων λουλουδιών διαρκεί για σύντομο χρονικό 

διάστημα πριν ξεθωριάσει.294 Ακόμα και μέσα στην ομορφιά τους τα λουλούδια 

εμφανίζονται ευάλωτα και η στιγμή της τελειότητας φεύγει και έτσι πεθαίνουν, το ίδιο 

συμβαίνει και στη νιότη.  

    Στο απ. 71 ο Ριανός ολοκληρώνει το επίγραμμά του με μία ευχή στα όμορφα αγόρια, 

στ. 11-12 χαίρετε, καλοὶ παῖδες, ἐς ἀκμαίην δὲ μόλοιτε | ἥβην «χαίρετε, όμορφα αγόρια, 

και στην ακμή της νιότης να φτάσετε» και προσθέτει ένα νέο στοιχείο που διακρίνει τα 

νεαρά αγόρια, την ήβη. H φράση του Ριανού ανακαλεί πάλι τον Πίνδαρο και το απ. 

123.11-12 Maehler εὖτ’ ἂν ἴδω | παίδων νεόγυιον ἐς ἥβαν· «κάθε φορά που κοιτάζω 

την ανθισμένη νιότη των αγοριών». Ο Θεόξενος ήταν ένας νεαρός άνδρας που (δήθεν) 

αγάπησε ο ποιητής και είναι η ήβη, δηλαδή η νιότη του αγοριού, που βρίσκει 

ακαταμάχητη ο Πίνδαρος. Η ήβη βρίσκεται στην κυριότητα της δύναμης των Χαρίτων 

και της Πειθούς. Παρόμοια, ο Θεόδωρος, ο Φιλοκλής και ο Λεπτίνης στον Ριανό 

                                                           
292 MacLachlan 1993, 58-59. 
293 Πβ. επίσης Πίνδ. Πυθ. 6.48, για το κόψιμο της ήβης.  
294 Irwin 1984, 152.   
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παρουσιάζουν μία ακαταμάχητη έλξη και η ευχή του Ριανού στα αγόρια αυτά είναι να 

φτάσουν στο ύψιστο της ακμής τους, δηλαδή στο σημείο εκείνο που η νιότη γίνεται 

ελκυστική στους εραστές. O Πίνδαρος αναφέρει στα χαρακτηριστικά της ήβης τα 

νεαρά μέλη του Θεόξενου και ο Ριανός περιγράφει την πλούσια σάρκα της ακμής 

(σαρκὸς ἀκμὴν) και το ανέγγιχτο άνθος των μελών (γυίων ἄνθος ἀκηράσιον) του 

Θεόδωρου (71.3-4), το χρυσό πρόσωπο (χρύσεον ῥέθος) και την ουράνια χάρη (οὐρανίη 

δ’ ἀμφιτέθηλε χάρις) του Φιλοκλή (71.5-6) και την λάμψη στα μάτια (σέλας ὄμμασιν 

αἴθει) του νεαρού Λεπτίνη (71.9-10).295 

    Εντούτοις, εκτός από την εικόνα των Χαρίτων, σε πολλές περιπτώσεις ο Ριανός 

πραγματεύεται και το μοτίβο του κυνηγιού, το οποίο στα επιγράμματα του κρητικού 

ποιητή αποκτά διττό λειτουργικό ρόλο με μεταφορικές και κυριολεκτικές 

συνυποδηλώσεις. Το πραγματικό κυνήγι αποκτά ερωτικές διαστάσεις και 

χρησιμοποιείται μεταφορικά ως ένα ερωτικό παιχνίδι ανάμεσα στον εραστή και τον 

ερώμενο και την μεταξύ τους σχέση. Επομένως, στον Ριανό θα συναντήσουμε στο απ. 

73 ένα διαφορετικό είδος κυνηγιού, το οποίο εκφράζεται με την μορφή της γραπτής 

μεταφοράς και αφορά τον παιδεραστικό έρωτα.296 O ομοφυλοφιλικός έρωτας και το 

κυνήγι αποτελούσαν ένα σημαντικό στοιχείο της ιδεολογίας της ύστερης αρχαϊκής και 

πρώιμης κλασικής αθηναϊκής αρρενωπότητας και έχει δεσμούς με την κοινωνική 

πολιτική της αριστοκρατίας. Η παιδεραστία αποτελούσε μέρος των διαβατήριων 

τελετών για τους έφηβους άνδρες και δήλωνε την σεξουαλική και κοινωνική τους 

ωρίμανση.297 Η συμμετοχή στον παιδεραστικό έρωτα ήταν σημαντική με την έννοια 

ότι γίνονταν δεκτοί στον αριστοκρατικό κόσμο (πβ. Πλάτ. Συμπ. 178c) και η 

ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους εραστές και τους ερώμενους αφορούσε θέματα 

δύναμης, ελέγχου και κοινωνικής κατάστασης.298 Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο 

μεταφορικός κυνηγός είναι πάντα οι εραστές και ο κυνηγημένος είναι οι ερώμενοι.299 

Ο πρώτος έχει την δύναμη και ο δεύτερος όχι. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ τους είναι πιο 

σύνθετη και ασαφής, περιλαμβάνοντας μία ταλαντευόμενη ανταλλαγή δύναμης 

ανάμεσα στους γέρους εραστές, οι οποίοι έχουν την κοινωνική κατάσταση και τους 

ερώμενους, οι οποίοι κατέχουν δύναμη λόγω του πόθου που εμπνέουν στους εραστές.  

                                                           
295 Άλλα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτήν την κορυφαία στιγμή της νιότης είναι και το πρώτο 

χνούδι του προσώπου, πβ. Πλατ. Πρωτ. 309a· βλ. επίσης Dover 1978, 85-86. 
296 Barringer 2001, 70.  
297 Dover 1964, 37· Koch-Harnack 1983· Sergent 1993, 154.  
298 Bλ. Koch-Harnack 1983, 27-28 για θέματα κοινωνικής κατάστασης.  
299 Detienne 1979, 34· Dover 1989, 87-88· Cohen 1991, 186· βλ. Csapo 1993, 22, ο οποίος αναφέρει 

αυτήν την διπολική σχέση εραστή-ερώμενου, βλ. επίσης Schnap 1997, 254–55, 331 και 345.  
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    Στο απ. 73.1-2  ἀγρεύσας τὸν νεβρὸν ἀπώλεσα, χὠ μὲν ἀνατλὰς | μυρία καὶ στήσας 

δίκτυα καὶ στάλικας «το ελαφάκι αφού έπιασα, το έχασα, εγώ που υπέφερα αναρίθμητα 

πάθη, που έστησα δίχτυα και πασσάλους» ο Ριανός προβάλλει μία πραγματική εικόνα 

κυνηγιού, στην οποία απεικονίζεται ο δύστυχος κυνηγός να έχει χάσει το ελαφάκι που 

κοπίασε για να πιάσει, στήνοντας δίχτυα και πασσάλους. Η εικόνα μετά αντιστρέφεται 

και αποκτά μεταφορική σημασία, αφού στους στ. 3-4 οἱ δ’ ἀμογητί | τἀμὰ φέρουσιν, 

Ἔρως, οἷς σὺ γένοιο βαρύς «Κι εκείνοι χωρίς κόπο, Έρωτα, την λεία μου παίρνουν μαζί 

τους, σ’αυτούς μακάρι να πέσεις βαρύς», αποκαλύπτεται η κατάρα του ποιητή-

αφηγητή για τον δόλο που του έστησαν και εύχεται για εκείνους να είναι βαρύς ο 

έρωτας. Άλλοι κυνηγοί-εραστές έκλεψαν με δόλο το ελαφάκι-ερώμενο, το οποίο ο 

ποιητής με τόση προσπάθεια είχε καταφέρει να δελεάσει και να πιάσει.  

    Τα ζώα που επιλέγονται συνήθως για ερωτικά δώρα, όπως ο κόκορας, ο λαγός, το 

ελάφι και τα μικρά αιλουροειδή, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση της 

διαπραγμάτευσης. Δεν πρόκειται για απλά στηρίγματα, αλλά συμβάλλουν στην 

μεταφορά της παιδεραστίας ως κυνήγι.300 Η Barringer θεωρεί ότι η επιλογή των ζώων 

δεν είναι τυχαία, επειδή μόνο συγκεκριμένα ζώα δίνονται ως δώρα και ότι αυτή η 

επιλογή είναι συγκεκριμένη με το περιεχόμενο της παιδεραστίας.301 Στοιχεία της 

εικονογραφίας του κυνηγιού δημιουργούν μία μεταφορά της παιδεραστίας ως κυνήγι 

και τα ζώα που προσφέρονται ως δώρα ίσως αποτελούν μεταφορικές εκφράσεις των 

χαρακτηριστικών του ερώμενου ή και του εραστή.302  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάφι (ἐλάφοι) ή το μικρό ελαφάκι (νεβροί) περιστασιακά 

προσφέρονται ως δώρα σε παιδεραστικές εικόνες, όπου είναι ιδιαίτερα μικρά και 

συνήθως τα κρατούν στους ώμους τους οι κυνηγοί σαν να ήταν μικρά σκυλιά, ή 

στέκονται στο έδαφος.303 Όπως οι αγριόχοιροι, τα ελάφια κυνηγούν οι ήρωες, όπως ο 

Ηρακλής και ο Θησέας και οι θνητοί κυνηγοί, όμως δεν κατέχουν την ισχυρή φήμη που 

έχουν οι κάπροι. Οι ερώμενοι πολλές φορές παρομοιάζονται με αιχμάλωτα μικρά 

ελάφια στην λογοτεχνία. Ελάφια, όμως, μπορεί να είναι και οι κυνηγοί-εραστές, καθώς 

εύκολα προσελκύουν φίδια και τα τρώνε, σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Ζητ. ηθικ. 976d) 

και τον Αιλιανό (Π. φύσ. ζώων 8.6). Το ελάφι φημίζεται ότι ικανοποιείται με το μερίδιό 

                                                           
300 Πολλές φορές εμφανίζονται και πουλιά, όπως εδώ, όμως γενικά είναι ασυνήθιστα.  
301 Barringer 2001, 89.  
302 Βλ. Bremmer 1990, 142, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα δώρα συνήθως υποδηλώνουν το ποιόν του 

ερώμενου.  
303 Barringer 2001, 98. 
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του και δεν απαιτεί περισσότερα από ό,τι έχει (Αιλ. Π. φύσ. ζώων 6.13) και, όπως ο 

λαγός, είναι έξυπνο, όμως δειλό (Αριστ. Π. ζώων ιστ. 1.1.488b15).  

    Η σχέση ανάμεσα στο ζώο και το ερωτικό μοτίβο του κυνηγιού φαίνεται, επίσης, 

στο απ. 78, όπου παρομοιάζεται ο εραστής με κοτσύφι (2 κόσσυφον ἀγρεύσας) 

αιχμάλωτο στα χέρια του νεαρού Δεξιόνικου. Είναι πιθανό τα ζώα ως δώρα να 

μεταφέρουν πληροφορίες για τον δότη (εραστή) ή τον παραλήπτη (ερώμενο).304 Η 

κατάρα για εκείνους που του έκλεψαν με δόλο το μικρό ελαφάκι-ερώμενο στο απ. 73 

γίνεται ευχή του εραστή-κοτσυφιού να βρισκόταν στα χέρια του Δεξιόνικου στο απ. 

78. Το ερωτικό παιχνίδι στο κυνήγι δείχνει την περίπλοκη εικόνα, στην οποία ο 

ερώμενος-θύμα του απ. 73 γίνεται ερώμενος-θύτης στο απ. 78 και ο εραστής το 

αντίστροφο. Ο εραστής κυριεύεται από την δύναμη του πόθου που εμπνέει ο ερώμενος 

και γίνεται το κυνηγητικό θύμα του έρωτα που ενσωματώνεται στον αγαπημένο του. 

Η μεταφορά των ζώων ως δώρα στον παιδεραστικό έρωτα παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες για την σχέση δύναμης ανάμεσα στους μετέχοντες και στα 

χαρακτηριστικά του εραστή και του ερώμενου. Στην λογοτεχνία, όσον αφορά τον 

χειρισμό της παιδεραστίας ως κυνήγι, η ταλάντευση της δύναμης ανάμεσα στον εραστή 

και τον ερώμενο διαρκεί καθώς και οι δύο είναι άνδρες.305   

    Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξηγήσουμε την έννοια της αιχμαλωσίας στο 

ερωτικό κυνήγι, όπως φαίνεται μέσα από το απ. 73.2 στήσας δίκτυα καὶ στάλικας «που 

έστησα δίχτυα και πασσάλους», με την χρήση πασσάλων και με απόχες. Oι ρόλοι του 

εραστή και του ερώμενου είναι ρευστοί και μπορούν να αλλάξουν στις λογοτεχνικές 

εικόνες, καθώς, όπως είδαμε παραπάνω, τα ζώα ως δώρα εκφράζουν την ιδέα του 

παιδεραστικού έρωτα ως μορφή του κυνηγιού είτε για τον εραστή, είτε για τον 

ερώμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το θήραμα είναι ασαφές. Οι λογοτεχνικές εικόνες 

της παιδεραστίας χρησιμοποιούν δίχτυα και πασσάλους για να εκφράσουν την ιδέα της 

ερωτικής καταδίωξης ως κυνήγι ήδη από το 530 π.Χ.306 Ο Ίβυκος μιλά για τον Έρωτα, 

                                                           
304 Koch-Harnack 1983, 25, 157, 241· βλ. επίσης Schnapp 1989, 79, όπου δηλώνεται ότι τα ζώα 

συμβολίζουν τον σεξουαλικό πόθο και την ανδρεία.  
305 Koch-Harnack 1983, 220. Η λατινική ποίηση, επίσης, εκθέτει την αντιστροφή του φύλου και των 

σεξουαλικών ρόλων, όμως το επιτρέπει αυτό στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις, όπως μαρτυρεί ο 

Κάτουλλος· βλ. επίσης Miller 1998, 181–84, 198–99. Αν αποδεχτούμε την μεταφορά της παιδεραστίας 

ως κυνήγι, τότε αποδεχόμαστε ότι και τα παγιδευμένα ζώα, εδώ το μικρό ελάφι (απ. 75) και το κοτσύφι 

(απ. 80) είναι μεταφορές για τον παγιδευμένο ερώμενο και εραστή αντίστοιχα.  
306 Η ιδέα αυτή βρίσκει αντίθετο τον Πλάτωνα, Νόμ. 823b-824b, ο οποίος διακρίνει το κατάλληλο και 

ακατάλληλο κυνήγι.  
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ο οποίος τον εκσφενδονίζει στα δίχτυα της Αφροδίτης.307 Παρόμοιες εικόνες συχνά 

περιγράφουν την αιχμαλωσία ότι γίνεται με δίχτυα και πασσάλους (βλ. Ίβυκ. 287, απ. 

73 και απ. 78), ένα είδος κυνηγιού ήδη οικείο σε μας από την τραγωδία, όμως 

παραδείγματα συναντάμε στην λυρική ποίηση, τον Πλάτωνα (Φαίδρ. 241d, Λύσις 

206a)308, τον Ξενοφώντα (Απομν. 1.2.24) και τα επιγράμματα (Στράτων ΠΑ 12.92).  

    Σε κάποιες περιπτώσεις ο ρόλος του κυνηγού και του κυνηγημένου αντιστρέφονται 

και ο συνήθης εραστής γίνεται θύμα του πόθου ή του έρωτα. Ο Σοφοκλής περιγράφει 

μία γυναίκα, που συνήθως είναι ο παραλήπτης του πόθου άλλου, η οποία είναι 

χτυπημένη με φυσική επιθυμία, αφού πιάστηκε στα δίχτυα, απ. 932.3-4 Radt ἐν τοῖσιν 

αὐτοῖς δικτύοις ἁλίσκεται | πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου νικωμένη «σε αυτά, λοιπόν, τα 

δίχτυα πιάνεται, νικημένη από τον παρόντα πόθο». Ο Αρίφρων σημειώνει ότι η 

επιθυμία δεν είναι αυτή που επιτίθεται, αλλά είναι το θήραμα και στο απ. 813 δηλώνει 

ότι πόθων, οὓς κρυφίοις Ἀφροδίτας ἄρκυσιν θηρεύομεν «οι άνθρωποι κυνηγούν τον 

πόθο χρησιμοποιώντας τα κρυφά δίχτυα της Αφροδίτης». Η μεταφορά με τα δίχτυα, 

ίσως, μπερδεύει, αν εξετάσουμε τις παραπάνω απόψεις του Πλάτωνα στους Νόμους 

περί απόρριψης της απόχης στο κυνήγι πραγματικών ζώων. Εντούτοις, ισχυρίζεται την 

καταλληλότητά τους για τους νέους και όχι τους γέρους άνδρες. Η Barringer σημειώνει 

εύστοχα την ειρωνία ότι ο ευρετής, που συσχέτισε την απόχη με την ερωτική 

δραστηριότητα, ο Ιππόλυτος (βλ. Οππ. Κυνηγ. 2.25), ο γνήσιος λάτρης της θεάς 

Αρτέμιδος, αρνήθηκε να μεγαλώσει και να παντρευτεί.309 Στον Ριανό (απ. 73) τα δίχτυα 

και οι πάσσαλοι περισσότερο δηλώνουν τον κόπο του κυνηγού-εραστή να πιάσει τον 

ερώμενο και έρχεται σε αντίθεση με την πιθανή δόλια παγίδα των άλλων εραστών που 

κλέβουν το θήραμα, απ. 73.3-4 οἱ δ’ ἀμογητί | τἀμὰ φέρουσιν «και εκείνοι χωρίς κόπο 

την λεία μου παίρνουν μαζί τους».  

 

                                                           
307 Βλ. Ίβυκ. PMGF απ. 287 Davies Ἔρως αὖτέ με κυανέοισιν ὑπὸ βλεφάροις τακερά, ὄμμασι δερκόμενος 

κηλήμασι παντοδαποῖς, εἰς ἄπειρα δίκτυα Κύπριδος βάλλει· 
308 Τα δύο πλατωνικά αποσπάσματα χρησιμοποιούν τον όρο δυσαλωτότεροι «δύσκολο να πιαστούν», ο 

οποίος αναφέρεται στο θήραμα. Βλ. επίσης Classen 1960, για κυνηγετικό σκηνικό στον Πλάτωνα και 

Acosta – Hughes (Love and the Hunter. Callimachus and Platonic Paideia, 1-18), ο οποίος συνδέει την 

ομοερωτική παιδεία στον Πλάτωνα με το πάθος και το ερωτικό κυνήγι. Συγκεκριμένα, ο παιδεραστικός 

Έρως και το κυνήγι έχουν στενή σχέση στην Ελληνική σκέψη και τις εικαστικές τέχνες (Dover 1989, 

87-88, 92). H ερωτική γλώσσα εκείνου που καταδιώκει και εκείνου που διώκεται, ὁ διώκων και ὁ 

φεύγων, έχουν μακρά ιστορία στην ελληνική ποίηση ήδη από την Σαπφώ, απ. 1 V. και μετά. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πβ. την περιγραφή του Έρωτα από την Διοτίμα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα (203d4-8) και τον 

Λύσιν (206a1-b1), όπου ο Σωκράτης καθοδηγεί τον Ιπποθάλη πώς να προσεγγίσει τον αγαπημένο του 

Λύσι.  
309 Barringer 2001, 87.  
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ΙΙΙ.  Αλεξανδρινή ποίηση 

    Σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο Ριανός φέρνει στο προσκήνιο λογοτεχνικές ανησυχίες, 

τις οποίες βρίσκουμε στα έργα του Καλλίμαχου, όπως τα Αίτια, και στο έργο άλλων 

ελληνιστικών ποιητών και προβάλλει τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται τυπικά για 

αυτό το είδος της ποίησης. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να εντάξουμε τον κρητικό 

ποιητή στο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής του το δεύτερο μισό του 

τρίτου π.Χ. αιώνα και να μιλήσουμε για την λειτουργία των έργων του με βάση την 

φύση και τα περιεχόμενά τους. Παράλληλα, σε αυτό το κεφάλαιο ίσως θα έπρεπε να 

αναφέρουμε και τον Ριανό ως αντικείμενο μίμησης και έμπνευσης για μεταγενέστερους 

Έλληνες και Ρωμαίους ποιητές, οι οποίοι αναζητούσαν παραδείγματα από την 

ελληνιστική ποίηση. Εντούτοις, πρόκειται για ένα εκτενές θέμα, το οποίο 

πραγματεύομαι σε ξεχωριστό κεφάλαιο.  

 

1.  Το λογοτεχνικό πλαίσιο 

    Ο Ριανός παρουσιάζει μία σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τυπικά για την 

ελληνιστική ποίηση. 

    Η ποίηση του Ριανού μπορεί να περιγραφεί ως αυτοσυνείδητη ποίηση. Μέσα από 

την παρουσίαση των έργων του υπενθυμίζονται στον αναγνώστη οι δραστηριότητες 

του αφηγητή και οι δικές του ανησυχίες, οι οποίες μπορεί να είναι φιλολογικές, 

πολιτικές, προγραμματικές και γι’ αυτό τα έργα του είναι τεχνητά ως συνειδητή 

λογοτεχνική δημιουργία σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, 

στο απ. 7 στα Ηλιακά o Ριανός απευθύνεται στο δεύτερο πρόσωπο (λέξεις) σε ένα 

συγκεκριμένο φιλολογικό κοινό και διαχωρίζει την θέση του από τον Χοιρίλο και τον 

Μίμνερμο, αποδίδοντας στην Μούσα συλλογική σημασία. Επίσης, στο απ. 53.4 των 

Μεσσηνιακών ο Ριανός υπενθυμίζει έμμεσα στο αναγνωστικό κοινό ότι είναι και 

γραμματικός, δηλώνοντας με το ἀσπασίη το τέλος του βιβλίου των Μεσσηνιακών αλλά 

και την θέση του στην φιλολογική συζήτηση για το τέλος της Οδύσσειας στο ψ 296 

ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο «με χαρά ήλθαν στον θεσμό της παλαιάς 

κρεβατοκάμαρας».310  

                                                           
310 Για το τέλος της Οδύσσειας, βλ. Rossi 1968, 151-63 και Theodorakopoulos 1998, 187-204. Σύμφωνα 

με τον Αριστοφάνη Βυζάντιο και τον Αρίσταρχο από την Σαμοθράκη το τέλος της Οδύσσειας είναι το ψ 

296. Για τον Ριανό δεν έχουμε μαρτυρίες παρέμβασης πέρα από την ραψωδία υ (βλ. Leurini 2007, 19), 

τίποτα όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα ένας εκδότης του Ομήρου, όπως ήταν εκείνος, στο τέλος των 

Μεσσηνιακών να αποφάσισε να διαλέξει μία ομηρική ανάμνηση και να αποδεκτεί το τέλος του βιβλίου 

της Οδύσσειας στην ψ ραψωδία. Βλ. επίσης Ιλιάδα Θ 488 ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή, 
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    Η αιτιολογία, δηλαδή η εξήγηση των αιτιών για τα ονόματα, τα ήθη, τις λατρείες, 

είχε μακρά ιστορία στην ελληνική ποίηση πριν από την ελληνιστική εποχή,311 όμως 

γίνεται ένα εξέχον χαρακτηριστικό της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής ποίησης. Το 

θέμα της αιτιολογίας ποιητών, όπως ο Καλλίμαχος και ο Απολλώνιος, λαμβάνει χώρα 

μέσα στο πτολεμαϊκό πολιτισμό του αλεξανδρινού κέντρου και στον κόσμο των 

ελληνιστικών πόλεων με τις δικές τους τοπικές παραδόσεις, λατρείες και πολιτικές. Οι 

μυθικές καταβολές των πόλεων και οι δεσμοί ανάμεσά τους, που δημιούργησαν οι 

μυθικές αφηγήσεις, παρέμειναν αληθινές και ζωτικές δυνάμεις στην διακρατική 

διπλωματία.312 H συλλογή, η καταγραφή και η σύγκριση του μυθολογικού υλικού ήταν 

μέρος της μεγάλης συστηματοποίησης της γνώσης που χαρακτηρίζει την ελληνιστική 

και την ρωμαϊκή περίοδο. Στην ελληνιστική περίοδο το ενδιαφέρον για την αιτιολογία 

γίνεται πολύ δυνατό και υπάρχει μία αυξανόμενη εστίαση σε κρυφές και τοπικές 

ιστορίες από όλο τον ελληνικό κόσμο και πέρα από αυτόν, ο οποίος γίνεται 

προσβάσιμος μέσα από την τεράστια ποσότητα φιλολογικού υλικού που συλλέγεται 

στην αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη.313 Στην αιτιολογία κυριαρχεί η ιδέα ότι το παρελθόν 

και το παρόν συνδέονται στενά ως αίτιο και αποτέλεσμα.314 O Ριανός στο απ. 1 των 

Αχαϊκών παρουσιάζει το αιτιολογικό παράδειγμα της Απίας και την προέλευση του 

ονόματος της χώρας από τον Άπι, υιό του Φορωνέα, υιό του Ινάχου. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αιτιολογίας αποτελεί, επίσης, το απ. 33 στα Θεσσαλικά και η προέλευση 

των διαφόρων ονομάτων της Θεσσαλίας. 

    Ένα άλλο διακριτό στοιχείο της ελληνιστικής ποίησης είναι η ιδιαίτερη χρήση της 

γεωγραφίας από τους αλεξανδρινούς ποιητές. Οι ελληνιστικοί ποιητές και κατεξοχήν 

ο Καλλίμαχος δεν περιορίζονται στην απλή καταγραφή της γραμματειακής παράδοσης, 

αλλά διακρίνονται κυρίως για την ικανότητά τους να φτιάχνουν ποίηση μέσα από την 

λογιότητά τους. Ο ποιητής και ο αναγνώστης επικοινωνούν μέσα από έναν κώδικα, που 

συνδυάζει επιστημονικό πνεύμα, φιλολογική οξύνοια και πλατιά αναγνωστική 

εμπειρία. Η Σιστάκου επισημαίνει ότι ο νεωτερικός ποιητής «ενδύεται το ακαδημαϊκό 

προσωπείο όταν θέλει να περιπλανήσει και να παραπλανήσει τον αναγνώστη στον 

                                                           
καθώς ο στίχος αυτός, σύμφωνα με την Castelli 1998, 42, δεν είναι μία στείρα μίμηση από την μεριά του 

ποιητή.   
311 Βλ. Codrignani 1958, 527-545· Veyne 1988, 24-26· Graf 1993, 110-118· Myers 1994· Graf 1996, 

125-135 και Fantuzzi 1996, 369-371.  
312 Fantuzzi – Hunter 2004, 49-51.  
313 Harder 2012, 25.  
314 Για το θέμα της σύνδεσης του παρελθόντος και του παρόντος ως συνέχεια ή ρήξη, βλ. Goldhill 1991, 

321.  
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λαβύρινθο της λόγιας ποίησης».315 Η ακαδημαϊκή έρευνα γίνεται ποίηση με αφετηρία 

την γεωγραφία και στα έργα των Αλεξανδρινών συχνά εντοπίζεται ένας 

συγκαλυμμένος υπαινιγμός σε γεωγραφικά ονόματα μέσω προσηγορικών ονομάτων 

και ρημάτων, και, αντίστροφα, ένας μετασχηματισμός ονομάτων, κυρίως γλωσσών, σε 

σημαίνοντα τοπωνύμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον Ριανό είναι το απ. 52.15 

στα Μεσσηνιακά και η φράση ῥίον αἰ̣[⌊πύ «την ψηλή κορυφή». Η απόδοση του 

αποσπάσματος στον κρητικό ποιητή από τον Lobel οφείλεται στην ερμηνεία του ῥίον 

ως το τοπωνύμιο ενός μέρους στην Μεσσηνία, που σημειώνεται από τον Στράβωνα 

(8.4.5) και τοποθετείται στην ακτή του κόλπου της Θουρίας απέναντι από το Ταίναρο, 

μία από τις πέντε πόλεις που ίδρυσε ο Κρεσφόντης σύμφωνα με τον Έφορο (FGrHist 

70 F 116) για να διαιρέσει την Μεσσηνιακή γη.316 Η συζήτηση για το ῥίον παραμένει 

ακόμα ανοικτή: ο West αποδέχτηκε την πρόταση του Lobel και την ενδυνάμωσε 

συνδέοντας το επίθετο αἰπύ, που συνοδεύει το ουσιαστικό, με την ομηρική Αἴπεια, η 

οποία ταυτίζεται με την Θουρία (Στραβ. 8.4.5).317 Ο Livrea προτίμησε την ταύτιση με 

το όρος Λυκαίο στην Αρκαδία (Παυσ. 4.23.2),318 ενώ η Castelli συμπεραίνει ότι η 

φράση ῥίον αἰπύ υπαινίσσεται γεωγραφικά ένα μέρος στην Μεσσηνία και 

συγκεκριμένα τον κόλπο στην Θουρία.319 Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα 

επίθετα που προέρχονται από το τοπωνύμιο της Νωνακρίδος (Ηλιακά, απ. 10) 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα της Αρκαδίας στην ελληνιστική ποίηση. 

    Άλλη ελληνιστική σκοπιά είναι ότι ο Ριανός με τον τρόπο που αναπτύσει το έργο 

του Φήμη (απ. 67), μέσα από το παιχνίδι των λογοτεχνικών ειδών, δείχνει ότι 

πειραματίζεται με την παλαιά λογοτεχνική παράδοση και συγκεκριμένα το αρχαϊκό 

διδακτικό και ηρωϊκό έπος, το υμνητικό τραγούδι και την ελεγειακή ποίηση.320 

Μετατρέπει την ποίησή του σε κάτι καινούργιο και πρωτότυπο, παίζοντας με τα παλαιά 

θέματα και τις συμβάσεις.  

    Επιπλέον, ο λόγιος χαρακτήρας των έργων του Ριανού τους δίνει έναν τυπικό 

ελληνιστικό χαρακτήρα, που δείχνει τις φιλολογικές ικανότητες του συγγραφέα και 

δημιουργεί απαιτήσεις στην κατανόηση από μορφωμένο αναγώστη. Η μόρφωση αυτή 

εκφαίνεται σε ποικίλες σκοπιές των έργων του. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο των 

                                                           
315 Σιστάκου 2005, 243-44.  
316 Lobel 1964, 53-56.  
317 West 1966, 23.  
318 Livrea 1985, 599-600.  
319 Castelli 1998, 33.  
320 Για μία εκτενέστερη ανάλυση του θέματος, βλ. κεφ. ΙΙ.2.  
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ιστοριών είναι συχνά κρυφό και προτείνει την διαβούλευση πολλών πηγών (πολλές 

φορές μεταγενέστερων), όπως στο απ. 2 των Αχαϊκών, όπου ο αναγνώστης πρέπει να 

καταλάβει ότι ο ποητής δεν αναφέρεται στο Λιβυκό έθνος Άτλαντες, αλλά σε ένα 

αρκαδικό βουνό, το οποίο ταυτίζεται με το όρος της Κυλλήνης και θα πρέπει να 

συμβουλευτούμε την εκδοχή του Διονύσιου Αλικαρνασσέα (Αρχ. Ρωμ. 1.61.1) και όχι 

την παράδοση του Ηροδότου και των Ιώνων λογογράφων. Επίσης, στο απ. 4 του ίδιου 

έργου το όνομα Φαιστός διεκδικούν πολλές πόλεις, όμως ο Ριανός εννοεί την 

Πελοποννησιακή Φρίξα και το κοινό θα πρέπει να έχει υπόψη του τις πληροφορίες που 

διασώζει είτε ο Παυσανίας (6.21.6), είτε ο Φερεκύδης (FGrHist 3 F 161). Πολλές φορές 

ο Ριανός αναφέρεται σε διαφορετικές εκδοχές μύθων, όπως το απ. 64 της Ηράκλειας, 

όπου στην γενεαλογία του Ποίμανδρου αναφέρει ότι η Στρατονίκη ήταν γυναίκα του 

Ποίμανδρου, ενώ σε άλλες πηγές (όπως του Πλουτάρχου) θεωρείται η μητέρα του.321 

Επίσης, ο ένας υιός του, ο Άγχιππος και οι δύο κόρες του, η Ρηξιπύλη και η 

Αρχεπτολέμη, δεν αναφέρονται πουθενά αλλού. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση 

υπαινιγμών σε άλλους συγγραφείς,322 οι συχνοί πειραματισμοί στα λογοτεχνικά είδη,323 

η χρήση γλωσσών και σπάνιων και αμφισβητούμενων λέξεων κάνουν τα έργα του 

Ριανού εφάμιλλα των Αιτιών του Καλλίμαχου, των Αργοναυτικών του Απολλώνιου 

Ρόδιου, των Ειδυλλίων του Θεόκριτου και της Αλεξάνδρας του Λυκόφρονα.  

    Μία σημαντική ιδιότητα της ελληνιστικής ποίησης είναι και ο χαρακτήρας της ως 

γραπτή ποίηση, η οποία φαίνεται ότι αποσκοπούσε σε αναγνώστες που μπορούσαν να 

αρπάξουν τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες στην μόρφωση με τον δικό τους ρυθμό. 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την γραπτή ποίηση δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η απαγγελία και η παράσταση των ποιητικών έργων. Ο μορφωμένος και 

καλλιεργημένος χαρακτήρας των ελληνιστικών έργων ενεργοποιεί τον αναγνώστη, 

όπως ανέφερε ο Schmitz, ο οποίος παρατηρεί ότι η πολυμάθεια και η σχετική συντομία 

τους, όπως για παράδειγμα στην Άτη (απ. 68), ωθούν τον αναγνώστη να κάνει μία 

προσπάθεια για να κατανοήσει το ποίημα και αυτό του δίνει την απόλαυση στον ρόλο 

του ως αναγνώστη, το οποίο με την σειρά του οδηγεί σε περεταίρω εκτίμηση των 

ποιημάτων.324 Στην Άτη, απ. 68.19-20 ἄλλοτε μὲν γραίῃσι νεωτέρη, ἄλλοτε δ’ αὖτε | 

                                                           
321 Βλ. την ανάλυση της Ηράκλειας στο κεφ. ΙΙ.1.2 
322 Εκτός από τα εθνογραφικά και μυθολογικά έπη (κεφ. ΙΙ. 1.1.2-1.2), την Φήμη (κεφ. ΙΙ.2) και τα 

επιγράμματα (κεφ. ΙΙ.4), βλ. ακόμα και την Άτη (κεφ. ΙΙ.3), κυρίως για τον υπαινιγμό σε ομηρικά και 

ιστοριογραφικά αποσπάσματα.  
323 Βλ. εκτός από την Φήμη (κεφ. ΙΙ.2), το παιχνίδι με την αρχαϊκή λυρική ποίηση στα επιγράμματα (κεφ. 

ΙΙ.4).  
324 Schmitz 1999, 156.  
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ὁπλοτέρῃσι γρηῢς ἐφίσταται ἀμπλακίῃσιν «άλλοτε σαν νέα γυναίκα στις παλιές αμαρτίες 

και άλλοτε πάλι σαν γριά στις πιο καινούργιες», απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από 

τον αναγνώστη για να κατανοήσει την εικόνα της Άτης πάνω από τα κεφάλια των 

θνητών και ιδιαίτερα τον λόγο, για τον οποίο είναι γριά στις καινούριες αμαρτίες και 

νεαρή κοπέλα στις παλιές.  

    Άλλο ένα ελληνιστικό χαρακτηριστικό στα έργα του Ριανού είναι η ποσόστωση της 

«πραγματικότητας» και τα χαρακτηριστικά πιο τετριμμένων πλευρών της ζωής σε 

πολλά αποσπάσματα. Ο ποιητής θίγει ζητήματα, όπως η αιδώς των φτωχών (απ. 68.3-

8) και το θράσος και η απληστία των πλουσίων (απ. 68.9-16) στην Άτη. Στα 

επιγράμματα πραγματεύεται το ενδιαφέρον για τον έρωτα (αππ. 69-73, 78), την εικόνα 

συμποσίου ή γεύματος με νοθευμένο κρασί (απ. 77.1) και κακή ποιότητα κρέατος (απ. 

77.3), το θέμα του καλού και άξιου κυνηγού (απ. 74). Στην ίδια κατηγορία, ίσως, ανήκει 

και το απ. 41 των Μεσσηνιακών με την περιγραφή του ονείρου και τον ύπνο του ήρωα 

Αριστομένη αλλά και το απ. 42 του ίδιου έργου, όπου αναφέρεται το θέμα του γάμου 

της αδελφής του ήρωα.  

    Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το έξυπνο χιούμορ και το παιγνιώδες ύφος που 

παρατηρείται κυρίως στα επιγράμματα του Ριανού. Για παράδειγμα, στο απ. 69 ο 

αφηγητής δηλώνει τον έρωτά του για τον όμορφο και χαρισματικό γλουτό του νεαρού 

Μενεκράτη, ο οποίος κολάζει μέχρι και γέρους. Η αποκάλυψη του αποδέκτη του 

επιγράμματος γίνεται στο τέλος με την αναφορά στην απάντηση του γλουτού. Επίσης, 

στο απ. 72.6 ο αφηγητής με χιούμορ παρομοιάζει τον εαυτό του με αὐηρήν ἀνθερίκην 

«ξερό καλάμι» που απομακρύνεται από τον φλογερό Κλεόνικο. Στο απ. 73 ο Ριανός 

έξυπνα παίζει με το μοτίβο του κυνηγιού, το οποίο μετατρέπει σε ερωτικό παιχνίδι, 

αφού στο τέλος (στ. 4) αποκαλύπτει ότι οι ανταγωνιστές του έκλεψαν το θήραμα – 

ερώμενο και τους καταριέται να είναι γι’ αυτούς βαρύς ο έρωτας.  

    Τα ελληνιστικά χαρακτηριστικά των έργων του Ριανού σε ποικίλα επίπεδα 

επαληθεύονται και στα έργα άλλων σημαντικών ελληνιστικών ποιητών, όπως τον 

Καλλίμαχο, τον Απολλώνιο Ρόδιο, τον Θεόκριτο, τον Άρατο, τον Λυκόφρονα και τον 

Νίκανδρο. Ο Ριανός αφενός παραλλάσει την παλαιά επική παράδοση του Ομήρου. Από 

τα παραπάνω, αφετέρου, είναι εμφανές ότι δέχτηκε τις επιδράσεις των Αλεξανδρινών, 

οι οποίοι προτιμούσαν ένα πιο καινούριο, καινοτόμο και πειραματικό είδος ποίησης, 

το οποίο χρησιμοποιούσε την παλαιά ποιητική παράδοση με πιο δημιουργικό τρόπο. 

Επομένως, τα έργα του κρητικού ποιητή ουσιαστικά αποτελούν μία μείξη της αρχαϊκής 
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επικής παράδοσης συνυφασμένης με ελληνιστικά στοιχεία, όπως ο μορφωμένος 

χαρακτήρας, η λεπτή αφήγηση, το χιούμορ και τα καθημερινά θέματα.  

 

2.  Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο 

    Τα έργα των Αλεξανδρινών, όπως του Καλλίμαχου και του Απολλώνιου Ρόδιου, 

γράφηκαν στο πλαίσιο της πτολεμαϊκής πολιτιστικής πολιτικής, η οποία προωθούσε 

την τέχνη και την γραμματεία.325 Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν ποικίλα 

χαρακτηριστικά που τα συσχετίζουν με την πτολεμαϊκή αυλή και το πολιτιστικό 

περιβάλλον του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η θέση και ο ρόλος 

των ποιητών στην Αλεξάνδρεια σε σχέση με την πτολεμαϊκή αυλή αποτέλεσε 

αντικείμενο της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας.326 Στο σύνολο, η ποίησή τους εστίαζε 

στους άρχοντες και τις ασχολίες τους, παρά στην αυλική ζωή, για την οποία δεν ακούμε 

σχεδόν τίποτα.327 

    Εντούτοις, όπως φαίνεται μέσα στο ποιητικό έργο του Ριανού και κυρίως την Άτη 

(απ. 68), ο ποιητής δείχνει να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα και άποψη για τους 

ελληνιστικούς μονάρχες και την βασιλική αυλή. Εικάζεται ότι το απ. 68 είναι μία 

άμεση επίθεση στην λατρεία των ελληνιστικών μοναρχών. Οι μελετητές μέχρι τον 

Kaibel προσπάθησαν να ταυτίσουν τον χαρακτήρα με κάποια μυθική προσωπικότητα 

ή με τον Θρακιώτη βασιλιά Κότυ. Στο απ. 68.13 σημειώνεται η φιλοδοξία να μιμηθεί 

τον Δία, παράγοντας θόρυβο όμοιο με εκείνον μέσα από βαγόνια χαλκού ή σιδήρου σε 

πλακόστρωτο δρόμο (βλ. Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 1.9.7). O στ. 14 ανακαλεί τον Αλκμάνα, 

απ. 1.16-17 Davies [μή τις ἀνθ]ρώπων ἐς ὠρανὸν ποτήσθω | [   μηδὲ πη]ρήτω γαμῆν 

τὰν Ἀφροδίταν «κανείς από τους ανθρώπους να μην πετάξει ψηλά στον ουρανό, ούτε 

να προσπαθήσει να παντρευτεί την Αφροδίτη», και ομόφωνα αποτελεί μία αναφορά 

στον Κότυ, άρχοντα της Θράκης από το 383-360 π.Χ., ο οποίος θα ετοίμαζε μία γιορτή 

για τον γάμο του με την Αθηνά (βλ. Θεόπομπ. FGrHist 115 F 31). O Meineke προτιμά 

τον Ώτο, τον γίγαντα υιό του Ποσειδώνα και της Εφιμέδιας, που μαζί με τον αδελφό 

του, τον Εφιάλτη, προσπάθησαν να ανέβουν στον ουρανό και να δηλώσουν τον έρωτά 

τους για την Άρτεμη (Ιλ. Ε 385, Οδ. λ 305, Σέρβ. ad Βιργ. Αιν. 6.582).328  

                                                           
325 Βλ. Fraser 1972· Préaux 1978· Hölbl 1994, 9-107 και Huss 2001, 79-380, για το ιστορικό και 

πολιτισμικό σκηνικό του τρίτου αιώνα π.Χ.  
326 Gelzer 1982· Koenen 1983 και 1993· Weber 1993· Wouters 1995, 78· Effe 1995, 107-23· Hose 1997, 

46-64· Selden 1998· Hazzard 2000· Strootman 2001, 190-206 και Hunter 2003, 24.  
327 Kerkhecker 1997, 124-44, για αυτήν την πλευρά της ελληνιστικής αυλικής ποίησης.  
328 Meineke 1843, 201.  
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    O Kaibel υποστηρίζει ότι μέσα στους μυθικούς υπαινιγμούς και την αναφορά για τον 

άρχοντα της Θράκης, Κότυ, που ήταν διάσημος για την υπεροψία του, στην Άτη 

διακρίνονται εκείνα τα στοιχεία που παραπέμπουν ρητά στο έθιμο της θεοποίησης των 

ελληνιστικών αρχόντων από τον Αλέξανδρο και μετά.329 Συγκεκριμένα, το απ. 68 θα 

μπορούσε να απευθύνεται στον Δημήτριο Ι, τον Μακεδόνα, που γνωρίζουμε από τον 

Πλούταρχο (Δημητρ. 23.5), ότι είχε τοποθετήσει τα κοσμήματά του στον «οπισθόδομο» 

του Παρθενώνα. Επίσης, ο Ριανός που θεωρείται ότι έζησε στο δεύτερο μισό του τρίτου 

αιώνα π.Χ, πιθανώς, αναφέρεται στον Πτολεμαίο Ευεργέτη. Ο Leurini αναφέρει ότι 

υπάρχουν μελετητές που δεν αναγνωρίζουν έναν άρχοντα συγκεκριμένα ή εκείνοι που 

δεν μιλούν για επίθεση του ποιητή στις ελληνιστικές δυναστείες, όμως παραδέχονται 

ότι είναι πιθανό ο Ριανός να έχει συνθέσει αυτούς τους στίχους και το αναγνωστικό 

κοινό να έχει στο μυαλό του τους θεοποιημένους Πτολεμαίους ή την σκανδαλώδη 

οικειότητα του Δημητρίου με την θεά Αθηνά.330  

    H Άτη αναμφίβολα περιλαμβάνει νύξεις για μία πολεμική κατά της θεοποίησης των 

ελληνιστικών βασιλέων και αποδίδεται σε έναν ανεξάρτητο συγγραφέα της 

αλεξανδρινής αυλής.331 Συγκεκριμένα, στους στ. 9-13, όπου αφηγείται την απληστία 

των πλουσίων, ο Ριανός αρνείται ότι αυτοί που κρατούν την εξουσία είναι θεοί, όπως 

στον Καλλίμαχο, Ύμν. στην Δήλο 165-66 ἀλλά οἱ ἐκ Μοιρέων τις ὀφειλόμενος θεὸς 

ἄλλος | ἐστί, Σαωτήρων ὕπατον γένος «αλλά σ’αυτήν [την Κω] κάποιος άλλος θεός 

οφείλεται από τις Μοίρες, η ύψιστη γενιά των Σωτήρων». Επομένως, πρόκειται για μία 

άμεση πολεμική του Ριανού ενάντια στην λατρεία των μοναρχών332 και όχι απλώς 

ηθικές αναζητήσεις σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στους ανθρώπους, φτωχούς και 

πλούσιους.333 Το απόσπασμα σχετίστηκε με το πτολεμαϊκό περιβάλλον και η 

υπαινικτική φράση, απ. 68.11 θνητοί τοκῆες προσαρμόζεται καλά στην αποθέωση των 

Σωτήρων από τον Πτολεμαίο ΙΙ. Στον στ. 21 ίσως ανακαλείται και ο δυνάστης Λάγης 

με την ενδυμασία του Άμμωνα Δία.334 

                                                           
329 Kaibel 1893, 59 σημ. 17.  
330 Leurini 2000, 396-97, βλ. επίσης Cerfaux – Tondriau 1957, 179 σημ. 2 και Price 1984, 29.  
331 Meineke 1843, 199-202, Powell 1925, 9-10.  
332 Wilamowitz 1924, 225 σημ. 1, βλ. επίσης Taeger 1957, 406.  
333 Kokolakis 1968, 32-38 και Cameron 1995, 15-16, για τις ηθικές αναζητήσεις στην Άτη.  
334 Βλ. Castelli 1994b, 82, ακολουθώντας τον Giangrande 1969, 373-74 και 1970, 48-56, ο οποίος 

σκέφτεται και αναφορά στον Πτολεμαίο Ευεργέτη. Εντούτοις, έχουν διατυπωθεί και άλλες υποθέσεις, 

όπως είδαμε παραπάνω, κυρίως για τον Δημήτριο Πολιορκητή (βλ. Misgeld 1969, 115) και τον Κότυ, 

από την Θράκη (βλ. Μeineke 1843, 202 και Jacoby στο FGrHist IIIb, 199).  
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    Η Barbantani παρατηρεί ότι η εκφραστική ελευθερία είναι προφανής στην Άτη του 

Ριανού, όμως απέτυχε να ασχοληθεί με τους ιστορικούς χαρακτήρες των ποιημάτων 

του ως ομηρικούς ήρωες και όχι με ό,τι συνέβαινε στην αυλική ποίηση.335 Προτείνεται, 

λοιπόν, ότι ο ποιητής δεν έζησε σε κάποια αυλή, σίγουρα όχι της Αλεξάνδρειας ή της 

Αντιόχειας ή της Μακεδονίας. Επιπλέον, στα εθνογραφικά του έργα παρατηρούνται 

διάφοροι ιστορικοί υπαινιγμοί σε Συμπολιτείες, όπως η Αχαϊκή Συμπολιτεία στα 

Αχαϊκά ή σε μεμονωμένες πόλεις, όπως η ίδρυση της Μεσσήνης στα Μεσσηνιακά και 

η αρχαία Ήλιδα στα Ηλιακά ή το θεσσαλικό κοινόν στα Θεσσαλικά.336 Επίσης, 

παρατηρείται και μία μνεία στην νίκη της Αιτωλικής Συμπολιτείας κατά του Μακεδόνα 

Δημητρίου ΙΙ στην Φήμη.337 Οι υπαινιγμοί αυτοί δύσκολα κατατάσσουν τον Ριανό σε 

ένα σταθερό αυλικό περιβάλλον κάποιου ελληνιστικού μονάρχη ή κάποιας 

Συμπολιτείας ή κάποιας ελληνιστικής πόλης. Πολλές φορές ο φιλολογικός χαρακτήρας 

των έργων του κρητικού ποιητή δείχνει την επίδραση του Μουσείου και της 

Βιβλιοθήκης και υποδηλώνει ότι τα έργα του γράφηκαν μέσα στο περιβάλλον της 

επιτυχούς πολιτισμικής πολιτικής των Πτολεμαίων.338 Το περιεχόμενο των έργων του 

δημιουργεί την εικόνα ενός κόσμου και της ιστορίας του που θα αναδείκνυε τα 

αισθήματα για την ελληνική ταυτότητα ανάμεσα στους αναγνώστες τους, όπως και την 

γνώση της επέκτασης και της ανάπτυξης του πολιτισμού τους.339 H θετική ηθική και 

πολιτική ανάπτυξη της ιστορίας τους κορυφώνεται στην πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια, 

όπου η ελληνική παράδοση ζει σε νέο περιβάλλον.   

    Ωστόσο, είναι δύσκολο και ασαφές να κατανοήσουμε τι είδους συνταγή ακολουθεί 

ο Ριανός μόνο με την ανάλυση των ποιητικών έργων. Η κοινωνία που σχηματίζει την 

αυλή είναι περισσότερο ετερογενής: είναι η κυρίαρχη τάξη, αλλά όχι απαραίτητα μία 

αριστοκρατία εξ αίματος, μία ετερογενής φιλολογική τάξη. Η πιθανότητα να 

αναγνωστεί μία ποιητική πολεμική, όπως η Άτη, στο πλαίσιο της ελληνιστικής ποίησης 

επιτρέπεται σε στενό κύκλο μορφωμένων και κριτικών, όπως και ανάμεσα στους 

εξέχοντες της αυλής, οι οποίοι, αν και δεν μπορούν να διαγνώσουν όλες τις 

υπαινικτικές λεπτότητες και να κατανοήσουν τις λογοτεχνικές πολεμικές, βρίσκουμε 

σε αυτές τις συνθέσεις μία παρουσίαση της αφοσίωσης και των ιδεών τους.340 Αν και 

                                                           
335 Barbantani 2001, 40.  
336 Βλ. κεφ. 1.1.2-1.1.5, για τα εθνογραφικά έργα και τους αντίστοιχους ιστορικούς υπαινιγμούς.  
337 Βλ. κεφ. ΙΙ. 2, για την Αιτωλική Συμπολιτεία στην Φήμη.  
338 Harder 2012, 40-41.  
339 Για μία περεταίρω ανάλυση της εθνικής ταυτότητας στον Ριανό, βλ. κεφ. ΙΙ. 1.1.1.  
340 Barbantani 2001, 41-42.  
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κυριαρχεί η ιδέα ότι οι πιο ενθουσιώδεις γνώστες της λόγιας ποίησης είναι οι poetae 

docti, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το πλαίσιο της παράστασης περιορίστηκε 

σε απαγγελίες στην Βιβλιοθήκη και ότι η αλεξανδρινή ποίηση δεν γράφτηκε πάντα 

μόνο για ανάγνωση.  

    Περισσότερο μπορούμε να κατατάξουμε τον Ριανό στους περιπλανώμενους ποιητές 

ή αλλιώς τους poeti vaganti, δηλαδή τους ποιητές εκείνους που μαρτυρούνται στην 

ιστορική καταγραφή από την ελληνιστική και την αυτοκρατορική περίοδο και 

τιμήθηκαν για την παρουσία (ἐπιδημία) και την συμπεριφορά τους (ἀναστροφή) από τις 

ξένες κοινότητες στις οποίες εκτέλεσαν τα ποιήματά τους και έγιναν διάσημοι από 

αυτά. Aπό τις πιο πρώιμες εποχές, που σημειώνονται μέσα από τον ομηρικό κατάλογο 

των πλοίων στην Ιλιάδα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ελληνικής ποίησης ήταν 

η περιγραφή της τοποθεσίας και η σκιαγράφηση των τοπικών παραδόσεων.341 

Μπορούμε να εντάξουμε σε αυτό το χαρακτηριστικό τους αρχαϊκούς ύμνους, όπως τον 

ύμνο του Αλκαίου για την Ιτωνία Αθηνά, τις χορικές συνθέσεις του Πινδάρου για 

τοπικές κοινότητες, όπως τα Άβδηρα και την Κίο, τα Αίτια του Καλλίμαχου και τον 

ελληνιστικό τοπικό ποιητή Ριανό. Τόσο οι ντόπιοι, όσο και ξένοι ποιητές έπαιξαν 

σπουδαίο ρόλο στον εορτασμό τοπικών παραδόσεων. Πράγματι, διακρίνεται μία 

παραγωγική γονιμοποίηση ανάμεσα στις τοπικές παραδόσεις και στους ποιητές, που 

προέρχονται από αλλού και οι οποίοι φέρνουν σε αυτές τις παραδόσεις μία εξωτερική 

και πανελλήνια οπτική.342  

    Τιμητικές επιγραφές μας λένε πολλά για πολυάριθμες αποστολές ελληνικών 

ποιημάτων αφιερωμένων στην τοπική ιστορία. Πολύ πριν από τον μεγάλο όγκο των 

«νέων Ομήρων» και των «νέων Νεστόρων», οι οποίοι επαινέθηκαν για τις συνθέσεις 

τους στην αυτοκρατορική περίοδο, βρίσκουμε υπαινιγμούς που λένε ξεκάθαρα τί είχε 

σημασία όταν η ιστορία μνημονευόταν μέσα από την ποίηση.343 H αντανάκλαση της 

τοπικής σύλληψης ήταν σε αυτό το σημείο ουσιώδης: για να τονιστεί η ανωτερότητα 

του άρχοντα, για να τιμηθούν τα επιτεύγματα μίας πόλης, για να εορταστούν και να 

διαδοθούν οι αξίες της ελίτ. Οι τιμές που έδιναν στους ποιητές καταγράφονται 

ιδιαίτερα για τους εποποιούς, τους ποιητές που έγραφαν τοπικά έπη (βλ. IG IX 2.63 

                                                           
341 Vetta – Catenacci 2006.  
342 Hunter – Rutherford 2009, 19· βλ. επίσης Stewart 2017, 33-65, o οποίος προσπαθεί να προσδώσει 

στην τραγωδία πανελλήνιο χαρακτήρα και αναφέρει την σπουδαιότητα των περιπλανώμενων ποιητών 

μη τραγικών λογοτεχνικών ειδών μέσα από τα θεωρία, περιγράφοντας τις σχέσεις των ελληνικών πόλεων 

μεταξύ τους και τονίζοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα των ιερών.  
343 Petrovic 2009, 215-216.  
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Λαμία, τρίτος ή δεύτερος π.Χ. αιώνας). Η πόλη ανακήρυσσε τον ποιητή πρόξενο και 

ευεργέτη της πόλης, ο ποιητής έπαιρνε μακρόχρονη υπηκοότητα (κατά μίαν εκδοχή, ο 

Απολλώνιος Ρόδιος), το δικαίωμα να κατέχει ιδιοκτησία και να χρησιμοποιεί δημόσια 

βοσκοτόπια και η ασφάλειά του εγγυόταν σε γη και θάλασσα, σε περίοδο πολέμου και 

ειρήνης. Η επίδειξη του ποιητή άξιζε για την πόλη και ο έπαινος που λάμβανε είναι 

απόρροια του επαίνου που έδωσε.344 Ο λόγος για τέτοιες μορφές ευγνωμοσύνης ήταν 

σίγουρα η γνώση ότι μέσα από ένα τραγούδι, ιδιαίτερα ένα εξάμετρο εγκώμιο, η πόλη 

θα γινόταν γνωστή και θα φημιζόταν. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές 

επιγραμμάτων του τέταρτου αιώνα π.Χ., οι τίτλοι των οποίων μοιάζουν με τους τίτλους 

πολλών ελληνιστικών επικών ποιημάτων, όπως τα Αχαϊκά, τα Ηλιακά, τα Θεσσαλικά 

και τα Μεσσηνιακά του Ριανού.345  

    Τα διατάγματα των poeti vaganti σχετίζονται κυρίως με την εγκωμιαστική ποίηση 

πόλεων.346 Εντούτοις, το λογοτεχνικό είδος του εγκωμίου πόλεων δεν είναι άσχετο με 

την συγγραφή της ιστορίας περιοχών, που ήταν ιδιαίτερα συχνή στην ελληνιστική 

περίοδο, όπως τα Μεσσηνιακά του Ριανού, ο οποίος έδωσε λογοτεχνική μορφή στην 

ιστορία της μεσσηνιακής διασποράς.347 Ο υιός του Ριανού ίσως ήταν θεωροδόκος για 

τους Δελφούς στην Κεραία της Κρήτης (Τ 2), εγείροντας έτσι την πιθανότητα ότι ο 

ίδιος ο ποιητής είχε αυτήν την θέση πριν από εκείνον.348 Επομένως, τίθεται το ερώτημα 

αν ο Ριανός τιμήθηκε από τους Δελφούς για τις ποιητικές του παραστάσεις εκεί. 

Σύμφωνα με τον Cameron το «επιχώριο έπος είναι σίγουρα μία πιο συστηματική 

εκδοχή των ποιημάτων για τιμές-βραβεία που μνημόνευαν θεούς, μύθους, ναούς και 

προγόνους των πόλεων».349  

 

IV.  Λογοτεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

1. Ύφος και γλώσσα 

                                                           
344 Hardie 1983, 18-19, 26, για τις τιμές.  
345 Βλ. Pallone 1984· Fantuzzi 1988: xxv και Cameron 1995, 262, για τίτλους ελληνιστικών αγωνιστικών 

επικών ποιημάτων. Για παραδείγματα συλλογών επιγραμμάτων, βλ. επιγράμματα Αττικά του Φιλόχορου 

(Harding 1994, 32-34), επιγράμματα Θηβαϊκά του Αριστόδαμου (Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.904) και το Περί 

τῶν κατά πόλεις ἐπιγραμμάτων του Πολέμωνα (FGrHist 328 T 79-80, βλ. επίσης Cameron 1993, 5).  
346 Rutherford 2009, 240.  
347 Βλ. D’Alessio 2009, για την ποίηση και την μεσσηνιακή διασπορά.  
348 Rigsby 1986, 350-55.  
349 Cameron 1995, 298.  
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    Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξετάσουμε την συνολική εντύπωση που δημιουργούν 

τα ποιητικά έργα του Ριανού, όσο μπορούμε μέσα από τα σωζόμενα αποσπάσματα. Τα 

ποιήματα του Ριανού περικλείουν ποικιλία τόνου και ύφους εφάμιλλη με την ποικιλία 

των λογοτεχνικών ειδών που ο ποιητής άντλησε για το έργο του Φήμη (απ. 67, κεφ. 

ΙΙ.2). Ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει ότι στα έργα του κρητικού ποιητή κυριαρχεί 

κατεξοχήν το ομηρικό ύφος, όπως, για παράδειγμα, το επίθετο κραναὴν στα Θεσσαλικά 

(απ. 26 κραναὴν ποτὶ Φύλλον) και στα Μεσσηνιακά (απ. 42 κραναήν Φιγάλειαν), το 

οποίο ανακαλεί την Ιθάκη του ομηρικού Οδυσσέα. Επίσης, το επίθετο αυτό 

μαρτυρείται στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα και αναφέρεται στο νησί της Δήλου 

(στ. 16 και 26), και στον Απολλώνιο Ρόδιο για τα νησιά Λήμνο (Αργ. 1.1608) και 

Ελετρίδα (Αργ. 4.580). Η χρήση του όρου κραναή ως επίθετο τοποθεσίας μίας χώρας 

είναι εντελώς ασυνήθιστη στην επική γλώσσα.350  

    Επιπλέον, μπορούμε να διακρίνουμε την ομηρική ευθύτητα στα λόγια του 

Μεσσήνιου στρατηγού (Μεσσηνιακά, απ. 50), ο οποίος, όμοιος με τον ομηρικό Έκτορα, 

παρακινεί τους συντρόφους του να διατηρήσουν την προηγούμενη γενναιότητα στην 

μάχη και τους προτρέπει να ανάψουν φωτιές και να προστατεύσουν την πόλη προς τα 

έξω. Ο ησιόδειος τόνος και οι διδακτικές παραινέσεις υπερτονίζονται στην Άτη (απ. 

68.1-3), όπου επισημαίνεται η σφαλερή φύση των ανθρώπων, οι οποίοι φέρουν τα 

ετερόρροπα δώρα των θεών και γέρνουν άλλοτε προς την μία και άλλοτε προς την άλλη 

πλευρά. Ποικίλες εναλλαγές ύφους και τόνου μπορεί κανείς να διακρίνει και στα 

επιγράμματα, όπως το παιχνιδιάρικο ύφος στην συνομιλία του αφηγητή με τον γλουτό 

του νεαρού Μενεκράτη (απ. 69), το παραινετικό ύφος και η συμβουλή μέσα από την 

παρομοίωση ότι το ξερό καλάμι δεν πρέπει να πλησιάζει την φωτιά (απ. 72.5-6), ο 

λυπηρός τόνος για την απώλεια του θηράματος – ερώμενου (απ. 73.1-3) και το έντονο 

συναίσθημα της κατάρας στον στ. 4 απέναντι στον δόλο των ανταγωνιστών – κυνηγών, 

το ύφος της παράκλησης και της προσευχής στα αναθηματικά επιγράμματα (αππ. 74, 

75, 76) και ο ειρωνικός τόνος στην περιγραφή του στερεότυπου επιτύμβιου 

επιγράμματος για τον Τίμωνα τον μισάνθρωπο (απ. 79).  

    Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αποδίδεται, όχι μόνο στον Ριανό, αλλά σε πολλούς 

ελληνιστικούς ποιητές, όπως τον Καλλίμαχο και τον Απολλώνιο Ρόδιο, είναι η κρυφή 

γνώση. Στα ποιητικά έργα του Ριανού μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα σχετικά 

παραδείγματα συγκαλυμμένης μάθησης και γνώσης. Μέσα από το όνομα Απία (Αχαϊκά 

                                                           
350 Βλ. LfgrE s.v. κραναός.  
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απ. 1) μπορεί κανείς να αναγνωρίσει την Πελοπόννησο αλλά και μία εγχώρια 

παράδοση της Αρκαδίας και του Άργους (ίσως και της Σικυώνας). Πίσω από το όνομα 

της πόλης Βολίνη (Αχαϊκά απ. 3) κρύβεται η ιστορία μίας κοπέλας με το ίδιο όνομα, η 

οποία ρίχτηκε στην θάλασσα για να ξεφύγει από την καταδίωξη του Απόλλωνα. Ο 

Λιθήσιος Απόλλων (Ηλιακά, απ. 11) ταυτίζεται με τον Απόλλωνα Μαλεάτη στην 

Λακωνία, όπου εορτάζονται προς τιμήν του τα Λιθήσια. Οι Εθνέστες (Θεσσαλικά, απ. 

14) είναι ένας αρχαίος θεσσαλικός λαός που προέρχεται από τον Εθνέστη, υιό του 

Νεοπτόλεμου. Επίσης, οι Δωνεττίνοι και οι Κεραΐνες (Θεσσαλικά, απ. 17) είναι 

δύσκολο να τοποθετηθούν και αν θεωρήσουμε ότι η κατάληξη –ίνοι (π.χ. Αμαντίνοι, 

Ελινοί, Κεστρίνοι) ήταν κοινή σε ομάδες εθνών της άνω κοιλάδας Shkumbi (αρχαίο 

Genusus) και της λεκάνης της λίμνης Λυχνίδος (Παρθίνοι, Καλαικίνοι, Πισαντίνοι), οι 

Δωνεττίνοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τέτοιο εσωτερικό λαό και πιθανώς 

γνήσια Ιλλυρικό. Αν προσθέσουμε τα επίθετα ὀτρηροί «γρήγοροι» και αὐχήεντες 

«περήφανοι» σε σπάνια ονόματα λαών, όπως τους Κεραΐνες (Θεσσαλικά, απ. 17) και 

τους Ελινούς (Θεσσαλικά, απ. 19), μαζί με σπάνιους μύθους και γεωγραφικούς 

υπαινιγμούς, διαπιστώνουμε ότι τα ποιήματα του Ριανού εντάσσονται στο ίδιο 

ακαδημαϊκό επίπεδο με τα Αίτια ή την Εκάλη του Καλλίμαχου και με ποιήματα του 

Ευφορίωνα.351  

    Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τα περισσότερα αποσπάσματα 

των ποιητικών έργων του Ριανού σημειώνονται από γραμματικούς (κυρίως σε ομηρικά 

σχόλια ή σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο ή σχόλια στους τραγικούς ποιητές) ή 

λεξικογράφους, όπως τον Στέφανο Βυζάντιο, ακριβώς επειδή απεικονίζουν κάτι 

ασυνήθιστο, είτε κάποια σπάνια λέξη, κάποιον σπάνιο γεωγραφικό τόπο ή κάποιον 

σπάνιο μύθο. Για ένα ικανοποιητικό δείγμα τέτοιων αποσπασμάτων, αξίζει να 

εξετάσουμε τα πιο μεγάλα και καλόδιατηρημένα αποσπάσματα, όπως τα παπυρικά 

σωζόμενα αποσπάσματα των Μεσσηνιακών (αππ. 41, 47, 50-52) και το μικρό 

ανεξάρτητο απόσπασμα της Άτης (απ. 68) από το Ανθολόγιο του Στοβαίου (3.4.33).  

    Εντούτοις, όπως σημειώνει η Castelli απαιτείται συχνά πολλή προσοχή στην χρήση 

των στοιχείων που έχουμε μέχρι τώρα, για να επανασυνθέσουμε τα ίχνη της ποιητικής 

προσωπικότητας του Ριανού, όσον αφορά τον χειρισμό του.352 Ο μικρός αριθμός των 

σωζόμενων στίχων των Μεσσηνιακών στοιχειωδώς περιορίζει την αξία της ανάλυσης, 

                                                           
351 Για τον Ευφορίωνα συγκεκριμένα, βλ. τα σχόλια των εκδοτών του SH “integrum aegre intellexeris 

textum”, σελ. x.  
352 Castelli 1994b, 17-18.  
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στερώντας σχεδόν τα συγκεκριμένα γλωσσικά και υφολογικά στοιχεία και μας 

αποτρέπει στο να κρίνουμε την ποιότητα της ποίησης του Ριανού. Για παράδειγμα, το 

εἰσάμενος (απ. 41) πάντα υποδηλώνει στα ομηρικά ποιήματα το αποτέλεσμα της 

μεταμόρφωσης μίας θεότητας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνει 

ανθρώπινη μορφή. Ο στίχος του Ριανού θα μπορούσε να αναφέρεται σε αρσενική 

θεότητα που υιοθετεί την φωνή της μητέρας του Αριστομένη. Επιπλέον, στα ομηρικά 

ποιήματα το εἰσάμενος και το αὐδήν ποτέ δεν σχηματίζουν μία φράση, αν και 

υπογραμμίζεται η ομοιότητα με το πρόσωπο, του οποίου ο θεός έχει λάβει την 

μορφή.353 Στην πραγματικότητα, το λεξιλογικό υλικό που χρησιμοποιείται από τον 

Ριανό ποτέ δεν εφαρμόζεται στην επική παράδοση για να περιγράψει την 

μεταμόρφωση μίας αρσενικής θεότητας σε γυναίκα, ενώ η αντίθετη περίπτωση 

μαρτυρείται ιδιαίτερα χάρη στην Οδύσσεια (βλ. β 268, 401). Επίσης, ασυνήθιστη είναι 

η αρχική θέση του αὐδήν με την μετοχή αρσενικού γένους (εἰσάμενος), η οποία στο 

αρχαϊκό έπος και τον Απολλώνιο Ρόδιο καλύπτει χωρίς εξαίρεση τον έκτο εξάμετρο 

πόδα. 

    Στο απ. 47 το επίθετο ἀργεννός («λευκός», στ. 1) χρησιμοποιείται στα ομηρικά έπη 

μόνο στον πληθυντικό θηλυκού και αναφέρεται αποκλειστικά σε πρόβατα (βλ. Ιλ. Γ 

198, Ζ 424, Σ 529, 588, Οδ. ρ 472), σε μία μόνο περίπτωση σε μάλλινα ρούχα (Ιλ. Γ 

141). Στην ελληνιστική ποίηση το επίθετο ποτέ δεν αναφέρεται σε στοιχεία τοπίων. 

Είναι εμφανής, αλλά με διαφορετική σημασιολογική διάρθρωση, η παρουσία του στον 

Οππιανό (Αλιευτ. 1.795, η γη που καλύπτεται με χιόνι) και στον Νόννο. Ο πληθυντικός 

του όρου χείματα («χειμώνες», στ. 2) είναι σπάνιος (πβ. Νίκ. απ. 72.3 Gow – Scholfield 

και χειμάτων, Ευρ. Ελ. 1133). Ο όρος ποίας (στ. 2) απαντάται σπάνια στην ελληνική 

λογοτεχνία. Για να αντιληφθούμε ότι εδώ πρόκειται για την προσέγγιση του χειμώνα 

σύμφωνα με την εξήγηση του Παυσανία (4.17.10-11), ο όρος εδώ έχει την σημασία 

του «καλοκαιριού». Η μαρτυρία στον Ριανό και σε άλλους ποιητές προέρχεται, 

πιθανώς, από τον Καλλίμαχο, απ. 44 Pfeiffer Αἴγυπτος προπάροιθεν ἐπ’ ἐννέα κάρφετο 

ποίας «η Αίγυπτος πρώτα ξεραίνονταν για εννέα καλοκαίρια», όπου το ποίας 

υπαινίσσεται την εποχή που εξαιτίας της πλημμύρας του Νείλου το γρασίδι φυτρώνει, 

άρα με έκταση, ολόκληρος ο χρόνος.  

                                                           
353 Πβ. Ιλ. Ν 45 εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·, Ν 216 εἰσάμενος φθογγὴν Ἀνδραίμονος 

υἷϊ Θόαντι. Το αὐδήν αντίθετα προσεγγίζει την θηλυκή μετοχή Ενεστώτα για να σχηματίσει τον στίχο 

της Οδύσσειας, β 268 και 401 Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν, αναφερόμενο στην Αθηνά, 

ακριβώς σε αυτό το απόσπασμα μέσω του Ριανού ίσως υπαινίσσεται σε αντίθεση, τουλάχιστον κάτω 

από το λεξιλογικό προφίλ.  
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    Στα παπυρικά αποσπάσματα 50-52 η λεξιλογική και υφολογική ανάλυση είναι πολύ 

περιορισμένη λόγω της αποσπασματικότητας του υλικού, όμως οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι τίποτα εκεί δεν αντιτίθεται στο ποιητικό προφίλ του Ριανού. Για 

παράδειγμα, στο απ. 52 μία ομάδα ανθρώπων ωθείται από κάποιον να μην εκφράσει 

δυνατά την θλίψη της (στ. 2-5). Δεδομένου ότι πλησιάζει ο εχθρός δεν μπορούν να 

αποφύγουν τα χειρότερα (6-10), θα πρέπει να τους κατευθύνει ο ίδιος ο ομιλητής (στ. 

10-11) μέχρι να επιβιβαστούν σε ένα πλοίο, να απομακρυνθούν έπειτα από την πατρίδα 

τους (στ. 12-18), για να ιδρύσουν αργότερα καινούργια πόλη στα αρχαία θεμέλια (στ. 

16-18). Λεξιλογικά και υφολογικά το απόσπασμα ανακαλεί το μοντέλο του, την Ιλ. Ν 

19-41 και στον στ. 10 μπορούμε να διακρίνουμε το ομηρικό ἅπαξ επίθετο αὐίαχοι 

«αθόρυβοι». Οι εκδότες του SH, μάλιστα, προτείνουν, με εκτίμηση του διαθέσιμου 

χώρου στον πάπυρο, να διαβάσουμε το ίδιο το ομηρικό ζεύγος επιθέτων: ἄβρομοι 

αὐίαχοι.  

    Στο απ. 50 και στα λόγια του Μεσσήνιου στρατηγού μπορεί κανείς να διακρίνει ένα 

συνειδητό και όχι μηχανικό ομηρικό λεξιλόγιο και τον στόχο του Ριανού να 

προσαρμόσει την παραδοσιακή επική ορολογία και ύφος στις νέες εκφραστικές 

ανάγκες. Για παράδειγμα, ο όρος ἰότητι («με την θέληση», στ. 3) συναντάται μία φορά 

στην Ιλιάδα (Τ 93) και πολλές φορές στην Οδύσσεια (ξ 198, λ 341), το επίρρημα 

προτροπάδην («άτακτα», στ. 5) συναντάται μία φορά στην Ιλιάδα (Π 304) στην ίδια 

μετρική θέση, για την ομηρική χρήση της φράσης ἕλκει λυγρῷ («από επώδυνη πληγή», 

στ. 6), πβ. Ιλ. Ο 393, Τ 49 ἕλκεα λυγρά. Το επίθετο λυγρός απαντάται πάντοτε στο τέλος 

του στίχου (Ιλ. Ε 153, Κ 79, Οδ. β 70, χ 242). Η έκφραση φιλία πόλις («αγαπημένη 

πόλη», στ. 10) δεν συναντάται στην επική γλώσσα. Οι αρχαίοι ιστορικοί (Ηρόδ. 9.13.3, 

Θουκυδ. 5.44 και Ξενοφ. Αναβ. 5.7.33) χρησιμοποιούν την ερμηνεία της «σύμμαχης» 

πόλης. Το επίθετο φίλιος δεν θεωρείται επικό, όμως είναι αρκετά συχνό στο λεξιλόγιο 

των τραγικών ποιητών, πβ. Αισχ. Αγ. 399, 1491 κλπ. Η άλλη γραφή που σημειώνεται 

στο κενό (γλυκερήν) ανακαλεί την ομηρική έκφραση της Οδ. ι 34 γλύκιον ἧς πατρίδος. 

Τέλος, το επίρρημα ὁμαρτῆι («σύσσωμος», στ. 15) ανακαλεί τρία ομηρικά 

αποσπάσματα: Ιλ. Ε 656, Φ 162 και Οδ. χ 81. Η παράδοση χωρίζεται ανάμεσα στις 

γραφές ὁμαρτῆι και ἁμαρτῆι (την δεύτερη γραφή προτιμά ο Αρίσταρχος).354 Τρεις 

περιπτώσεις, στις οποίες η μετρική θέση ανταποκρίνεται στην παράδοση, συμφωνούν 

με την δεύτερη γραφή στην Ιλιάδα Σ 571, στον Καλλίμαχο και με τις δύο γραφές (Υμν. 

                                                           
354 Chantraine 1968-80, τομ. 2, 16.  
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Άρτ. 243) και στον Απολλώνιο Ρόδιο (Αργ. 1.538) μόνο η πρώτη γραφή. Στο τέλος του 

εξάμετρου στίχου ο όρος απουσιάζει από το μεταγενέστερο έπος.355  

    Στο αυτοτελές εξάμετρο ποίημα της Άτης (απ. 68) είναι επαρκές να απαριθμήσουμε 

τις μελέτες του Mayhoff και του Κοκολάκη, οι οποίες δίνουν ακριβή εικόνα της 

γλωσσικής και λεξιλογικής κατάστασης του αποσπάσματος.356 Συγκεκριμένα, ο 

Mayhoff σημειώνει ότι χρσιμοποιείται η ιωνική και η ομηρική διάλεκτος διαιρώντας 

τις σε λέξεις (15 Οὔλυμπονδε, 21 κρείοντι), σε μορφές απόκλισης (3 ἀφραδέϊ και 

βιότοιο, 4 μακάρεσσιν, 11 ποσσὶν και τοκῆες, 17 πόδεσσιν, 18 ἄκρῃς ἐν κεφαλῇσιν, 19 

γραίῃσι), σε προφορικές μορφές (6 νοέειν, 7 ἐρριγὼς, 14 ἐών).357 Επιπλέον, 

απαριθμείται άλλο λεξιλόγιο που διαβάζουμε ότι χρησιμοποείται επανειλημμένως στον 

Ριανό από τον Όμηρο (3 κραδίη, βιότος, ἐπιδευής, 5 ἀχνύμενος, 6 ῥέξαι, 8 ὀϊζύς, 10 

ἐπιλήθεσθαι, 13 (ἀν)ίσχει, 15 τεκμαίρεσθαι, 16 εἰλαπινάζειν, 19 γραίη, 20 ὁπλότερος), 

διαχωρίζοντάς τις από τις λίγο πιο σπάνιες (4 στρωφᾶσθαι: Ιλ. Ι 463, Υ 422, Ν 557, Οδ. 

ζ 53, 306, η 105, ρ 97· 5 ἀτίζειν: Ιλ. Υ 166· 8 κατηφείη: Ιλ. Γ51, Π 498, Ρ 556· 15 

ἀτραπιτός: Οδ. ν 195· 18 ἀνώϊστος: Ιλ. Φ 39· 18 ἄφαντος: Ιλ. Ζ 60, Υ 303), 

σημειώνοντας ομηρικές φράσεις (1 μάλα πάντες, 8 θυμὸν ἔδουσι: Οδ. ι 75, κ 379, πβ. 

Ιλ. Ω 129 ἔδεαι κραδίην, Η 210 θυμοβόρου· 9 ὄλβον ὀπάζειν: Οδ. σ 19· 13 ἶσα με δοτική: 

Ιλ. Ε 71, Ο 439· 21 ἐπίηρα φέρειν: Ιλ. Α 572, 578, Οδ. γ 164, π 375, σ 56), όπως και 

επίθετα που επαναλαμβάνονται πολύ συχνά στον Όμηρο (4 μάκαρ [δείξη για τους 

θεούς], αἰνός· 6 θαρσαλέος, 17 ἁπαλός [για τα πόδια της Άτης Τ 91], 21 κρείων [περί 

της οργής του θείου Δία]).  

    Στην Άτη (απ. 68) ανάμεσα στις μορφές που δεν βρίσκουμε στην ομηρική 

απαρίθμηση ο Mayhoff σημειώνει τις εξής: 1 πελόμεσθα, 5 σφετέρην, 7 παρέωσιν, 10 

πολυκοιρανίην, 12 ὑπεροπλίῃ (στον Όμηρο βλ. Ιλ. Α 205 και στον πληθυντικό), 13 

βρομέει (στον Όμηρο Ιλ. Π 642, μιλώντας για τις μύγες που σβουρίζουν, στον Ριανό 

αναφέρεται στον άνθρωπο που καυχιέται όμοιος με τον Δία).358 Έπειτα, σημειώθηκαν 

ακριβείς συγκρίσεις, όχι ομηρικές, σε δέκα σημεία, ιδιαίτερα για τον στ. 1 ἁμαρτίνοοι 

(πβ. το ομηρικό ἁμαρτοεπές Ν 824), βλ. Ησιόδ. Θεογ. 511 και Αισχ. Ικέτ. 542, για τον 

στ. 9 εὐοχθῇσι βλ. Ησιόδ. ΕΗ 477, για τον στ. 11 ἐπιστείβει βλ. Σοφ. ΟΚ 56, για τον στ. 

12 ἁμαρτωλῇσι βλ. Θέογν. 1.325, για τον στ. 13 ὑπέραυχον βλ. Αισχ. Επτ. επί Θήβ. 483, 

                                                           
355 Castelli 1998, 43-45.  
356 Kokolakis 1976, Leurini 2000, 388-89.  
357 Mayhoff 1870, 19.  
358 Mayhoff 1870, 20.  
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για τον στ. 14 εὔπηχυν βλ. Ευρ. Ιππόλ. 200, για τον στ. 20 ἀμπλακίῃσιν βλ. Πίνδ. Ολ. 

7.24, Πυθ. 3.13 και [Αισχ.] Προμ. 563. Τέλος, οι λέξεις ἑτερόρροπα (2), ἐχεκτέανοι (7), 

μετατρωχῶσα (17) διεκδικούν την γνησιότητα του Ριανού, αν και το μετατρωχάω είναι 

πλασμένο σε ομηρική αναλογία.  

    Κάποιες από τις παραπάνω παρατηρήσεις απαιτούν έναν πιο ξεκάθαρο 

προσδιορισμό. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας  του ἁμαρτίνοος (1) επιβεβαιώνεται 

περισσότερο από την χρήση της λέξης στον Σόλωνα, απ. 22a.2 W. οὐ γὰρ ἁμαρτινόῳ 

πείσεται ἡγεμόνι «γιατί δεν θα υπακούσει κανέναν σφαλερό άρχοντα». Το ἑτερόρροπος 

(2) μαρτυρείται καλά, τουλάχιστον οκτώ φορές στην παράδoση του ιπποκρατικού 

corpus και το ἐχεκτέανος (7), που πράγματι φαίνεται να πρωτοεμφανίζεται στον Ριανό, 

θα το συναντήσουμε τυχαία στον Νόννο, όμως πάντα αναφέρεται, με εξαίρεση τα Διον. 

37.722 ἐχεκτεάνοιο Λυαίου, σε στοιχεία της φύσης ή σε άψυχα αντικείμενα. Το ἐπὶ 

ὄλβον ὀπάζῃ (9) απηχεί τα ομηρικά και τα ησιόδεια χωρία, όπου μορφές του ὀπάζειν 

απαντώνται μαζί με το κῦδος (Ιλ. Θ 141, Μ 255, Ρ 566, Φ 570, Ησίοδ. Θεογ. 420) ή και 

με το ὄλβον (Ησίοδ. ΕΗ 420), όμως φαίνεται καινοτομία για τον Ριανό, αν εξετάσουμε 

το ΠΑ 9.521.1 (Aλκαίος ο Μεσσήνιος) ἐπὶ κλέος ὤπασε Μοῖρα «δόξα χάρισε η Μοίρα».  

    Τέλος, στο λεξιλόγιο που διεκδικεί την γνησιότητα και την αυθεντικότητα του 

Ριανού εντάσσονται και οι παρακάτω μορφές: το δωρικό – ιωνικό ρήμα φατίζω 

(Αχαϊκά, απ. 1.4) σημαίνει «δίνω το όνομά μου», «αποκαλώ» και με αυτήν την 

ερμηνεία συναντάται συνήθως στην μέση φωνή, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.1019 Ἱερὴ δὲ 

φατίζεται «και αποκαλείται Ιερή», Καλλ. Υμν. Δία 39 πεφάτισται, Νίκ. απ. 74.30  

Schneider ὅπλον βρωμήταο διεκτέλλον πεφάτισται «έχει ονομαστεί ολοκληρωτικό όπλο 

του χορτοφάγου». Η έννοια «ονοματίζω» στην ενεργητική φωνή μαρτυρείται μόνο 

στον Ριανό (LSJ s.v. φατίζω). Επιπλέον, το γεγονός ότι μία συγκεκριμένη λέξη ή μορφή 

ήταν σπάνια ή ακόμα αμφισβητούμενη στον Όμηρο την κάνει πιο ελκυστική στους 

λόγιους ελληνιστικούς ποιητές.359 Πολλές φορές η αναλογία με τον Όμηρο οδηγεί σε 

νεολογισμούς. Για παράδειγμα, το επίθετο πολυδρύμους «με πολλά δάση» (Ηλιακά, απ. 

9) που προσδιορίζει το ουσιαστικό Μελαινάς ανακαλεί το εξίσου αυθεντικό επίθετο 

πολυπτώξ «που έχει πολλούς λαγούς» που προσδιορίζει τις Μελαίνες στον Καλλίμαχο 

Εκάλ. απ. 84 Hollis. Τα δύο επίθετα ξεκάθαρα προέρχονται από την Ιλιάδα, Β 502 

πολυτρήρωνά τε Θίσβην «την Θίσβη με τα πολλά περιστέρια» και μοιράζονται την ιδέα 

μίας πόλης που είναι πλούσια σε κάτι. Ομοίως, ανακαλείται και το επίθετο πολύκριμνος 

                                                           
359 Hollis 2009, 13.  



   105 
 

«που έχει πολύ κριθάρι» στον Καλλίμαχο, Εκάλ. απ. 96.3 Hollis, το οποίο με την σειρά 

του παραπέμπει στο ομηρικό πολύπυρος «πλούσιο σε σιτηρά».360 Το σπάνιο ρήμα 

μεταφημίζω (Θεσσαλικά, απ. 33) «αποκαλώ με καινούργιο όνομα» μαρτυρείται μόνον 

εδώ, και αργότερα στον αστρολόγο Μανέθωνα Αποτελ. 2.136 Χηλαί θ’, ἃς καὶ δὴ 

μετεφήμισαν ἀνέρες ἱροί. Το μοτίβο, μάλιστα, της μετονομασίας αποτελεί 

χαρακτηριστικό μοτίβο της ελληνιστικής ποίησης και μαρτυρείται στον Καλλίμαχο 

(απ. 412 Pfeiffer) και αλλού.361 

    Ο λεξιλογικός πλούτος και η εφευρετικότητα στο ποιητικό έργο του Ριανού φαίνεται 

ιδιαίτερα στα επιγράμματά του: το ασυνήθιστο ρήμα προσαμπέχομαι (απ. 71.2) 

«προσκολλώμαι» συναντάται αλλού παρά μόνο στον Χαιρήμονα, TrGF 71 F 14.8 

ἄλλης προσαμπέχουσα θῆλυν αὐχένα, όπου η πρόθεση προς δεν φαίνεται να τροποποιεί 

την ερμηνεία (ίσως προσθέτει ακόμα και την σημασία του «καλύπτω»). Η φράση 

αὐηρὴν ἀνθερίκην (απ. 72.6) είναι ένας σπάνιος συνδυασμός που μαρτυρείται μόνο 

στον Ριανό.362 Ομοίως, η ερμηνεία του ουσιαστικού ἀνθερίκη είναι χωρίς αμφιβολία 

«κοτσάνι ασφοδέλου», το οποίο σε ξηρή μορφή μπορεί να καεί σαν προσάναμμα και 

στην ανάγκη να καταναλωθεί ως έδεσμα. Εντούτοις, η μορφή της λέξης είναι αβέβαιη. 

Πιο συχνά μαρτυρούνται οι τύποι αρσενικού γένους ἀνθέριξ και ἀνθέρικος (Θεόκρ. 

Ειδ. 1.52, πβ. LSJ s.v. ἀνθέρικος, ἀνθέριξ). Ο Jacobs πρότεινε μία μορφή θηλυκού 

γένους ἀνθέρικα και ο Renehan την μορφή ἀνθρακιήν, όμως πιο έγκριτος θεωρείται ο 

τύπος ἀνθερίκη.363 Το ουσιαστικό γωρυτός (απ. 74.3) εμπεριέχει την σημασία της 

θήκης τόξου και της φαρέτρας και ο Ριανός είναι η μοναδική περίπτωση, στην οποία 

το ουσιαστικό μαρτυρείται σε θηλυκό γένος. Το ουσιαστικό ὀρειάρχης (απ. 74.4) 

                                                           
360 Ομηρικής προέλευσης στο ίδιο μοτίβο με το πολυδρύμους είναι και το επίθετο πολύλλιστος «γεμάτος 

προσευχές» στα Μεσσην. inc. απ. 55.  
361 Hollis 1992, 278-79. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί ελληνιστικοί ποιητές συνέθεσαν ιστορίες 

συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας, για παράδειγμα τα Θεσσαλικά και τα Μεσσηνιακά του Ριανού, η 

Μοψοπία του Ευφορίωνα για την Αττική. Μία συγκεκριμένη πρακτική αυτών των έργων ήταν τα 

διαφορετικά ονόματα που διαδοχικά έφερε η γη. Σύμφωνα με τον Hollis (1992) οι Έλληνες ονόμασαν 

την αλλαγή των ονομάτων μετονομασία, η οποία αποτέλεσε και αντικείμενο πεζογραφικών έργων, όπως 

του Καλλίμαχου, απ. 412 Pfeiffer «Η ίδρυση νησιών και πόλεων και η αλλαγή των ονομάτων τους».  

Πιθανώς, ήταν συνήθεια στην αρχή των έργων, όπως τα Θεσσαλικά, να καταλογογραφούν τα διαδοχικά 

ονόματα κάποιας χώρας. Ο Ριανός στο απ. 31 των Θεσσαλικών διαδοχικά παραθέτει για την Θεσσαλία 

τα ονόματα Πυρραίην (στ. 1), Αἱμονίην (στ. 3) και Θεσσαλίην (στ. 5). H ίδια πρακτική ανακαλείται και 

στην Αινειάδα, 8.328-32 στα λόγια του γέρου Εύανδρου. Η μετονομασία των ποταμών Albula και 

Τhybris ανακαλείται, επίσης, και στους ελληνιστικούς ποιητές, όπως για παράδειγμα τον Καλλίμαχο, 

απ. 599 Pfeiffer ἀντὶ γὰρ ἐκλήθης Ἴμβρασε Παρθενίου «αντίθετα ονομάστηκες Ίμβρασε Παρθενίου» και 

στο έργο του Περί Ποταμών (αππ. 457-59). 
362 Για το επίθετο αὐηρός «κατάξηρος», «μαραμένος», πβ. LSJ  s.v. αὐαλέος, διψηρός, διψαλέος. 
363 Renehan 1968, 62· βλ. επίσης Gow – Page 1965, 505, όπου αναφέρεται και ο ιωνικός τύπος ἀνθερίκαν 

από τον Brunck.  
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«βασιλιάς των βουνών» προσδιορίζει τον Πάνα και μαρτυρείται μόνο στον Ριανό. 

Επίσης, το ουσιαστικό συαγρεσίη (απ. 74.4) «κυνήγι του κάπρου» συναντάται μόνον 

εδώ. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα έπρεπε να αλλάξει η ιωνική μορφή σε δωρική ή 

αντίστοιχα η δωρική μορφή σε ιωνική αλλού στο επίγραμμα. Το επίθετο γαλλαῖος (απ. 

75.3) που προσδιορίζει τον ολολυγμό μαρτυρείται σε αυτήν την μορφή μόνο στον 

Ριανό και αναφέρεται στους Γάλλους ακόλουθους ιερείς της Κυβέλης ή της Ρέας (ή 

αλλιώς της Mater deorum ή της Magna Mater). Επίσης, το ουσιαστικό κωνίτις (απ. 

77.1) σημαίνει «προέρχεται από τα κουκουνάρια» και σε αυτήν την μορφή συναντάται 

μόνο στον Ριανό, πβ. Θεόφρ. Φυτ. ιστ. 3.9.5, Θεόκρ. Ειδ. 5.49 (με την μορφή κῶνος).  

    Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί από τους παραπάνω νεολογισμούς θα 

μαρτυρούνταν και σε πρωϊμότερη ελληνική λογοτεχνία, η οποία, όμως, τώρα έχει 

χαθεί. Εντούτοις, κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν επινόηση του Ριανού, 

ακολουθώντας την εφευρετικότητα του Καλλίμαχου και άλλων ελληνιστικών ποιητών. 

Σίγουρα θα αποτέλεσε παράδειγμα για την μεταγενέστερη ελληνική ποίηση, όμως 

πολλές από τις λέξεις απομονώνονται και σημειώνονται μόνο από τους γραμματικούς 

και τους λεξικογράφους.  

 

2.  Διακειμενικότητα 

    Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ποιητικών έργων του Ριανού είναι ο τρόπος με 

τον οποίο χρησιμοποιεί υπαινιγμούς σε άλλα κείμενα. Μπορούμε γενικότερα να 

διακρίνουμε την παρουσίαση των ιστοριών από τον ποιητή, όπου οι υπαινιγμοί 

βοηθούν τον αναγνώστη να αποκτήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με διάφορα 

στοιχεία στις ιστορίες και διάφορες μεταποιητικές και προγραμματικές πλευρές, όπου 

οι υπαινιγμοί δημιουργούν μία σίγουρη εντύπωση για τα ενδιαφέροντα του ποιητή και 

των απόψεών του για την ποίηση και τον ρόλο του μέσα στην κοινωνία.364 Υπάρχουν 

υπαινιγμοί σε συγκεκριμένα αποσπάσματα πρώιμων συγγραφέων και επίσης 

συγκεκριμένες λογοτεχνικές τεχνικές, οι οποίες ανακαλούν ένα πρώιμο λογοτεχνικό 

είδος ή έναν συγγραφέα γενικά, χωρίς να παραπέμπει τον αναγνώστη σε κάποιο 

συγκεκριμένο απόσπασμα. Για παράδειγμα, στα Μεσσηνιακά (απ. 51.4) η κορωνίδα 

στην αρχή του στίχου σηματοδοτεί και το τέλος του βιβλίου και η χρήση του επιθέτου 

ἀσπάσιος ανακαλεί το ιλιαδικό κείμενο Θ 487-88 ή το φημολογούμενο από τους 

                                                           
364 Βλ. Harder 2002 για τον Καλλίμαχο, με απόψεις που εφαρμόζονται και σε άλλους ελληνιστικούς 

ποιητές, όπως τον Ριανό.  
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αλεξανδρινούς φιλολόγους ομηρικό κλείσιμο της Οδύσσειας στο ψ 296 και έτσι 

δηλώνεται η προγραμματική θέση και ο ρόλος του Ριανού ως γραμματικού εκτός από 

ποιητή. 

    Ακολουθώντας τα χνάρια των προκατόχων του και κυρίως τις υφολογικές τεχνικές 

του Καλλίμαχου, οι υπαινιγμοί του Ριανού σε πρώιμα κείμενα είναι κάτι παραπάνω 

από πολυμαθής διάκοσμος και απεικόνιση δεξιοτεχνίας. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο επέκτασης του ποιητικού κειμένου του Ριανού, 

επειδή ωθούν τον αναγνώστη να διαβάσει ή να ανακαλέσει άλλα κείμενα σε 

διασταύρωση με εκείνα του ποιητή.365 Μέσα από τους υπαινιγμούς ο Ριανός δίνει την 

δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το κείμενο και να το 

τοποθετήσει στο λογοτεχνικό και κοινωνικο - πολιτιστικό πλαίσιο.  

    Ένα σημαντικό παράδειγμα διακειμενικότητας στο ποιητικό έργο του Ριανού, το 

οποίο αξίζει να εξεταστεί στο κεφάλαιο αυτό, είναι ο λυρικός ποιητής Θέογνις και η 

υφολογική του επίδραση στον κρητικό ποιητή. O Kοκολάκης σε ένα κριτικό και 

ερμηνευτικό υπόμνημα για την Άτη (απ. 70), περί αφροσύνης του ανθρώπινου γένους 

επιχείρησε να ανιχνεύσει πολλές φράσεις και ηθικά διδάγματα του Ριανού στις ελεγείες 

του Θέογνι, γι’ αυτό υποστηρίζει ότι ο Ριανός δεν είναι υποχρεωμένος μόνο στον 

Όμηρο και τον Ησίοδο, αλλά και στον Θέογνι.366  

    Στην πραγματικότητα δεν έχουμε καμία σαφή απόδειξη ότι ο Ριανός δανείστηκε από 

τον Θέογνι, όμως η φράση θεὸς δ’ ἐπὶ ὄλβον ὀπάζῃ (Άτη, απ. 68.9) ανακαλεί τον 

ελεγειακό ποιητή, 1.321 εἰ δὲ θεὸς κακῶι ἀνδρὶ βίον καὶ πλοῦτον ὀπάσσηι «και αν ο 

θεός δώσει περιουσία και πλούτο σε κακό άνθρωπο», αν και η φράση μπορεί, επίσης, 

να ανιχνευθεί και στην Οδύσσεια, σ 19 ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν «τον πλούτο οι 

θεοί πρόκειται να δώσουν». Παρόμοια, το μοτίβο κόρος/ὕβρις/ἄτη ανακαλεί τον 

Θέογνη, 1.163-64 εἰσὶν δ’ οἳ βουλῆι τ’ ἀγαθῆι καὶ δαίμονι δειλῶι | μοχθίζουσι, τέλος δ’ 

ἔργμασιν οὐχ ἕπεται «υπάρχουν εκείνοι που κοπιάζουν με καλή θέληση και δειλή ψυχή, 

όμως δεν ακολουθεί η ολοκλήρωση των πράξεων».367 Επιπλέον, η χρήση του 

αφηρημένου ουσιαστικού ἁμαρτωλή στην θέση του γενικώς χρησιμοποιούμενου 

ἁμαρτία είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η ερμηνεία του έχει δειχθεί μερικώς από τον van 

Groningen στο σχόλιό του για τον Θέογνι 325 εἴ τις ἁμαρτωλῇσι φίλων ἐπὶ παντὶ 

                                                           
365 Harder 2012, 50-51.  
366 Kokolakis 1968, 73-106.  
367 Πβ. Σόλων απ. 6.3-4 W. τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται | ἀνθρώποις ὁπ̣όσοις μὴ 

νόος ἄρτιος ἦι.  
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χολῶιτο «αν κάποιος θύμωνε γενικά με τα σφάλματα των φίλων»: ότι το ἁμαρτωλῇσι 

είναι ένα πολύ σπάνιο συνώνυμο για την ἁμαρτία σε διάφορους ελληνιστικούς ποιητές, 

ιδιαίτερα στον Ριανό, απ. 68.12.368 Συγκεκριμένα, το ουσιαστικό ἁμαρτωλή ως ἁμαρτία 

επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον Μεγαρίτη ποιητή (325, 327, 1248 και 1281), 

όμως είναι μάταιο να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε τον «γνήσιο» και τον 

μεταγενέστερο Θέογνι.369   

    Επιπλέον, μαζί με τον Ησίοδο, ο Θέογνις θεωρήθηκε πρότυπο της γνωμικής και 

παροιμιακής λογοτεχνίας στην αρχαιότητα, οι «υπαινιγμοί» σε κείνον είναι 

αναμενόμενοι και πρέπει να εκλαμβάνονται με ευρύτητα πνεύματος. Ο Ριανός, όμως, 

συνέθεσε μεταξύ άλλων και παιδεραστικά επιγράμματα και αυτός ο συνδυασμός 

παιδεραστίας και γνωμικής σοφίας βρίσκεται κατεξοχήν στον Θέογνι. Ο Σπυριδάκης, 

μάλιστα, σημειώνει ότι ακόμα και αν η ομοφυλοφιλική ποίηση του Ριανού είναι απλά 

συμβατική και όχι αντανάκλαση των δικών του τάσεων, εύλογα ο Ριανός θα μπορούσε 

να στραφεί σε αντίστοιχα ελεγειακά διακείμενα.370  

    Πρόσθετη μαρτυρία των θεογνίδειων προτύπων μπορεί να βρεθεί στο απ. 73 του 

Ριανού στο ουσιαστικό νεβρόν σε σχέση με τον Θέογνι 949-954 Νεβρὸν ὑπὲξ ἐλάφοιο 

λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς |… δρήσας δ’ οὐκ ἔδρησ’, ἤνυσα δ’ οὐκ ἀνύσας «το μικρό 

ελαφάκι μακριά από την ελαφίνα έχοντας σαν λιοντάρι εμπιστοσύνη στην δύναμή του 

… αφού τό πιασα χωρίς να το πιάσω, το πέτυχα χωρίς να το πετύχω». Οι Gow – Page 

βλέπουν ένα πιθανό δάνειο του νεβρὸν από τον Θέογνι, στ. 949 και 1278, ενώ ο 

Reitzenstein προτείνει μία άμεση εξάρτηση του επιγράμματος του Ριανού από την 

ελεγεία του Θέογνι.371 Το νεβρός, εκτός του ότι επαναλαμβάνεται και στα δύο 

αποσπάσματα, είναι κοινός τόπος και η επανεμφάνισή του δεν θα αποδείκνυε τίποτα. 

Το σημαντικό είναι ότι και στα δύο αποσπάσματα ο «επιτυχής» κυνηγός που έπιασε το 

θήραμα (νεβρός), παραδόξως δεν απολαμβάνει το πιάσιμο. Παράλληλα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το απόσπασμα του Θέογνη είναι νοηματικώς κρυπτικό και υπαινίσσεται 

πολιτική ή ερωτική σκοπιά.372 Αν ο Ριανός ανακαλεί εδώ τον Θέογνη αποκαλύπτει 

                                                           
368 Van Groningen 1966, 131.  
369 Οι Έλληνες είχαν μία ή πολλές συλλογές του έργου του μεγαρικού ποιητή και δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε ότι ο στ. 1248 και 1281 δεν ήταν θεογνίδειος για τον Ριανό.  
370 Spyridakis 1976, 157· βλ. επίσης κεφ. ΙΙ. 4, για τα μοτίβα στα επιγράμματα του Ριανού και την έμμεση 

επίδραση της λυρικής ποίησης σε αυτά.  
371 Gow – Page 1965, 505, βλ. επίσης Reitzenstein 1893, 158. O Κοκολάκης 1968, 91 δεν θεωρεί την 

σχέση των δύο αποσπασμάτων σημαντική, αν και δεν την παραλείπει εντελώς.  
372 Spyridakis 1976, 158.  
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στον αναγνώστη ότι η δική του ερμηνεία για το απόσπασμα του Μεγαρίτη ποιητή είναι 

σαφέστατα ερωτική.  

    Eν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι ο Ριανός υπαινίσσεται έμμεσα και άμεσα αρκετά 

ελεγειακά διακείμενα του Θέογνη. Η επανάληψη της ιδιωματικής χρήσης του 

ἁμαρτωλή ως ἁμαρτία και η μίμηση του περίεργου ουσιαστικού νεβρός ως μοτίβου 

στους δύο ποιητές δηλώνουν μία δυνατή a priori μαρτυρία ικανή να μας πείσει αυτό, 

που οι μελετητές υποψιάζονται, ότι ο κρητικός ποιητής προσθέτει στους υπαινιγμούς 

του και τον ελεγειακό ποιητή Θέογνι, πέρα από τα ομηρικά και ησιόδεια πρότυπα.  

 

3.  Αφηγηματικές τεχνικές 

    Ως επικός ποιητής, ο Ριανός και τα σωζόμενα ποιητικά του αποσπάσματα μπορούν 

να συγκριθούν με τα ομηρικά έπη. Ο αφηγητής των ποιημάτων αφηγείται μία ιστορία 

από το απόμακρο παρελθόν (πβ. τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο στα Μεσσηνιακά) σε 

μήκος και εξάμετρο στίχο. Ομοίως με τον Όμηρο, ο Ριανός συνήθως είναι εξωτερικός 

παρατηρητής, παντογνώστης ανώνυμος και πανταχού αυτόπτης, και μετέρχεται 

ουσιαστικά κάθε ομηρική αφηγηματική τεχνική.373 Εντούτοις, o Ριανός αφηγείται τα 

γεγονότα με έναν πιο αυτοσυνείδητο τρόπο. Σίγουρα, η εξέταση του πρωταρχικού 

αφηγητή ενός μακροσκελούς έπους, όπως, για παράδειγμα, η Ηράκλεια ή τα 

Θεσσαλικά, είναι πολύ διαφορετική από την εξέταση των πολλών αφηγητών 

συντομότερων ποιημάτων, όπως του Καλλίμαχου και του Θεόκριτου και περισσότερο 

ανακαλεί τον πρωταρχικό αφηγητή των Αργοναυτικών του Απολλώνιου Ρόδιου. Ο 

Ριανός, όπως και ο Απολλώνιος, εκθέτει βέβαια πολλές τεχνικές του Καλλίμαχου και 

του Θεόκριτου, διαφέρει σε κάποια σημεία από τον ομηρικό αφηγητή που βρίσκεται 

στο παρασκήνιο και δημιουργεί μία ξεχωριστή αφηγηματική persona που συνδέει την 

παλιά επική παράδοση με την ελληνιστική ποίηση. Στα ποιήματα του κρητικού ποιητή 

μπορεί κανείς να συναντήσει αφηγηματικές πρωτοπρόσωπες δηλώσεις, πβ. πελόμεσθα 

(απ. 68.1),  φέρομεν (απ. 68.2), σχόλια και κρίσεις για τα γεγονότα της αφήγησης, πβ. 

ἁμαρτίνοοι (απ. 68.1), ἑτερόρροπα δῶρα (απ. 68.2), την επιβλητική και συνάμα απλή 

περιγραφή της Άτης (απ. 68.17-20), προσφωνήσεις στο κοινό και τους χαρακτήρες, πβ. 

λέξεις (Ηλιακά, απ. 7) σε φιλολογικό κοινό ή σε ποιητές, ὑμετέρη τοι, τέκνα … γενεή 

(Αχαϊκά, απ. 1.1-2), όπου υπάρχει επίκληση στους κατοίκους της Πελοποννήσου, 

ῥύεσθε πόληα (Μεσσηνιακά, απ. 50.10), όπου ο δευτερεύων αφηγητής απευθύνεται 

                                                           
373 Cuypers 2004, 43.  
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στους πολιορκημένους Μεσσήνιους (βλ. ομοίως και απ. 52.10) και εξέχοντα 

αποσπάσματα πλάγιου λόγου, όπως ολόκληρο το αυτοτελές εξάμετρο ποίημα της Άτης 

(απ. 68).374  

    Από τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Ριανός 

αναπτύσσει την ευρύτερη προσωπικότητα του επικού του αφηγητή στα έργα του, 

επίσης εκθέτει σκοπιές ποικίλων αρχαϊκών αφηγητών (όχι μόνο του Ομήρου) όπως και 

κάποιων ελληνιστικών μοντέλων. Ο Ριανός κυρίως διατηρεί την ομηρική επίσημη 

ανωνυμία του επικού αφηγητή.375 Εντούτοις, στοιχεία της προσωπικότητας του 

αφηγητή του Ριανού είναι η προβολή του ως γραμματικός και μορφωμένος φιλόλογος 

και κάποιος που ετοιμάζεται να αντιδράσει ηθικά και συναισθηματικά στην αφήγησή 

του. Σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιούνται και αρχαϊκά και ελληνιστικά πρότυπα: η 

ηθική persona ανακαλεί τον Ησίοδο, την αρχαϊκή μονωδία, την ελεγεία και τον 

Πίνδαρο, ενώ η μόρφωση και ο γραμματικός πλούτος ανακαλεί τον Καλλίμαχο και την 

μόρφωση των ελληνιστικών ποιητών.  

    Όπως σε πολλά αρχαϊκά ποιήματα, η σχέση του αφηγητή με τις Μούσες είναι το 

κλειδί για να κατανοήσουμε την φύση της «προσωπικότητας» του αφηγητή και πώς 

αλλάζει μέσα στο έπος. Δυστυχώς, η μοναδική αναφορά που σώζεται για την σχέση 

του Ριανού με τις Μούσες είναι τα Ηλιακά, απ. 7 πᾶσαι δ’ εἰσαΐουσι, μιῆς ὅτε τοὔνομα 

λέξεις «όλες ακούν, όταν πεις το όνομα μίας», το οποίο παραδίδεται σε ένα σχόλιο στα 

Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου (3.1, 215.5 Wendel). Ο στίχος του Ριανού 

εντάσσεται σε μία φιλολογική συζήτηση για τις Μούσες και δείχνει ότι ο κρητικός 

ποιητής διαφοροποιείται από τον Μίμνερμο (απ. 13 West) και τον Χοιρίλο τον Σάμιο 

(απ. 2.1 Bernabé), οι οποίοι ξεχωρίζουν διαφορετικές μορφές και δραστηριότητες στις 

Μούσες, και αποδίδει σε μία Μούσα συλλογικό νόημα. Ο Ριανός απευθύνεται, 

πιθανώς, σε άλλους ποιητές ή σε ένα μορφωμένο ακροατήριο, δηλώνοντας ότι η 

                                                           
374 Morrison 2007, 271-73.  
375 Hunter 1993, 120. Εντούτοις, ο αφηγητής των ερωτικών-παιδεραστικών επιγραμμάτων φαίνεται να 

περιέχει κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον ποιητή, όπως η Τροιζήν (απ. 72), που δείχνει την άμεση 

σχέση του κρητικού ποιητή με την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Βλ. Gutzwiller 2017, 317-

19, για την σύνδεση του αφηγητή με τον ποιητή στην περίπτωση των επιγραμμάτων: πράγματι, «οι 

συλλογές επιγραμμάτων που αναδύονταν τον τρίτο π.Χ. αιώνα, συνήθως, σημαδεύονταν με το όνομα 

του συγγραφέα, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να συσχετίζει λεπτές ενδείξεις ατομικής οπτικής ή 

συναισθήματα με το «εγώ» του ποιητή». Μέσα στο corpus των ελληνιστικών επιγραμμάτων, η φωνή 

του ποιητή αποκτά ευρεία ποικιλία παρουσιάσεων: από την φαινομενικά τριτοπρόσωπη 

αντικειμενικότητα «όμοια με την συμβατική επιγραφή στις ποικιλίες υποκειμενικότητας που εκτείνονται 

από την απλή οπτική σε μορφές αυτο-αναγνώρισης και αυτο-έκφρασης», όπως χαρακτηριστικά τονίζει 

η Gutzwiller (318). Η φωνή του ποιητή που μιλάει στον ίδιο του τον εαυτό ή σε κάποιο φανταστικό 

πρόσωπο, ιδιαίτερα με κάποια συναισθηματική ένταση, συνδέεται στενά και με την σύγχρονη αντίληψη 

του λυρικού υποκειμενικού στοιχείου. 
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επίκληση της μίας Μούσας (οποιαδήποτε είναι εκείνη), θα μεταφέρει το μήνυμα και 

στις υπόλοιπες, καλώντας έτσι μία Μούσα να ακούσει το τραγούδι του για την αρχαία 

Ήλιδα.  

    Για να κατανοήσουμε περισσότερο την σχέση του αφηγητή και της Μούσας στα 

Ηλιακά, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο προοίμιο του τρίτου βιβλίου των Αργοναυτικών 

του Απολλώνιου Ρόδιου, ώστε να δούμε μία πιο ολοκληρωμένη μορφή της σχέσης 

αφηγητή – Μούσας σε ένα προοίμιο, 3.1 εἰ δ’ ἄγε νῦν Ἐρατώ, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καί μοι 

ἔνισπε «έλα τώρα, Ερατώ, στάσου δίπλα σε εμένα και πες μου», στα σχόλια του οποίου 

παραδίδεται ο στίχος του Ριανού. Η αιτία της επίκλησης στην Μούσα σε αυτό το 

σημείο της αφήγησης είναι να σημειωθεί αλλαγή του θέματος και μετάβαση στον 

έρωτα ως πρωταρχικό θέμα. Επίσης, δίνει έμφαση στην σημασία του δεύτερου μισού 

του έπους, όπου οι Αργοναύτες ολοκληρώνουν τις περιπέτειές τους. Η επίκληση δείχνει 

να καθορίζει την σχέση ποιητή και Μούσας ως ισότητα, αφού η Ερατώ πρόκειται να 

σταθεί δίπλα στον ποιητή.376 Εντούτοις, η προστακτική ἔνισπε είναι η πρώτη αίτηση 

για πληροφορίες από τις Μούσες και στα Αργοναυτικά επιβεβαιώνει ότι ο αυτόνομος 

αφηγητής των δύο πρώτων βιβλίων δεν υπάρχει πια. Αυτή η επίκληση κατατάσσει τον 

αφηγητή εξαρτημένο από τις Μούσες, εδώ από την Ερατώ, η οποία έχει προνομιούχα 

γνώση και είναι η Μούσα του έρωτα.  

    Ο Ριανός διαφοροποιείται σε αυτό το σημείο από τον Απολλώνιο Ρόδιο και η σχέση 

του αφηγητή του με τις Μούσες περισσότερο ανακαλεί τα Αίτια του Καλλίμαχου. Στα 

Αίτια 1-2 οι αιτιολογικές ιστορίες εμφανίζονται μέσα στο πλαίσιο ενός διαλόγου με τις 

Μούσες, ο οποίος εξιστορείται από έναν εσωτερικό πρωταρχικό αφηγητή, «τον γέρο 

Καλλίμαχο», που καταγράφει το όνειρο στο οποίο ο νεώτερος εαυτός του βρέθηκε στον 

Ελικώνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αφηγήσεις παρουσιάζονται ως «απαντήσεις» 

από τις Μούσες, οι οποίες, ως εξωτερικός δευτερεύων αφηγητής, ανταποκρίνονται στις 

ερωτήσεις του «νέου Καλλίμαχου» στο όνειρο, του οποίου η περιέργεια και η ευχή για 

γνώση τον εμπνέουν για νέες ερωτήσεις.377 Επιπλέον, οι ρόλοι αυτοί δεν είναι πλαστοί 

και οι Μούσες δεν αφηγούνται μόνο ιστορίες, όπως στον Όμηρο, αλλά ακούνε και 

ιστορίες που αφηγούνται άλλοι. Επομένως, η λέξη κλειδί στον στίχο του Ριανού είναι 

το ρήμα εἰσαΐουσι, οι Μούσες δηλαδή «θα ακούσουν» το τραγούδι που πρόκειται να 

αφηγηθεί ο Ριανός – αφηγητής για την αρχαία Ήλιδα και δεν ξέρουμε αν σταθούν δίπλα 

                                                           
376 Bλ. Hunter 1989, 95, o οποίος θεωρεί ότι ο ποιητής και η Μούσα παρουσιάζονται να στέκονται δίπλα 

– δίπλα ως ραψωδοί.  
377 Harder 2012, 52, πβ. επίσης απ. 43b.1 Harder  
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του, όπως η Ερατώ στον Απολλώνιο, όμως σίγουρα δεν προβάλλουν τον παραδοσιακό 

ρόλο της ομηρικής Μούσας που μόνο εξιστορεί τραγούδια και ιστορίες (Οδ. α 1 ἄνδρα 

μοι ἔννεπε, Μοῦσα κλπ.). Eπιπλέον, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Μούσα του Ριανού 

θυμίζει και τις ὑποφήτορες Μούσες του Απολλώνιου Ρόδιου στο δεύτερο βιβλίο των 

Αργοναυτικών (2.191-95).378 Η λέξη ὑποφήτωρ ερμηνεύεται καλύτερα ως 

«ερμηνευτής» και η χαμηλή θέση του όρου δηλώνεται σαφέστατα από το πρόθημα ὑπό, 

το οποίο υποδηλώνει εξάρτηση της Μούσας από τον αφηγητή.379 Οι Μούσες είναι οι 

«ερμηνευτές» του τραγουδιού, θα ακούσουν τον αφηγητή και θα μεταβιβάσουν το 

τραγούδι μέσω της γραπτής ποίησης, ως έμβλημα της γραπτής παράδοσης. Οι Μούσες 

συμβάλλουν στην παραγωγή της αφήγησης, αλλά σε δευτερεύοντα τεχνικό ρόλο, 

διευκολύνοντας την δημιουργία του κειμένου, παρά εμπνέοντάς την, ή εφοδιάζοντας 

το περιεχόμενό του.380  

    Ένα από τα προφανή χαρακτηριστικά των επικών ποιημάτων του Ριανού, που τα 

διαχωρίζει από τα ομηρικά έπη, είναι η μεγάλη ποικιλία επιστημονικών, εθνογραφικών 

και συγκεκριμένα αιτιολογικών πληροφοριών που ο αφηγητής παρέχει για το κοινό 

του.381 Oι μελετητές διακρίνουν ποικίλους σκοπούς για αυτές τις πληροφορίες: 

διαβάζουμε την μη–ομηρική σύνδεση του αφηγηματικού παρόντος και του 

μυθολογικού παρελθόντος που λαμβάνει χώρα στις αιτιολογικές αφηγήσεις του Ριανού 

ως «προδοσία» των ομηρικών επών.382 Εντοπίζεται συντριβή του απόλυτου 

παρελθόντος που διατηρείται στον Όμηρο,383 ενώ έχει τονιστεί ότι η χρήση της 

αιτιολογίας παρέχει μία «αίσθηση πολιτιστικής συνέχειας» για τους Αλεξανδρινούς.384 

Για παράδειγμα, στα Αχαϊκά απ. 1.1-3, ο αφηγητής πρόκειται να ξεκινήσει την 

αφήγηση μίας μυθικής καταγωγής από την παλιά εποχή ἀρχῆθεν και ίσως ανακαλείται 

εδώ η βαρύτητα του Ησιόδου στην ακολουθία των γεγονότων, πβ. Θεογ. 36 Μουσάων 

ἀρχώμεθα …  | και 45 ἐξ ἀρχῆς, οὓς,  .. ἔτικτεν «ας αρχήσουμε από τις Μούσες … από 

την αρχή, τους οποίους … γέννησε». Ο Ριανός αντλεί από τον Ησίοδο τον τελεολογικό 

χαρακτήρα της γενεαλογίας, για να αφηγηθεί την ίδρυση της Απίας: η αιτιολογική αυτή 

                                                           
378 Για μία σύντομη περιγραφή του όρου, βλ. Morrison 2007, 286-93.  
379 Paduano - Faedo 1970, 381.  
380 Πιο κοντινή είναι η μετάφραση του όρου ὑποφήτωρ από τον Fusillo 1985, ad loc., ως «συνεργάτης».  
381 Goldhill 1991, 327-28.  
382 Fusillo 1985, 137-42.  
383 Fantuzzi – Hunter 2004, 91-93.  
384 Zanker 1987, 120-4· βλ. επίσης Stephens 2003, 171-95, η οποία υποστηρίζει ότι τέτοιες αιτιολογίες 

απεικονίζουν την σχέση ανάμεσα στους Έλληνες και μη – Έλληνες στην Βόρεια Αφρική και γύρω από 

την Μεσόγειο.  
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αφήγηση κατασκευάζει το παρελθόν μέσα από το παρόν και αναπηδά από την κρίσιμη 

αρχή (μυθικός ιδρυτής Άπις) στο παρόν (άγνωστο εδώ λόγω αποσπασματικότητας, 

ίσως όμως πρόκειται για ένα παρόν που συντίθεται από τους κατοίκους της Απίας - 

Πελοποννήσου).385 Η χρήση, μάλιστα, του δευτέρου προσώπου (ὑμετέρη) υποδηλώνει 

ότι ο Ριανός αποκαλεί τους κατοίκους της Απίας τέκνα, θεωρώντας τους απογόνους του 

Άπη, πβ. Ησίοδ. Θεογ. 104 χαίρετε τέκνα Διός, Θεόκρ. Ειδ. 22.214 χαίρετε, Λήδας 

τέκνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις, Ευριπ. απ. 471.1 ἀλλ’ ὦ Κρῆτες, Ἴδης τέκνα. Ο 

αφηγητής θα μπορούσε να είναι κάποιος ήρωας των Αχαϊκών, ο οποίος απευθύνεται 

στους Αχαιούς και τους εξιστορεί την καταγωγή τους από τον ξακουστό Άπι, όμως οι 

επικοί στίχοι είναι εισαγωγικοί και αποτελούν προοίμιο του δεύτερου βιβλίου. 

Επιπλέον, η προσφώνηση στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού σε συνδυασμο με την 

επίκληση τέκνα προβάλλουν και ενισχύουν την φωνή του αφηγητή – ποιητή.  

    Ο Ριανός πλάθει έναν αφηγητή, ο οποίος, ως αποτέλεσμα των δικών του ερευνών, ή 

αυτών των συνάδελφών του γραμματικών, εφοδιάζεται με μεγάλη ποικιλία γνώσης στα 

επικά εθνογραφικά και μυθολογικά του έργα. Το ταξίδι του στην κεντρική Ελλάδα και 

την Θεσσαλία δίνει μία πληθώρα ονομάτων πόλεων και λαών: στα Αχαϊκά δίνει την 

Βολίνη (απ. 3), την Φαιστό της Πελοποννήσου (απ. 4), τον Σκόλιν (απ. 5), την Ανθήνη 

ή Ανθάνα (απ. 6), στα Ηλιακά την Λαπέρσα (απ. 8), την Ηραία, την Γόρτυνα και τις 

Μελαίνες (απ. 9), την Νωνάκριδα (απ. 10), την Αμυθαονία (απ. 13), έχουμε τον 

περίφημο κατάλογο των Θεσσαλικών εθνών στο τέταρτο με έβδομο βιβλίο των 

Θεσσαλικών (αππ. 14-25). Στα Μεσσηνιακά ο αναγνώστης μαθαίνει για την Ιρά (απ. 

42) και την Φιγάλεια (απ. 42), ενώ στην Ηράκλεια ο αναγνώστης ταξιδεύει στην 

μακρινή Λιβύη και γνωρίζει τα λιβυκά έθνη Αιθυσσείς (απ. 61) και τους Μάκρυες (απ. 

63). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική σωζόμενη πηγή για πολλά από τα παραπάνω 

ονόματα είναι ο Ριανός. Επιπλέον, ο αφηγητής συχνά υιοθετεί τον τόνο ενός 

εθνογράφου, ο οποίος σημειώνει με ενδιαφέρον τα ήθη και τα έθιμα των λαών που 

περιγράφει στα έργα του.386 Για παράδειγμα, στα Αχαϊκά (απ. 2) ο αφηγητής αναφέρει 

για τους Άτλαντες ότι δεν συνηθίζουν να βλέπουν όνειρα.387 Τα εθνογραφικά, κυρίως, 

                                                           
385 Fantuzzi – Hunter 2004, 54-55.  
386 Οι λαοί αυτοί γίνονται πολύ πιο διαφορετικοί από τους Έλληνες, όσο ο αφηγητής εξιστορεί, για 

παράδειγμα, λιβυκά έθνη, βλ. επίσης Stephens 2003, 175-6.  
387 Ένα από τα αγαθά των εθνογραφικών επών του Ριανού, όμοια με του Απολλώνιου Ρόδιου, είναι ότι 

ο συνδυασμός και η αρμονία των ποικίλων διαδρομών και ταξιδιών εντοπίζονται σε προηγούμενους 

μυθογράφους, ιστοριογράφους και σε σύγχρονες επιστημονικες πηγές (όπως εδώ οι Τάραντες στον 

Ηρόδοτο) και η αναφορά του λιβυκού έθνους στα Αχαϊκά (απ. 2) είναι ένας τρόπος μυθικής 

δικαιολόγησης της ελληνικής παρουσίας στην βόρεια Αφρική. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό θέμα που 
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έπη, για τα οποία έχουμε περισσότερα αποσπάσματα, απεικονίζουν γεγονότα και 

ιστορικές αφηγήσεις για κάθε περιοχή σαν να είναι προϊόντα επιστημονικής έρευνας. 

Ο Ριανός είτε υπήρξε ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας των ιστοριών που καταγράφει, είτε 

βασίζεται σε πηγές, οι οποίες, όμως, δεν μαρτυρούνται λόγω της αποσπασματικής 

φύσης των έργων, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου 

Ρόδιου. Ο αφηγητής – εθνογράφος φαίνεται να γνωρίζει διακριτά χαρακτηριστικά των 

εθνών που αφηγείται στον θεσσαλικό κατάλογο και έτσι περιγράφει τους μολοσσούς 

Κεραΐνες (απ. 17) ὀτρηρούς «σβέλτους», «γρήγορους», τους Ελινούς (απ. 19) αποκαλεί 

αὐχήεντες «περήφανους», «που καυχώνται» και τους Ομφαλιείς (απ. 21) προσφωνεί 

ἀμύμονας [«άριστους», λογοπαίγνιο με το θεσσαλικό έθνος Άμυμνοι (απ. 34)]. 

Επομένως, βλέπουμε την κριτική προσέγγιση του αφηγητή στον Ριανό, ο οποίος, 

πιθανώς, προβάλλει τις πηγές του και προηγούμενες αφηγήσεις, κυρίως του Ηροδότου 

και των Ιώνων λογογράφων, από τις οποίες συνθέτει την αφήγησή του. 

    Παράλληλα, ο λόγιος αφηγητής που πλάθει ο Ριανός διαφέρει κάπως από τον 

παντογνώστη ομηρικό αφηγητή. Όπως σημειώνει ο Richardson, οι αφηγητές της 

Ιλιάδας και της Οδύσσειας εκθέτουν τρία είδη παντογνωσίας ή προνομιούχας γνώσης: 

γεγονότα που οι χαρακτήρες δεν θα μπορούσαν να ξέρουν, ικανότητα να δουν μέσα 

στο μυαλό των χαρακτήρων και να γνωρίζουν από πριν το μέλλον.388 Το απ. 51 των 

Μεσσηνιακών, στο οποίο μιλά ο πρωτεύων αφηγητής, φαίνεται να εκθέτει τα 

παραπάνω είδη ομηρικής παντογνωσίας, αφού το σχόλιο του αφηγητή στον στ. 4 ότι 

το σκοτάδι της νύκτας ήλθε ποθητό για τους Σπαρτιάτες, φανερώνει ότι ο αφηγητής 

γνωρίζει την επερχόμενη νίκη των Σπαρτιατών σε μία χρονική στιγμή, όπου οι 

Μεσσήνιοι μέσα στην άγνοιά τους απολαμβάνουν την εφήμερη νίκη τους. Εντούτοις, 

το ίδιο αυτό απόσπασμα αποτελεί συγχρόνως και μέρος της εξήγησης αντιφατικών και 

αμφιλεγόμενων αποσπασμάτων των ομηρικών επών. Όπως αναφέραμε παραπάνω, o 

στίχος 4 ανακαλεί με την λέξη ἀσπασίη τον ψ 296 της Οδύσσειας, ο οποίος συζητήθηκε 

ιδιαίτερα στην αλεξανδρική εποχή από τους εκδότες του Ομήρου. Σύμφωνα με τον 

Αριστοφάνη Βυζάντιο και τον Αρίσταρχο, όμως σε αντίθεση με τον Ζηνόδοτο, ο στίχος 

αυτός σημειώνει και το τέλος της Οδύσσειας. Από τον Ριανό δεν σώζονται γραμματικά 

                                                           
ενδιέφερε ιδιαίτερα τους Πτολεμαίους (πβ. Meyer 20082, 219, 222, 234). Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας 

σχετικά μεγάλος αριθμός της συνοπτικής περιγραφής τοπίων, κτηρίων και αντικειμένων, ίσως, δίνεται 

από την οπτική γωνία του αφηγητή (χωρίς να είμαστε βέβαιοι λόγω αποσπασματικότητας) και δεν 

λαμβάνουν μέρος στην πραγματική δράση της αφήγησης, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα σωζόμενα 

αποσπάσματα ευθέους λόγου στα Μεσσηνιακά (απ. 52, 54), πβ. Klooster 2012b, 55.  
388 Richardson 1990, 124.  
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αποσπάσματα μετά την ραψωδία υ της Οδύσσειας, όμως τίποτα δεν αποκλείει ότι ένας 

εκδότης του Ομήρου, όπως εκείνος, στο τέλος του βιβλίου των Μεσσηνιακών, ίσως, 

έβαλε τον αφηγητή του να περιγράψει μία ομηρική ανάμνηση, η οποία, εξαιτίας της 

διπλής υπαινικτικής ικανότητάς της στην Ιλιάδα Θ 488 και στο συζητημένο τέλος της 

Οδύσσειας, ίσως έγινε αποδεκτή από τον Ριανό.389  

    Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε τον ρόλο του αφηγητή σε τέτοιες 

εξηγήσεις. Στον Καλλίμαχο, για παράδειγμα στον Ύμνο στην Δήμητρα, τέτοιος πλούτος 

γνώσεων αποδίδεται στον εννοούμενο συγγραφέα, παρά στον αφηγητή, εξαιτίας του 

ευρύτερου χαρακτηρισμού του αφηγητή. Στον Ριανό, εξαιτίας της πολλαπλής λόγιας 

γνώσης που εκθέτει ο αφηγητής στα έπη και η εντύπωση που δίνεται ότι, ίσως, δομεί 

την αφήγησή του μέσα από πληθώρα πηγών, θα έπρεπε να θεωρούμε τους υπαινιγμούς 

σε αντιφατικά ομηρικά αποσπάσματα απεικόνιση του αφηγητή ως γραμματικού. 

Επιπλέον, τέτοιοι υπαινιγμοί σε φιλολογικές συζητήσεις για το ομηρικό κείμενο 

χαλαρώνουν τον αφηγητή (και τον ποιητή) ως αναμεμειγμένο σε ένα λογοτεχνικό 

πλαίσιο, ανεξάρτητα με την μυθοπλασία της προφορικής επικοινωνίας που το έπος 

διατηρεί στην επιφάνεια.390  

    Ο γραμματικός – λόγιος αφηγητής των εθνογραφικών επών παραχωρεί την θέση του 

στον ηθικολόγο αφηγητή στην Άτη (απ. 68). Το κοινό των επικών έργων του Ριανού 

σχηματίζει μία εικόνα για τον αφηγητή σαν να είναι στενά συνδεδεμένος με την 

αφήγησή του, σχολιάζοντας την δράση και αντιδρώντας συναισθηματικά σε αυτήν.391 

Αυτό αποδίδει ένα σημαντικό στοιχείο για την ορατότητα του αφηγητή και επιδεικνύει 

την ξεκάθαρη χρήση της αρχαϊκής ηθικής και των συναισθηματικών αφηγητών. 

Υπάρχει περιορισμένος κριτικός σχολιασμός από τον ομηρικό αφηγητή και 

διακρίνουμε μόνο άμεση έκφραση του συναισθήματος από την πλευρά του αφηγητή. 

Οι γνώμες είναι συνήθως περιορισμένες στον λόγο των χαρακτήρων και, όπου 

εμφανίζονται στον λόγο του πρωταρχικού αφηγητή, βρίσκονται συνήθως σε τρίτο 

πρόσωπο, πβ. Ιλ. Π 688-90 ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν· | ὅς τε καὶ 

ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην | ῥηϊδίως, ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι· 

«αλλά είναι ανώτερος ο νους του Δία παρά των ανθρώπων. Αυτός [ο Δίας] εύκολα 

                                                           
389 Leurini 2007, 19.  
390 Morrison 2007, 280, βλ. επίσης Harder 2007, 96. O Ριανός εστιάζει την προσοχή του σε έναν 

φιλολογικά και γραμματειακά μορφωμένο αφηγητή, ο οποίος ατενίζει το παρελθόν και μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την προηγούμενη λογοτεχνική παράδοση συνδυάζοντας, όπως είπαμε παραπάνω, τις 

αφηγηματικές τεχνικές του Ομήρου, αλλά και την φιλολογική γνώση του Καλλίμαχου μαζί με το 

εθνογραφικό ενδιαφέρον του Απολλώνιου Ρόδιου.  
391 Cuypers 2004, 49-53.  
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τρέπει σε φυγή ατρόμητο άνδρα και του αφαιρεί την νίκη και άλλη φορά τον σπρώχνει 

ο ίδιος στην μάχη». Αντίθετα, στον Ριανό ο αφηγητής εξιστορεί τέτοιες γνώμες σε 

πρώτο πρόσωπο ως την προσωπική του απάντηση στα γεγονότα της αφήγησης, το 

οποίο τον αναδεικνύει ως μία σύνθετη ηθική προσωπικότητα.392 Στην Άτη (απ. 68.1) ο 

αφηγητής αναφέρει πάντες ἁμαρτίνοοι πελόμεσθα «όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη» 

και επισημαίνει την σφαλερή φύση των ανθρώπων. Έπειτα, συνεχίζει στον στ. 2 και 

αναφέρει φέρομεν δὲ θεῶν ἑτερόρροπα δῶρα ἀφραδέι κραδίῃ «αντιμετωπίζουμε τα 

άνισα δώρα των θεών με αλλόγιστο νου», όπου ο αφηγητής με απαισιόδοξο τόνο 

τονίζει στο κοινό ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάνε τα δώρα των θεών, τα οποία τείνουν 

προς την μία ή την άλλη μεριά.  

    Τα παραπάνω στοιχεία σχηματίζουν μία διακριτή διαφορά από τον λιγότερο 

συναισθηματικά αναμεμειγμένο ομηρικό αφηγητή. Η έμφαση στις παθητικές 

αφηγήσεις και η συμπάθεια του αφηγητή γι’ αυτές είναι αγαπητή σε ένα άλλο πρότυπο, 

τον Απολλώνιο Ρόδιο.393 Στα επιγράμματα του Ριανού βρίσκουμε την έκθεση 

παρόμοιων συναισθηματικών αναφωνήσεων με αυτές που βρίσκουμε στον Απολλώνιο 

και κατ’ επέκταση στο δικό του πρότυπο, τον Βακχυλίδη.394 Στο απ. 73.1 ο αφηγητής 

αναφέρει χὠ μὲν ἀνατλάς «εγώ που υπέφερα αναρίθμητα πάθη» και η φράση με 

τραγικό ύφος εμπεριέχει, ίσως, προσωπικά στοιχεία του ποιητή και με συναισθηματικό 

φόρτο τονίζεται η κοπιαστική προσπάθεια του αφηγητή να πιάσει το θήραμα - ερώμενο 

και τελικά να αποτύχει από την δολοπλοκία των άλλων κυνηγών – εραστών. Άμεσο 

αποτέλεσμα της κοπιαστικής, αλλά μάταιης, προσπάθειας είναι το έντονο και 

συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο της κατάρας που ακολουθεί (απ. 73.4 Ἔρως, 

οἷς σὺ γένοιο βαρύς «Έρωτα, μακάρι να πέσεις σε κείνους βαρύς»). Παρόμοιες ή 

ανάλογες αναφωνήσεις συναντάμε και στον Όμηρο, όμως όχι με τόσο συναισθηματικό 

τόνο, όπως στον Απολλώνιο Ρόδιο ή εδώ στον Ριανό.395 Ομοίως, στο απ. 78 ο 

αναγνώστης αναγνωρίζει την ταύτιση του αφηγητή με το κοτσύφι και αντιλαμβάνεται 

ότι τα συναισθηματικά φορτισμένα λόγια στο επ. 78.3 χὠ μὲν ἀναστενάχων ἀπεκώκυεν 

ἱερὸς ὄρνις «και το ιερό πουλί αναστενάζοντας θρήνησε μεγαλόφωνα» ανήκουν στον 

                                                           
392 Hunter 1993, 106.  
393 Morrison 2007, 284-86.  
394 Πβ. επίσης τον συναισθηματικά έντονο και φορτισμένο λόγο στα Μεσσηνιακά, απ. 54.4-5 εἰ δ⌋έ σ⌊φ⌋ιν 

ἐπὶ θρόος ἵξετα.[.].[ | κο⌊μμ̣οῦ] τ’ οἰμω⌋γῆς τε δυσηχέος αὐτίκ[ , όπου περιγράφονται τεχνικοί όροι της 

τραγωδίας (Αριστ. Ποιητ. 1452b.24) με την πιο γενική σημασία του θρήνου, βλ. επίσης σχόλιο στο απ. 

54.4-5.  
395 Για τον Απολλώνιο Ρόδιο, πβ. Αργ. 1.1028 σχέτλιος, 1.1302 σχέτλιοι,  2.137 νήπιοι κλπ.  
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ίδιο τον αφηγητή, ο οποίος θρηνεί γιατί θα ήθελε να βρίσκεται στην θέση του ιερού 

πουλιού και επομένως στην αγκαλιά του νεαρού Δεξιόνικου. 

    Όσον αφορά τους χαρακτήρες, στην Ιλιάδα οι ήρωες μιλούν στο 45% του έργου, ενώ 

στην Οδύσσεια μιλούν στο 67%. Στον Ριανό δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μία τέτοια 

ποσοστιαία έρευνα, αφού τα ποιητικά έργα σώζονται αποσπασματικά και άλλοτε 

έχουμε αφηγήσεις ενός κύριου και πρωταρχικού αφηγητή και άλλες φορές την 

αφήγηση καταλαμβάνουν δευτερεύοντες αφηγητές, δηλαδή αφηγήσεις ηρώων και 

επικών χαρακτήρων. Επομένως, στον Ριανό δίνεται η ευκαιρία να εξεταστούν μεγάλα 

αποσπάσματα με έντονη δραμοτοποίηση και ευθύ λόγο ενός ήρωα, ο οποίος 

απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό και έτσι ο αναγνώστης στρέφεται από την 

κεντρική αφήγηση σε μία ενσωματωμένη δευτερεύουσα αφήγηση. Για παράδειγμα, 

στο απ. 50 των Μεσσηνιακών ο Ριανός εστιάζει την αφήγηση σε έναν Μεσσήνιο 

στρατηγό, ο οποίος απευθύνεται στους συντρόφους του που κέρδισαν την μάχη και 

ελπίζουν να δούν τον εχθρό να τρέπεται σε φυγή το επόμενο πρωΐ. Ο στρατηγός καλεί 

τους φύλακες να ανάψουν φωτιές και να προστατέψουν την πόλη εξωτερικά, ενώ 

προσωπικά ο ίδιος δηλώνει ότι θα μείνει σπίτι και θα συμμετέχει στην φρούρηση 

αργότερα. Ο λόγος τελειώνει με μία παράκληση να μην υποτιμήσουν τον εχθρό και να 

εκτελέσουν τις διαταγές, όπως πρέπει. Η εστίαση στον λόγο του Μεσσήνιου αρχηγού 

(ίσως πρόκειται για τον λόγο του ήρωα Αριστομένη) ανακαλεί τον ομηρικό λόγο του 

Έκτορα στην ραψωδία Θ 513-15 της Ιλιάδας, ο οποίος προσπαθεί αντίστοιχα να 

εμψυχώσει τους Τρώες πολεμιστές εναντίων των Αχαιών και τους ωθεί να ετοιμαστούν 

για την επόμενη μάχη τους κατά του εχθρού το πρωΐ. Επιπλέον, η δραματοποίηση της 

αφήγησης στο απ. 52 των Μεσσηνιακών περιλαμβάνει την συζήτηση ανάμεσα στον 

Γόργο, υιό του Αριστομένη και τον Μάντικλο, υιό του μάντη Θέοκλου. Οι δύο ήρωες 

φαίνεται ότι συζητούν και διαφωνούν σχετικά με την γη, στην οποία θα καταφύγουν, 

μετά την καταστροφή της Είρας και την επερχόμενη ήττα τους από τους Σπαρτιάτες. 

Ο Ριανός προτίμησε να δραματοποιήσει σε αυτό το σημείο την αφήγηση και να 

εστιάσει στον λόγο και την πιθανή διαφωνία των δύο ηρώων, καθώς ήθελε να τονίσει 

την διασπορά των Μεσσηνίων και την μεταγενέστερη επανίδρυση της Μεσσήνης.  

    Τέλος, αξίζει να εξεταστεί και ο χαρακτήρας του κοινού στα ποιητικά έργα του 

Ριανού. Ο αφηγητής δεν αναγνωρίζει ρητά το κοινό του και υποθέτουμε από όλα τα 

παραπάνω ότι ο αναγνώστης είναι προσκολλημένος στα ελληνικά έθιμα και σέβεται 
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τους θεούς.396 Αυτό ευρύτερα τους προσδιορίζει ως ενάρετους κατοίκους του 

ελληνιστικού κόσμου, ένα κοινό που θαυμάζει και είναι περήφανο για τα κατορθώματα 

των ξακουστών Ελλήνων ηρώων του παρελθόντος. Στα αιτιολογικά αποσπάσματα 

υπάρχουν εκφράσεις που υπονοούν την μεγάλη απόσταση στον χώρο και τον χρόνο 

ανάμεσα στον κόσμο του αφηγητή και του κοινού και στον κόσμο της ιστορίας. Ο 

Ριανός στο απ. 1.1 των Αχαϊκών αναφέρει ότι θα ξεκινήσει την αφήγησή του ἀρχῆθεν, 

δηλαδή από την αρχή με την γενεαλογία του Άπη, υιού του Φορωνέα, υιού του Ινάχου, 

για να εξιστορήσει την ίδρυση της Απίας γης, η οποία ταυτίζεται εδώ με την 

Πελοπόννησο. Η γενεαλογία κατασκευάζει το παρελθόν μέσα από το παρόν και 

αναπηδά από την κρίσιμη αρχή (μυθικός ιδρυτής Άπις) στο παρόν του αφηγητή και του 

κοινού, το οποίο εδώ αποκαλείται τέκνα και ταυτίζεται με τους κατοίκους της Απίας 

και κατ’ επέκταση απογόνους του μυθικού ήρωα Άπιδος. Το απομακρυσμένο παρελθόν 

ρητά διακρίνεται από την εποχή της αφήγησης (μεταξύ άλλων, και τον Άπι) και 

συγχρόνως το παρελθόν και το παρόν συνδέονται με την κλητική προσφώνηση τέκνα 

(απ. 1.1), όπου η ιστορία του Άπιδος και η ίδρυση της Απίας είναι φανερή στις τωρινές 

γενιές και κατοίκους της Πελοποννήσου.397 Ομοίως, στο αιτιολογικό απόσπασμα 31 

των Θεσσαλικών, ο αφηγητής εξηγεί τα διάφορα ονόματα που είχε στο παρελθόν η 

Θεσσαλία και αναφέρει τις εξής λέξεις – κλειδιά: παλαιότεροι (στ. 1) … ἐξαῦτις (στ. 3) 

… αὖ (στ. 4). Δίνεται ξεκάθαρα μία χρονική ακολουθία από το παρελθόν στο παρόν, 

για να εξηγήσει ο αφηγητής πώς από το αρχαίο όνομα Πυρραία κατέληξε η γη στην 

τωρινή της ονομασία, Θεσσαλία.  

    Επιπλέον, στα Ηλιακά απ. 7 με το ρήμα λέξεις και το ποιητικό του σχόλιο για την 

επίκληση στην Μούσα, ο αφηγητής απευθύνεται σε ένα μορφωμένο κοινό, σε έναν 

αναγνώστη, ο οποίος είναι κοινωνός της παλιάς λογοτεχνικής παράδοσης και 

                                                           
396 Cuypers 2004, 53.  
397 Ο Ριανός ανακαλεί για άλλη μια φορά τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου στις αφηγηματικές 

τεχνικές και συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι «μία κοσμική ενότητα σε μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται 

επιθυμητή ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι η αφήγηση μίας ηρωικής ιστορίας συνδέεται χρονολογικά 

και αιτιολογικά με γεγονότα από την μυθική ιστορία του ελληνικού κόσμου» (βλ. Klooster 2007). Ο 

Ριανός, όπως και ο Απολλώνιος, συνδέει τις θρυλικές εποχές με την δική του εποχή (εδώ τα τέκνα της 

Πελοποννήσου), μέσα από αιτιολογίες, εθνογραφικές και γεωφυσικές ιστορίες. Έτσι η συνέχεια με το 

παρελθόν, αν και διαχωρίζεται με το nunc της αφήγησης, όμως εισβάλλει στον ελληνικό κόσμο. Η 

συνέχεια αυτή εκδηλώνεται στα ονόματα, στην λατρεία, και κυρίως στις ιστορίες που έχουν ειπωθεί και 

γραφτεί για να εξηγήσουν τα παραπάνω, οι απόλυτες πηγές για ένα φιλολογικό έπος. Ο συνδυασμός των 

ιστορικών, εθνογραφικών και λογοτεχνικών – μυθικών πηγών που σχετίζονται με τις κεντρικές ιστορίες 

των επών του Ριανού, τις μετατρέπουν σε ζωτικά σημεία της ελληνικής ιστορίας. Εξάλλου, ο Παυσανίας 

επιλέγει τον Ριανό ως πηγή για το τέταρτο βιβλίο της περιήγησής του στην Mεσσηνία, επαληθεύοντας 

την εκτίμηση ότι “ένας ιστοριογράφος μετατρέπεται σε επικό ποιητή και το ανάποδο” (SAGN I), πβ. 

Clauss 2000, 28 και Klooster 2007, 80.  
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αντιλαμβάνεται το φιλολογικό σχόλιο του Ριανού ότι όλες οι Μούσες θα ακούσουν το 

τραγούδι του ποιητή, ακόμα και αν επικαλέσουμε το όνομα μόνο της μίας.  

    Στην Άτη (απ. 68), η χρήση του πρώτου προσώπου πληθυντικού δημιουργεί μία 

επίδραση «μοιρασμένης εστίασης»: όλοι οι άνθρωποι έχουμε σφαλερή φύση (απ. 68.1) 

και κουβαλάμε τα ετερόρροπα δώρα των θεών με αλλόγιστο μυαλό (απ. 68.2-3). Ο 

αφηγητής προσκαλεί έτσι το κοινό να διασχίσει την απόσταση στο hic et nunc και να 

φανταστεί τον εαυτό του στην σκηνή με τους χαρακτήρες του ποιήματος. Το κοινό 

γίνεται μάρτυρας των γεγονότων της αφήγησης. Επομένως, ο αναγνώστης πολλές 

φορές γίνεται ανώνυμος μάρτυρας και ανώνυμος ομιλητής, μεταφέρεται στην σκηνή 

των γεγονότων της αφήγησης και μέσα από την πρόσκληση του αφηγητή (η οποία έχει 

και διαχρονικό - ηθικολογικό χαρακτήρα) αντιλαμβάνεται ότι το ανθρώπινο είδος 

κινείται στην μία ή την άλλη μεριά (ἑτερόρροπα δῶρα). Γίνεται με αυτόν τον τρόπο 

παρατηρητής των φτωχών (απ. 68.3-8), οι οποίοι περιπλανώνται άσκοπα, δεν 

σκέφτονται την δική τους αρετή και σιωπούν μπροστά στην δύναμη των πλουσίων. 

Επιπλέον, το κοινό γίνεται θεατής των πλουσίων (απ. 68.9-16), οι οποίοι, από την άλλη 

μεριά, εξισώνουν τους εαυτούς τους με τους θεούς και επιθυμούν με αλαζονεία να 

βρεθούν στους ουρανούς, λησμονώντας ότι είναι θνητοί. Κυρίως, όμως, ο αναγνώστης 

γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της ίδιας της Άτης (απ. 68.17-21), η οποία πετά ανάλαφρα 

πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και επιβάλλει την τάξη, όπως εκείνη ορίζεται από 

τον Δία και την Δίκη.   

 

V.  Πρόσληψη 

 

1.  Αρχαία φιλολογία και Ριανός 

    Η αρχαία ελληνική φιλολογία και η μελέτη των κλασικών λογοτεχνικών κειμένων 

φαίνεται ότι σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο αξιοποίησε την ποιητική φλέβα και 

ευρυμάθεια του Ριανού και μεταγενέστεροι φιλόλογοι χρησιμοποίησαν ή παρέπεμψαν 

στα ποιητικά του έργα. Επομένως, χάρη σε αυτήν την παράδοση έχουμε έναν 

ικανοποιητικό αριθμό αποσπασμάτων κυρίως για τα Θεσσαλικά και την Ηράκλεια του 

Ριανού. Αυτά τα αποσπάσματα είναι κυρίως αναφορές σε στίχους ή αφηγήσεις για 

χαρακτήρες έργων και τοποθεσίες. Στα Θεσσαλικά, απ. 31 (= Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 

3.1090b) τα σχόλια δίνουν τις διάφορες ονομασίες της Θεσσαλίας στο πέρασμα των 

χρόνων και στο απ. 32 του ίδιου έργου ο Ηρωδιανός στα σχόλια της Ιλιάδας, Β 175b.24-

29, παραπέμπει στον Ριανό για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την Ιτωνίδα 
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Αθηνά. Επίσης, παρατηρείται ότι τα αποσπάσματα από τα σχόλια δεν περιέχουν 

απαραίτητα άμεση παραπομπή σε στίχους από έργα του Ριανού αλλά περιλαμβάνουν 

και σύντομες αφηγήσεις με πληροφορίες για τοποθεσίες και περιγραφές ηρώων, όπως 

το απ. 58 της Ηράκλειας για τις Ογκαίες Πύλες και την προέλευση της ονομασίας από 

την Όγκα Αθηνά. Από την Ηράκλεια, απ. 59, τα σχόλια στους Βατράχους του 

Αριστοφάνη αφηγούνται την ερωτική περιπέτεια του Ηρακλή με τον Δίομο και την 

λατρεία του στο Ἡράκλειον, ενώ στο απ. 60 του ίδιου έργου ο Δίδυμος στα σχόλια της 

Ιλιάδας Τ 119 αφηγείται την παράλληλη πορεία του Ηρακλή και του Ευρυσθέα από 

την στιγμή της γέννησής τους. Τα αποσπάσματα αποτελούν σημαντική προσθήκη στα 

παπυρικά ευρύματα και βοηθούν στην σύνθεση του περιεχομένου των ποιητικών 

έργων, προσθέτοντας ποικίλες πληροφορίες για την γλώσσα, το ύφος του Ριανού αλλά 

και τον χειρισμό διαφόρων εθνογραφικών και μυθολογικών θεμάτων. Οι 

μεταγενέστεροι σχολιογράφοι και φιλόλογοι της ύστερης αρχαιότητας εκτίμησαν τα 

ποιητικά έργα του Ριανού και τα συμπεριέλαβαν ως σημαντική πηγή γνώσης και 

πληροφοριών σε ακαδημαϊκό επίπεδο, πβ. Ηλιακά απ. 7 (= Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 3.1-5c) 

όπου η άποψη του Ριανού για την επίκληση των Μουσών.  

 

2. Ύστερη αρχαιότητα – Βυζαντινοί αναγνώστες 

    Από την ύστερη αρχαιότητα και την πρώϊμη βυζαντινή περίοδο έχουμε άφθονη 

μαρτυρία ότι τα ποιητικά έργα του Ριανού διαβάστηκαν και ήταν ακόμα γνωστά, όμως 

κάποια στιγμή στην μέση και τελευταία βυζαντινή περίοδο τα έργα του κρητικού 

ποιητή άρχισαν να εξαφανίζονται και οι αναφορές σε αυτά γίνονται μέσα από 

αποσπάσματα άλλων συγγραφέων.  

    Από τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές παραπέμπει στην 

Ηράκλεια του Ριανού για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τα μήλα της Σιδούντος 

(απ. 56) και ο Πολυδεύκης παραπέμπει στο ίδιο έργο για να αναφερθεί σε μία σπάνια 

ποιητική (ίσως) λέξη του Ριανού, τον κύβο που σημαίνει σπόνδυλος. Εντούτοις, η 

σημαντικότερη πηγή του δεύτερου μ.Χ. αιώνα για τον Ριανό είναι ο Παυσανίας, χάρη 

στον οποίο μπορέσαμε να ανασυνθέσουμε το μεγαλύτερο μέρος των Μεσσηνιακών 

(αππ. 45-48). Ο Nicolai τονίζει ότι η χρήση της επικής ποίησης ως καταγεγραμμένο 

στοιχείο συνεχίστηκε στην διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου, καθώς οι ιστορικοί και 

οι γεωγράφοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν τις πιο απομακρυσμένες εποχές.398 Στο 

                                                           
398 Nicolai 2015, 1116.  
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τέταρτο βιβλίο για την Μεσσηνία στην Περιήγησή του ο Παυσανίας στρέφεται στην 

ποίηση για την πιο απομακρυσμένη ιστορία και καταγράφει τις επικές αφηγήσεις με 

εξήγηση, κυρίως, γεωγραφικών και γενεαλογικών θεμάτων. Το παράδειγμα της 

Μεσσηνίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η απώλεια της πολιτικής τους 

αυτονομίας απέτρεψε την παγίωση μίας τοπικής ιστοριογραφίας πριν το 370 π.Χ. 

Επομένως, η κατανόηση της μεσσηνιακής ταυτότητας έπρεπε να προέρχεται από την 

επική ποίηση, από τις προφορικές παραδόσεις για τους Μεσσηνιακούς πολέμους (και 

ακόμα πιο πρόσφατων γεγονότων) για τις αφηγήσεις της απομακρυσμένης ιστορίας και 

η ποίηση του Ριανού προσέφερε γόνιμο φιλολογικό έδαφος και τροφή για συζήτηση 

στο έργο του Παυσανία.   

    Από τον πέμπτο με έκτο αιώνα μ.Χ. έχουμε μαρτυρίες ότι τα ποιητικά έργα του 

Ριανού διαβάστηκαν από τον Γεώργιο Χοιροβοσκό, από τον οποίο παραδίδεται η 

φράση στα Ηλιακά απ. 12 λίθος μέλας και μάλλον αναφέρεται στην λατρεία του 

Λιθήσιου Απόλλωνα. Επιπλέον, από το περίφημο Ανθολόγιο του Στοβαίου παραδίδεται 

σε μας το ηθικολογικό εξάμετρο ποίημα του Ριανού Άτη (απ. 68). Εντούτοις, από εκείνη 

την περίοδο η σημαντικότερη πηγή για τον Ριανό είναι τα Εθνικά του Στέφανου 

Βυζάντιου, από τον οποίο παραδίδονται παραπάνω από τα μισά ποιητικά αποσπάσματα 

του κρητικού ποιητή. Η Billerbeck, μάλιστα, υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανό ο 

Στέφανος Βυζάντιος να είχε άμεσα στην διάθεσή του τα εθνογραφικά έργα του ποιητή 

και όχι έμμεσες πηγές για εκείνα.399 Το έργο του Στέφανου Βυζάντιου περιελάμβανε 

γλωσσικές, γεωγραφικές, ιστορικές και μυθολογικές πληροφορίες για εκατοντάδες 

ονόματα από τοποθεσίες και μέρη και τα αντίστοιχα εθνικά τους επίθετα. Τα λήμματα 

του λεξικογράφου στην πιο ολοκληρωμένη τους μορφή περιλαμβάνουν το όνομα του 

Ριανού, τον σχετικό με την γεωγραφική τοποθεσία στίχο, το όνομα του έργου και τον 

αριθμό του βιβλίου (π.χ. Αχ. απ. 1). 

    Τέλος, τον ενδέκατο με δωδέκατο αιώνα μ.Χ. το πιο πιθανό είναι ότι τα ποιητικά 

έργα του Ριανού παρέχονται στους φιλολόγους και λεξικογράφους σε αποσπασματική 

πια μορφή. Το ΕtG δίνει πληροφορίες σχετικά με τα Ασέληνα όρη από την Ηράκλεια 

(απ. 57). Επίσης, είναι αμφίβολο αν ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης τον δωδέκατο αιώνα 

διάβαζε ακόμα ανέπαφο και ολοκληρωμένο τον ποιητή Ριανό. Στα φιλολογικά του 

υπομνήματα για τα ομηρικά έπη και τον Διονύσιο Περιηγητή, ο Ευστάθιος παραπέμπει 

σε στίχους ή ονόματα ηρώων και τοποθεσιών από έργα του κρητικού ποιητή, όμως η 

                                                           
399 Billerbeck 2008, 311.  
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λανθασμένη αποτύπωση του ονόματός του σε ἀρριανός (Αχ. απ. 1, inc. αππ. 83-84) 

δείχνει ότι τα αντίγραφα που υπήρχαν στην διάθεσή του ήταν από κείμενα άλλων 

συγγραφέων.  

 

 

VII. Ομηρική ἔκδοσις (αππ. 84-131) 

     

    Η άνοδος της ομηρικής φιλολογίας ως ακαδημαϊκής συστηματικής γνώσης 

συμπίπτει με την ακμή της ελληνιστικής ποίησης. Όπως ο Pfeiffer κατέδειξε, δεν 

πρόκειται για κάποιο ατυχές συμβάν, αλλά για μία ουσιαστική σχέση.400 Με άλλα 

λόγια, οι απαρχές της φιλολογίας και η νέα αισθητική που αναδεικνύει η ποίηση του 

πρώτου μισού του τρίτου αιώνα π.Χ. είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και η 

ιδιότητα του ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός είναι χαρακτηριστικό των ελληνιστικών ποιητών 

αυτής της περιόδου.401  

    O Δίδυμος αναφέρει ότι έχει συμβουλευτεί τρία είδη μαρτυριών για το ομηρικό 

κείμενο: αἱ ἐκδόσεις (οι οποίες περιλαμβάνουν αἱ διορθώσεις), τὰ ὑπομνήματα και τα 

συγγράμματα. Ο όρος ἔκδοσις σημαίνει έκδοση του κειμένου, όμως στην χρήση του 

Δίδυμου δεν αναφέρεται μόνο στο κείμενο που κάποιος έχει συνειδητά εκδώσει. Γι’ 

αυτό χρησιμοποιεί τον όρο διόρθωσις. Οι κοιναὶ εκδόσεις είναι αυτές που βρίσκονται 

σε γενική κυκλοφορία, χωρίς ατομικές ταυτότητες. Δίπλα στις κοιναί (π.χ. Δ 170, Ρ 

214a), βρίσκουμε εκφράσεις, όπως η κοινή (Ε 461b, M 404, N 613b2), οι κοινότεραι 

(Μ 382 a, N 289a1), οι δημώδεις (Ε 881a1), ή όταν ο Δίδυμος θέλει να τις υποτιμήσει, 

οι εἰκαιότεραι (Ι 324c1, Σ 376a), διαφορετικά τὰ φαυλότερα ἀντίγραφα (Υ 255a, 384).402 

Σε αντίθεση με τις κοιναὶ ἐκδόσεις υπάρχουν οι χαριέστεραι, μία κατηγορία που, 

πιθανώς, περιλαμβάνει και τα προσωπικά κείμενα που ταυτίζονται με το όνομα 

κάποιου άνδρα (αἱ κατ’ ἄνδρα) και τα κείμενα πόλεων (αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων).403   

    Η μέθοδος παραγωγής μίας έκδοσης που χρησιμοποίησε ο Ζηνόδοτος και 

ακολούθησαν οι μεταγενέστεροι γραμματικοί, όπως ο Ριανός, είναι η εξής: ο 

φιλόλογος, σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις, επιλέγει ένα πρότυπο του ομηρικού 

                                                           
400 Pfeiffer 1968. Για μία επιρροή του Αριστοτέλη και του Περιπάτου στην άνοδο της ακαδημαϊκής 

φιλολογίας, βλ. Montanari 1993, 261 κ.ε.· Richardson 1994, 8 κ.ε.· Rossi 1995, 14 κ.ε.· Wilson 1997, 87 

κ.ε.  
401 Rengakos 2001, 193.  
402 Βλ. La Roche 1866, 87-97· Allen 1924, 271-75· Erbse 1969-88, VI, index iii.  
403 Βλ. Β 12a, B53a1, B192b1, B 164a1, 196c1, Γ 18a, 51, 362a2, M 318a1, X 251b. 
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κειμένου, το οποίο θεωρεί κατάλληλο ως βάση για το έργο του. Όταν απέρριπτε το 

κείμενο, σημείωνε στο υπό συζήτηση μέρος την προτεινόμενη ανάγνωση στο κενό 

χώρο ή ανάμεσα στους στίχους. Το δικό του κείμενο προερχόταν από το αρχικό κείμενο 

μαζί με τις αλλαγές που πρότεινε και που περιλαμβάνονταν στο παρακείμενο που είχε 

δημιουργήσει. Δίπλα στους στίχους είχαν τοποθετηθεί τα κατάλληλα σημεία, όπως οι 

οβελοί του Ζηνοδότου για τις προτεινόμενες αθετήσεις του. Ο Montanari υποστηρίζει 

ότι η παραγωγή μίας ἐκδόσεως από τους αλεξανδρινούς φιλολόγους, με το έργο της 

ερμηνείας που αυτή περιλαμβάνει, αποτελείται όχι μόνο από υποθετικές διορθώσεις 

των γραμματικών (απλές εικασίες) αλλά και από παραλλαγές του κειμένου που 

προήλθαν από αντιπαραβολή διαφορετικών αντιγράφων.404 Αυτές οι δύο απόψεις 

έλαβαν διαφορετική έμφαση, καθώς κάποιοι μελετητές πρότειναν ότι η ιδέα και η 

πρακτική της σύγκρισης διαφορετικών αντιγράφων και η επιλογή παραλλαγών από 

αντιπαραβαλλόμενα κείμενα ήταν ξένη στο αλεξανδρινό κριτικό – φιλολογικό 

περιβάλλον. Κάποιοι άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι Αλεξανδρινοί κυρίως 

έκαναν εικασίες με στόχο την διόρθωση χωρίς πολλούς δισταγμούς ότι το κείμενο είχε 

φθαρεί και ήταν μη αποδεκτό στην βάση υποκειμενικών κριτηρίων, όπως υποτιθέμενη 

ασυνέχεια, ακαταλληλότητα, υλικές επαναλήψεις, προτιμήσεις για καλύτερη κειμενική 

συνοχή και ομοιομορφία.405  

    O κρητικός ποιητής και γραμματικός Ριανός περιλαμβάνεται στα προσωπικά 

κείμενα (αἱ κατ’ ἄνδρα) και ανάμεσα στις πηγές του γραμματικού Δίδυμου. Δεν 

γνωρίζουμε που πέρασε την ζωή του ή πώς η ομηρική του έκδοση έφτασε στην 

Αλεξάνδρεια. Ο Δίδυμος παραπέμπει σε δεκατρείς αναγνώσεις του Ριανού για την 

Ιλιάδα (αππ. 84-96) και σε τριάντα τρεις αναγνώσεις στην Οδύσσεια (97-131). 

Σύμφωνα με τον West, oι περισσότερες αναγνώσεις είναι «προφορικές παραλλαγές» ή 

τυποποιήσεις και κάποιες από αυτές είναι καλές για χειρόγραφο που χρονολογείται 

πριν από το 200 π.Χ.406 Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη περίπτωση κριτικής παρέμβασης 

από τον ίδιο τον Ριανό. Μία ή δύο από τις παραλλαγές του ίσως μπορούν να 

                                                           
404 Montanari 2011, 14 και 2015.  
405 Την συζήτηση πραγματεύεται ο Montanari (2004), βλ. επίσης West 2001a, 2001b, όπου ακολουθεί 

μία τάση που ελαχιστοποιεί την σημασία της αλεξανδρινής φιλολογίας, πηγαίνοντας πίσω στον van der 

Valk 1963-64 και επιστρέφει στον πρόσφατο van Thiel 1992· βλ. επίσης Schmidt 1997· Führer - Schmidt 

2001· Nardelli 2001· Rengakos 2002a, 2002b και Nagy 2000, 2003, 2009. 
406 Βλ. West 2001a, 56-57, ο οποίος θεωρεί, επίσης, ότι δεν υπάρχουν αθετήσεις στον Ριανό, όμως στο 

α 279 ο Aly 1914, 788 κ.ε. διαβάζει καθαρά την φράση ἐν τῆι κατὰ Ῥιανὸν οὐκ ἦν ὁ στίχος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι αθετήσεις σημειωνόταν με οβελό, όχι με παράλειψη στίχου.  
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ερμηνευτούν ως εικασίες407 και δεν είναι σαφές αν το κείμενο του Ριανού ήταν κριτική 

έκδοση, όπως υπέθεσε ο Δίδυμος,408 ή απλά ένα αντίγραφο που είχε στην κατοχή του, 

όπως, ίσως, είναι η περίπτωση της ἐκδόσεως του Ζηνόδοτου. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε το ανοικτό ερώτημα, αν οι γραφές του Ριανού είναι απλές εικασίες ή 

παραλλαγές από διαφορετικά αντίγραφα της ραψωδικής παράδοσης. Επίσης, θα 

δείξουμε ότι ο Ριανός έκανε κριτική έκδοση των ομηρικών επών, παρενέβη στο αρχικό 

αντίγραφο με αθετήσεις, εικασίες, συγκρίσεις με τα κείμενα άλλων εκδόσεων, για να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ίσως βασίστηκε σε διαφορετική ραψωδική 

παράδοση από αυτή της Κοινής.  

    Η παλαιότερη έκδοση κατ’ ἄνδρα που αναφέρει ο Δίδυμος είναι αυτή του Αντίμαχου, 

αν δεχτούμε ότι πρόκειται για τον φημισμένο ποιητή Αντίμαχο από την Κολοφώνα.409 

Σύμφωνα με τον West το κείμενο του Αντίμαχου βρισκόταν στην Βιβλιοθήκη της 

Αλεξάνδρειας ως ζεύγος βιβλίων – κυλίνδρων και ίσως είχε αποκτηθεί στην Κολοφώνα 

και έφτασε στην Αλεξάνδρεια από τον συμπολίτη του Αντίμαχου και μελλοντικό 

θαυμαστή του, τον Ερμησιάνακτα.410 Τίποτα στο αντίγραφο του Αντίμαχου δεν 

υποδηλώνει ότι ο ίδιος διόρθωσε το κείμενο, έκανε αθετήσεις ή επέλεξε ανάμεσα σε 

παραλλαγές και ίσως επρόκειτο απλά για ένα δικό του προσωπικό αντίγραφο του 

Ομήρου. Ο Ριανός φαίνεται ότι συμβουλεύτηκε το αντίγραφο του Αντίμαχου ή απλά 

υιοθέτησε μία παραλλαγή κοινή με την ανάγνωση στο κείμενο του Αντίμαχου. 

Επομένως, στο απ. 95 ο Αντίμαχος και ο Ριανός διαβάζουν στο Φ 607 την παραλλαγή 

πύλαι δ’ ἔμπληντο αντί για πόλις δ’ ἔμπληντο, έτσι προτείνει μία πιο κατάμεστη σκηνή 

και αποφεύγεται η επανάληψη του πόλις στον Φ 607-8, αν και ο Aly θεωρεί ότι 

πρόκειται απλά για μία ρεαλιστική εικασία του Αντίμαχου, την οποία υιοθετεί 

αργότερα και ο Ριανός.411  

    Για την φύση της έκδοσης του Ζηνόδοτου ο van Thiel δείχνει περισσότερο ανεκτικός 

και αναφέρει ότι οι ιδιοτροπίες στο κείμενό του εξηγούνται από το γεγονός ότι δεν 

ανησυχούσε για πιθανές παρεξηγήσεις.412 Ο Αρίσταρχος και οι προκάτοχοί του, όπως 

                                                           
407 Π 559 εὖ μιν, κ 130 ἅλα.  
408 Αναφέρεται σε εκείνην ως ἡ κατὰ Ῥιανόν στο Ω 85b, και τώρα και τότε χρησιμοποιεί την φράση 

Ῥιανὸς γράφει (β 311, δ 702, θ 299, ξ 317).  
409 Ο Bolling 1925, 39 είναι ιδιαίτερα προσεχτικός με το ζήτημα. Οι αναγνώσεις του Αντίμαχου 

περιέχονται όλες στον Allen 1924, 297-99· βλ. επίσης Wyss 1936, 61-67· Pfeiffer 1968, 94 και Matthews 

1996, 382-83.  
410 West 1998, 99.  
411 Aly 1914 στηλ. 970.  
412 van Thiel 2014, 18-19.  
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ο Αριστοφάνης, θα βρήκαν την έκδοσή του στην Βιβλιοθήκη και θα την 

χρησιμοποίησαν. Η Ζηνοδότου σημαίνει ταυτόχρονα ό,τι και η διόρθωσις του 

Αριστοφάνη. Ο Ζηνόδοτος είχε αθετήσει στίχους, τους οποίους υποψιαζόταν ότι δεν 

ήταν ομηρικοί χρησιμοποιώντας τον οβελό χωρίς να αλλάξει το ίδιο το κείμενο. H 

γνώση μας για το κείμενο του Ζηνόδοτου προέρχεται από τον Αριστόνικο, 

αντανακλώντας άμεσα σχόλια του Αρίσταρχου, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 

στην έκδοση του Ζηνόδοτου. Ο Δίδυμος πολλές φορές αναφέρει αναγνώσεις του 

Ζηνόδοτου, τις οποίες δεν μπορεί να έλαβε από τον Αριστόνικο, όμως άλλες φορές 

φαίνεται ότι εξαρτάται από δευτερεύουσες πηγές.413 Σύμφωνα με τον West, θα πρέπει 

να γίνει αποδεκτό ότι η γνώση του Δίδυμου για το κείμενο του Ζηνόδοτου ήταν έμμεση. 

Το περισσότερο μέρος της προήλθε από τον Αρίσταρχο, εν μέρει άμεσα και εν μέρει 

έμμεσα και κάποιες αναγνώσεις του προέρχονται από πηγές του δεύτερου αιώνα π.Χ., 

όπως τον Πτολεμαίο Επιθέτη.  

    Ο Ριανός υιοθετεί μία φορά την ανάγνωση του Ζηνόδοτου στο απ. 129: η φθορά των 

δύο πρώτων γραμμών πιθανώς περιέχει εμβόλιμο υλικό, το οποίο δεν παραδίδει η 

Κοινή και η ανάγνωση ἐτ[ήτυ]μον αἰτ[ιόῳο που προτείνουν οι σχολιαστές ουσιαστικά 

υποδηλώνει την ίδια σημασία με το ἀναίτιον αἰτιόῳο της Κοινής. Η παραλλαγή που 

υιοθετεί ο Ριανός είναι δύσκολη και μπορεί να αποδοθεί είτε στην δημιουργικότητα 

των γραμματικών, είτε πρόκειται για παραλλαγή γνωστή στην ραψωδική παράδοση.414 

Για το ἀναίτιον και την ανάγνωση της Κοινής, βλ. χ 356, Λ 654 και Ν 775. Το επίθετο 

ἐτήτυμος «αληθινός», «γνήσιος» μαρτυρείται πιο συχνά από το επίθετο ἀναίτιος, βλ. δ 

645 (ν 232, ξ 186, ω 258, 297, 403) και ψ 62. Εντούτοις, περισσότερο ανακαλείται η 

Ιλιάδα, Ν 111, όπου το επίθετο ἐτήτυμος σχετίζεται άμεσα με επίθετο παράγωγο (αἴτιος) 

του ρήματος αἰτιάομαι. Eπίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην αθέτηση των στίχων της 

Οδύσσειας δ 158-60 από τον Ριανό (απ. 106), τους οποίους αθέτησε αργότερα και ο 

Αρίσταρχος, φαίνεται ότι και ο Ζηνόδοτος χειρίστηκε με υποψία τους στίχους, αφού 

τα Σχ. H (Δίδ.) Oδ. δ 158a, II 228 Pontani αναφέρουν αἱ “ἐπεσβολίαι” δὲ γέλοιαι, ὅθεν 

Ζηνόδοτος μεταποιεῖ “ἐπιστομίας ἀναφαίνειν «η ανάγνωση ἐπεσβολίαι, όμως, είναι 

αλλόκοτη, γι’ αυτό και ο Ζηνόδοτος την αλλάζει σε ἐπιστομίας ἀναφαίνειν. Επιπλέον, 

στο απ. 84 το κείμενο του Ζηνόδοτου δίνει λοιμοῖο βαρείας ἀφέξει, το οποίο 

εμφανίζεται σε πολλούς παπύρους και στο σύνολο της χειρόγραφης παράδοσης. Η 

                                                           
413 Pluygers 1847, 6· La Roche 1866, 101· Nickau 1977.  
414 Leurini 2007, 124.  
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Κοινή δείχνει να συμφωνεί με τον Ζηνόδοτο και εικάζεται ότι αυτή, μάλλον, ήταν η 

αρχική ανάγνωση σε αντίθεση με την ανάγνωση Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει του 

Ριανού, της Μασσαλιώτικης έκδοσης και μεταγενέστερα του Αρίσταρχου, οι οποίοι 

εδώ ακολουθούν σαφέστατα διαφορετική ραψωδική παράδοση.  

    Η έκδοση του Αριστοφάνη ενσωματώθηκε σε ένα μοναδικό κείμενο με κριτικά 

σημάδια και έχει το όνομα ἡ Ἀριστοφάνους ή ἡ κατ’ Ἀριστοφάνη. Δεν μαρτυρείται 

κάποιο υπόμνημα στο όνομά του, όμως ο Αρίσταρχος έγραψε τα ὑπομνήματα κατ’ 

Ἀριστοφάνην, τα οποία περιλαμβάνουν σημειώσεις βασισμένες στο κείμενο του 

Αριστοφάνη. Επίσης, μαρτυρούνται οι Γλῶσσαι του, στις οποίες παραπέμπει άμεσα ο 

Ηρωδιανός. Σύμφωνα με τον West δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Δίδυμος είχε αυτοψία της 

αριστοφανικής έκδοσης, αν και η χρήση του ενεστώτα στο ρήμα γράφει δηλώνει ότι το 

κείμενο του γραμματικού βρισκόταν στην διάθεση του Δίδυμου.415 Ο Αριστοφάνης 

αναφέρεται περίπου τριακόσιες φορές στα σχόλια στην Ιλιάδα, πολύ πιο σπάνια από 

τον Ζηνόδοτο και τον Αρίσταρχο, και πιο συχνά ακόμη μαρτυρείται στην Οδύσσεια. O 

Pfeiffer σημειώνει ότι ο Αριστοφάνης ήταν ο γραμματικός που έκανε τις θεμελιώδεις 

διορθώσεις των κειμένων.416 Ο van Thiel θεωρεί ότι η άποψη αυτή δεν ισχύει για το 

ομηρικό κείμενο.417 Ο Slater σωστά τονίζει ότι πολλές από τις παραλλαγές – 

αναγνώσεις του Αριστοφάνη είναι προφανείς προσπάθειες να θεραπευτούν γνωστα 

προβλήματα.418 Εντούτοις, δεν πρόκειται για «παραλλαγές – αναγνώσεις», αλλά 

συγκεκριμένες ερμηνευτικές παρατηρήσεις.  

    O Αριστοφάνης φαίνεται ότι παραδίδει πολλές παραλλαγές, οι οποίες ανάγονται 

στον Ριανό (αππ. 85, 89, 90, 91, 94, 105, 110, 112 και 125). Για παράδειγμα, στο απ. 

85 ο Ριανός, ο Αριστοφάνης και ο Αρίσταρχος προτιμούν περισσότερο το οὔτε … οὔτε, 

παρά το οὔτε … οὐδέ, καθώς ήταν περισσότερο εμφατικό για την ραψωδία Α 553 της 

Ιλιάδας και εδώ η ανάγνωση του Ριανού ανάγεται στην ίδια ραψωδική παράδοση με 

την Κοινή, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για την αρχική ανάγνωση του 

κειμένου. Στο Τ 41 (απ. 90) ο Αριστοφάνης Βυζάντιος και ο Ριανός προτείνουν την 

ανάγνωση ἐριήρας και το σχόλιο V προσθέτει ότι ἥρωας αποκαλούν κάποιοι 

γραμματικοί μόνο τους βασιλιάδες. Ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος, πιθανώς, 

επηρεάστηκαν από τις θεωρίες του Καλλιμαχικού Ίστρου (FGrHist 334 F 69), ο οποίος 

                                                           
415 West 2001a, 59.  
416 Pfeiffer 1968, 173.  
417 van Thiel 2014, 20.  
418 Slater 1986, 207.  
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θεωρούσε ότι ἥρωες αποκαλούνταν αλλιώς μόνο οι βασιλιάδες. Εντούτοις, η θεωρία 

του Ίστρου δεν εφαρμόζεται πάντα και ο Ριανός θα έπρεπε να παρέμβει σε πολλές 

περιπτώσεις στο ομηρικό κείμενο, όπου καταγράφεται αρκετά συχνά το λήμμα ἥρως, 

πβ. Μ 165, Ν 629, Ο 230, 261, 702, Τ 34, 41. Στο απ. 93 ο Ριανός, ο Αριστοφάνης 

Βυζάντιος και το κείμενο της Χίου διαβάζουν την παραλλαγή βοῶν ἔπι αντί για την 

ανάγνωση βοῶν ἄπο και η πιθανότητα μίας αρχαίας παραλλαγής στην ραψωδική 

παράδοση μαρτυρείται και σε άλλες περιπτώσεις ανταλλαγής των προθέσεων ἀπό / ἐπί, 

πβ. Σχ. Α (Διδ.) Ιλ. Γ 292a1, Σχ. Α (Διδ. / Αριστόν.) Ιλ. Ε 700a, Σχ. Αint (Διδ.) Ιλ. Θ 170, 

Μ 459, και ομοίως το απ. 114.   

    Ιδιαίτερα πολυσυζητημένο είναι το απ. 94, στο οποίο ο Ριανός και ο Αριστοφάνης 

Βυζάντιος χρησιμοποιούν την ανάγνωση εὐηφενέων έναντι της κοινής γραφής 

εὐηγενέων για τον χαρακτηρισμό των Τρώων στο Ψ 81 της Ιλιάδας. Οι σύγχρονοι 

μελετητές της ομηρικής γλώσσας θεωρούν ότι το εὐηγενής είναι μία τεχνητή μορφή 

βασισμένη στο επίθετο εὐηφενής και αδυνατούν να εξηγήσουν το αφύσικο η του 

λήμματος εὐ -η- γενής.419 Αντίθετα, το επίθετο εὐηφενής είναι μορφολογικά σωστό, 

όμως συναντάται μόνο στο Λ 427 αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο «του 

λαμπρογεννημένου Σώκου αυτάδελφος» και σε ένα αδέσποτο επικό απόσπασμα 

(P.Oxy. 1794.13 = απ. 4 Powell) εὐηφενέοντα. Η παραλλαγή αυτή συμφωνεί με την 

κοινή, ανάγεται σε μία αρχαία ραψωδική παράδοση που ίσως προσεγγίζει το αρχέτυπο 

του ομηρικού κειμένου. Επιπλέον, στο απ. 112 και στον στίχο ε 296 της Οδύσσειας ο 

Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος διαβάζουν την παραλλαγή καὶ Βορέης 

αἰθρηγενεής έναντι της γραφής αἰθρηγενέτης της Κοινής. Οι γραμματικοί απορρίπτουν 

ένα ἅπαξ λεγόμενον, υιοθετώντας μία πιο κοινή εκδοχή της ραψωδικής παράδοσης.  

    Τέλος, στο απ. 125 η διόρθωση του Ριανού και του Αριστοφάνη εμφανίζεται 

περισσότερο ως μία προσπάθεια να επιστρέψει η ιωνική μορφή εἴνυσθαι στον στίχο ξ 

522, η οποία, ίσως, ενθαρρύνεται από την ύπαρξη όμοιων παραλλαγών στην ραψωδική 

παράδοση, όπως το Ψ 135 της Ιλιάδας.420 Στο απ. 90 είναι σαφές ότι υπήρξε διαμάχη 

μεταξύ κάποιων γραμματικών για τους στίχους Σ 10-11, εξαιτίας των οποίων 

κατέφυγαν σε αθετήσεις, όπως πρώτα ο Ζηνόδοτος, έπειτα ο Ριανός και μετά ο 

Αριστοφάνης Βυζάντιος. Η πρώτη διαφωνία αφορά την καταγωγή του Πατρόκλου από 

τον Οπούντα (όχι από τους Μυρμιδόνες) και η δεύτερη αφορά την αξίωση του Αχιλλέα 

                                                           
419 Βλ. Leumann 1950, 116, EDG s.v. “εὐηγενής”, Chantraine 1968-80· Pfeiffer 1968, 149 και 

Richardson 1993, 174. 
420 Leurini 2007, 116.  
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ως του πιο γενναίου πολεμιστή των Μυρμιδόνων. Η αθέτηση των στίχων Σ 10-11 από 

τον Ριανό και τον Αριστοφάνη λύνει μία σειρά ζητημάτων, όμως ο Αρίσταρχος 

υπερασπίστηκε τους στίχους βάζοντας διπλή και αναγνώρισε τις δυσκολίες για την 

αξίωση του Πατρόκλου ως του καλύτερου πολεμιστή μετ’ αὐτὸν (δηλαδή μετά τον 

Αχιλλέα). Παρατηρείται ότι ο Αρίσταρχος υπερασπίζεται τους στίχους που αθέτησε ο 

Αριστοφάνης, ακολουθώντας τον Ριανό και πιο πριν τον Ζηνόδοτο και τις 

περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις ο Erbse τις σημειώνει και σαφέστατα τις 

αποδίδει στον Δίδυμο, ο οποίος μάλλον είχε στην διάθεσή του τις παραπάνω πηγές ή 

τουλάχιστον του Αρίσταρχου, από τον οποίο παραδίδεται πιθανώς η αθέτηση των 

στίχων από τον Αριστοφάνη, ο οποίος κατ’ επέκταση παραδίδει την αθέτηση των 

στίχων από τον Ριανό.421  

    Η έκδοση του Καλλίστρατου συνήθως αναφέρεται μαζί με την έκδοση του 

Αριστοφάνη ή του Δημήτριου Ιξίωνος από τον οποίο, ίσως, παραδίδονται οι δύο 

προηγούμενες εκδόσεις στο Γ 18a. Eπιπλέον, η έκδοση του Καλλίστρατου παραδίδεται 

και στο υπόμνημα του Αμμώνιου στο Φ 363, V 114.21 Erbse, όπου υπάρχει συμφωνία 

με την ανάγνωση κνίσην του Αρίσταρχου. Ο Καλλίστρατος ίσως υιοθετεί από τον 

Ριανό την προσθήκη του ἅλς σε έναν τόσο γνωστό και επαναλαμβανόμενο ομηρικό 

στίχο. Η ανάγνωση αυτή ίσως οφείλεται στην ανεπαρκή χρήση του ἀνέρριψαν, όπως 

σημειώνει ο Ευστάθιος, Παρ. Οδ. 1651.18 στο κ 130 καὶ ὅρα τὸ ἀνέῤῥιψαν ἐλλιπῶς … 

ἅλα πηδῷ. Ο Leurini συμπεραίνει ότι οι παραλλαγές ἅμα, ἄρα και ἅλα σαφώς 

προϋπήρχαν και ήταν γνωστές στους αλεξανδρινούς φιλολόγους της ύστερης 

αρχαιότητας και αργότερα στην λόγια βυζαντινή γραμματεία, πβ. Απ. Σοφ. Ομ. Λεξ. 

33.29 Bekker ἀνέρριψαν. ἀνεβάλοντο· «οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέρριψαν» και Σουἰδ. α 2311 

Adler ἀνέρριψαν. ἀνέβαλον, ἢ ἀπηρνήσαντο, ἢ ἀνεβάλοντο.422 Δεν είναι σαφές αν 

πρόκειται για εικασία του Ριανού ή απλά για διαφορετική παραλλαγή της ραψωδικής 

παράδοσης, όμως ο ποιητής φαίνεται να είναι γνώστης της ύπαρξης διαφορετικών 

                                                           
421 West 2001a, 60, πβ. επίσης van Thiel 2014, 20, o οποίος σημειώνει ότι οι πληροφορίες μας για τον 

Αντίμαχο, τις εκδόσεις πόλεων και τον Ριανό προέρχονται από τον Αριστοφάνη και την άποψη αυτή 

πρώτα διατύπωσε ο La Roche 1866, 44. To ενδιαφέρον του Αριστοφάνη για τον Ριανό δεν πέρασε 

ιδιαίτερα στον Αρίσταρχο, όμως αντηχεί στις αναγνώσεις του Καλλίστρατου (όπως θα δούμε 

παρακάτω), τις οποίες ο Δίδυμος χρησιμοποίησε ως μαρτυρίες για αναγνώσεις σε παλαιότερα 

χειρόγραφα (Σ 39-49, Τ 327a, ξ 204). Πιθανώς, άντλησε από τον Καλλίστρατο την γνώση του για τις 

παραλλαγές του Ριανού. Αν ισχύει αυτό, δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ριανός και ο 

Αριστοφάνης παραπέμπονται μαζί αρκετά συχνά και ίσως είναι σχετικό με αυτό ότι ο Καλλίστρατος, 

όπως ο Ριανός, παραπέμπεται πιο συχνά στην Οδύσσεια, παρά στην Ιλιάδα, βλ. Barth 1984 για τα 

γραμματικά αποσπάσματα του Καλλίστρατου στα ομηρικά έπη.   
422 Leurini 2007, 107.  
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παραλλαγών στο ομηρικό κείμενο (ἄρα, ἅμα, ἅλα), αφού υιοθετεί την μορφή ἄρα στο 

απ. 70.1 της Άτης. 

    Ο Δίδυμος συχνά αναφέρεται σε δύο εκδόσεις του Αρίσταρχου και συχνά 

παραπέμπει σε αυτές με το όνομα αἱ Ἀριστάρχου (όταν δεν είναι μόνο ο Αρίσταρχος) ή 

πληρέστερα ἐν ταῖς Ἀριστάρχου ἐκδόσεσι. Ο West εικάζει ότι ο Αμμώνιος, ο διάδοχος 

του Αρίσταρχου, θα έγραφε για να εξηγήσει ότι υπήρχε μία αρχική έκδοση και μία 

επαναληπτική και αυτό παγίωσε ουσιαστικά την ύπαρξη δύο εκδόσεων για την 

μεταγενέστερη αρισταρχική σχολή και αυτές τις δύο εκδόσεις είχε στην διάθεσή του ο 

Δίδυμος.423 Oι σύντομες σημειώσεις του Venetus A, του κύριου χειρογράφου της 

Ιλιάδας, συχνά περιέλαβαν το έργο του Αρίσταρχου που δυσκόλεψε τους αρχαίους 

υπομνηματιστές (βλ. Δίδυμο). Ο Αρίσταρχος σημειώνει υπομνήματα, τα οποία ως προς 

το υλικό και τις μεθόδους ταιριάζουν με τον Ζηνόδοτο και τον Αριστοφάνη και μπορεί 

να προέρχονται από τους μαθητές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον ίδιο τον 

Αρίσταρχο δεν φαίνεται να υπήρξε κανένα δημοσιευμένο υπόμνημα για τον Όμηρο. 

Σύμφωνα με τον van Thiel αυτό εξηγεί γιατί γνωρίζουμε μόνο τα νεότερα υπομνήματα 

με τις επανειλημμένες υποθέσεις για το τι εννοούσε ο Αρίσταρχος.424 Επομένως, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σημείο εκκίνησης και η βάση της παρουσίασής 

μας είναι ότι οι αρχαίες ομηρικές εκδόσεις ήταν σχόλια των αναφερόμενων 

συγγραφέων. Στο απ. 87, το οποίο σημειώσαμε στον Αριστοφάνη, παρατηρείται ότι ο 

Δίδυμος έχει στην διάθεσή του την έκδοση του Αρίσταρχου, ο οποίος συμφωνεί με τον 

δάσκαλό του Αριστοφάνη, ο οποίος πιθανώς, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, είχε με την 

σειρά του άμεσα διαθέσιμη την ανάγνωση του Ριανού, η οποία ανάγεται στην 

παλαιότερη, ίσως, παραλλαγή της ραψωδικής παράδοσης (γι’ αυτό και συμφωνεί με 

την Κοινή).   

    Εκτός από τις κατ’ ἄνδρα εκδόσεις υπάρχουν και οι λεγόμενες εκδόσεις πόλεων,425 

για έξι από τις οποίες γίνεται παραπομπή στην Ιλιάδα: η Μασσαλιωτική, η Χία, η 

Ἀργολική, η Σινωπική, η Κυπρία και η Κρητική. Αντίστοιχα, στην Οδύσσεια 

σημειώνονται οι εξής: η Μασσαλιωτική (τρεις φορές), η Ἀργολική (μία φορά), η Κυπρία 

(μία φορά, P. Oxy. 3710 ii 8) και η Αἰολική (τρεις φορές). Τα κείμενά τους μερικές 

φορές αποκαλούνται ἐκδόσεις (Β 865 [Ευστ.], Γ 10b, M 283 [Ευστ.]), ποτέ όμως 

                                                           
423 West 2001a, 63.  
424 van Thiel 2014, 8.  
425 Τα σχετικά σχόλια και για τα δύο ποιήματα συγκεντρώνονται από τον Allen (1924, 283-8). Σε αυτήν 

την συλλογή πρέπει τώρα να προστεθούν τα P. Oxy. 4452 απ. 1.18 ἐν τῆι] Μασσαλιωτικῆι, απ. 2.9 ἀ]πὸ 

τῶν πόλεων και για την Οδύσσεια P. Oxy. 3710.  
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διορθώσεις.426 Oι αναγνώσεις που αναφέρονται σε εκείνες είναι του χαρακτήρα που θα 

αναμέναμε από τα πρώιμα ελληνιστικά αντίγραφα.427 O West σημειώνει ότι εκτός από 

παραπάνω στίχους, παραλείψεις και στερεοτυπικές παραλλαγές, στις εκδόσεις πόλεων 

υπάρχουν αναγνώσεις ανώτερες από την Κοινή αλλά και «κατώτερες» παραλλαγές, οι 

οποίες συμφωνούν με τις εκδόσεις κατ’ ἄνδρα και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.428 

Τέτοιες παραλλαγές επηρεάζουν κυρίως την Μασσαλιωτική και την Χία, οι οποίες 

τείνουν να μοιράζονται «λανθασμένες εικασίες» με τον Ζηνόδοτο, τον Ριανό και τον 

Αριστοφάνη. Οι δύο εκδόσεις πόλεων προήλθαν από τις Ιωνικές πόλεις και ίσως 

συσχετίζονται με μία ξεχωριστή Ιωνική κειμενική παράδοση, η οποία μάλλον 

αποδίδεται και στον Ζηνόδοτο. Συγκεκριμένα για την Μασσαλιωτική έκδοση εικάζεται 

ότι ήταν ανάμεσα στις άμεσες πηγές του Δίδυμου λόγω της συχνότητας, με την οποία 

παραπέμπει σε αυτήν στην Ιλιάδα (είκοσι εφτά φορές) και στην Οδύσσεια πολύ 

περισσότερες. Ο ίδιος ο Δίδυμος επέλεξε αναγνώσεις από την Μασσαλιωτική, την Χία 

και ίσως την Σινωπική, όμως άντλησε από τον Καλλίστρατο τις πληροφορίες του για 

την Αργολική και από τον Σέλευκο τις πληροφορίες του για την Κύπρια και την 

Κρητική. Κανένα από τα έξι χειρόγραφα δεν ήταν απαραίτητα πολύ παλαιότερο από 

τον γραμματικό, ο οποίος πρώτος παρέπεμψε σε αυτά, αν οι αλεξανδρινοί 

βιβλιοθηκάριοι συνέχιζαν την πρακτική της απόκτησης βιβλίων υπερπόντια και της 

ταξινόμησής τους ανάλογα με την προέλευσή τους.  

    Στο απ. 87 εικάζεται ότι ο Ριανός και ο επιμελητής της Μασσαλιώτικης έκδοσης 

επέλεξαν την παραλλαγή μετανάστιν μέσα από μία διαφορετική ραψωδική παράδοση 

από αυτήν του Αριστάρχου και της Κοινής. Το απόσπασμα είναι ταυτόσημο με το Ι 

648 Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην «ο Ατρείδης σαν κάποιον ατίμητο ξένο», 

όμως εδώ το νόημα του στίχου σχετίζεται ξεκάθαρα με τον προηγούμενο στίχο. Η 

θηλυκή μορφή μετανάστις δεν είναι ξένη στην ελληνική παράδοση, πβ. Φίλων ο 

Ιουδαίος 2.462 ψυχή σώματος μετανάστις, όμως στην Ιλιάδα το περιεχόμενο του στίχου 

αφορά την αξία και την τιμή του πολεμιστή και όχι το θύμα του πολέμου. Ο Leurini 

υποστηρίζει ότι η γραφή που προτείνει ο Ριανός πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον 

ραψωδό, ο οποίος ασχολήθηκε με τέτοιους ηθικούς ενδοιασμούς.429 Επιπλέον, η 

                                                           
426 Erbse 1959, 289.  
427 Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε χρονολόγηση στον τέταρτο αιώνα π.Χ., για την Μασσαλιωτική και 

την Χία, όμως, κάτι πιο πρώιμο από αυτήν την χρονολόγηση είναι απίθανο λόγω της ανάγνωσης ορευς 

(Γ 10), λωτευντα (Μ 283), ειρχθεντ (Φ 282), πβ. Bolling 1925, 40.  
428 West 2001a, 68.  
429 Leurini 2007, 46.  
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παραλλαγή ἐτήτυμον αἰτιόῳο έναντι του ἀναίτιον αἰτιόῳο που παραδίδει η Κοινή στο 

υ 135 (απ. 129) σημειώνεται στον Ζηνόδοτο και συμφωνεί εδώ ο Ριανός με την Κύπρια 

έκδοση, η οποία (όπως είδαμε παραπάνω), ίσως, έφτασε στα χέρια του Δίδυμου μέσα 

από τον Σέλευκο από την Αλεξάνδρεια.  

    Οι υπόλοιπες παραλλαγές – αναγνώσεις παραδίδουν μόνο το όνομα του Ριανού και 

οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάγονται σε διαφορετική 

ραψωδική παράδοση από αυτήν της Κοινής. Τρεις αναγνώσεις φαίνεται ότι αποτελούν 

απλές εικασίες και δείχνουν την δημιουργικότητα και τις φιλολογικές γνώσεις του 

Ριανού. Επίσης, ο γραμματικός παρενέβη στο αντίγραφο του ομηρικού κειμένου που 

είχε στην διάθεσή του και προχώρησε σε αθετήσεις και προτάσεις με σκοπό την 

βελτίωσή του και την αποκατάστασή του.  

    Στο Η 238 (απ. 86) ο Ριανός σχημάτισε την καλλιτεχνική λέξη βῶ από το ιωνικό βόα 

και ίσως ανακαλεί το Μ 137 βόας αὔας και την σημασία της δερμάτινης ασπίδας (LSJ, 

«βοῦς»). Η εικασία του Ριανού απορρίπτεται, καθώς δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού 

στα ομηρικά κείμενα και η ανάγνωση βῶν της Κοινής θεωρείται από μόνη της ομηρικό 

άπαξ.430 Η ανάγνωση του Ριανού ανακαλείται μεταγενέστερα από τον Αθηναίο 

Φερεκύδη (FGrHist 3 F 162) και συναντάται ξανά στο ΠΑ 9.255.2 (Φίλιππ. Θεσσ.), 

γι’αυτό και θέτει υπό αμφισβήτηση την επική προέλευση της μορφής. Στο απ. 100 ο 

Ριανός παραδίδει στο β 152 της Οδύσσειας την ανάγνωση ὀσσῶντο δ’ ὄλεθρον έναντι 

της γραφής ὄσσοντο που παραδίδει η Κοινή. Ο Ριανός τάσσεται υπέρ της προέλευσης 

του ρήματος από το ουσιαστικό ὄσσα και εισάγει στη έκδοσή του μία ποιητική μορφή, 

η οποία ανταποκρίνεται στην ερμηνεία του ὄσσαν καὶ κληδόνα ἐποίουν.431 Η μορφή 

ὀσσῶντο του Ριανού είναι συνεπής με την ερμηνεία που ανακαλεί ο Ησύχιος, ο 1448 

Latte ὀσσῶσθαι. κληδονίσασθαι και υποδηλώνει ότι ο Ριανός επινόησε ένα καινούργιο 

ποιητικό ρήμα βασισμένο σε μία αρχαία γραφή ΟΣΣΟΝΤΟ (ίσως ὀσσῶμαι στον 

Ενεστώτα και ὀσσώμην στον Παρατατικό), πβ. επίσης Πορφ. Ζητ. Ομηρ. 98.10 , Ευστ. 

Παρ. Οδ. 1.88.37 στο β 152. 

    Στις απλές εικασίες του Ριανού περιλαμβάνονται και τα αππ. 107 και 109. Στο απ. 

107 ο Ριανός παραδίδει την γραφή ἠμαθίην για να προσδιορίσει την Πύλο έναντι του 

ἠγαθέην της Κοινής στο δ 702. Στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσης των σχολίων HP1 

για το δ 702a ο Pontani αναρωτιέται μήπως η γραφή που παραδίδει ο Ριανός είναι το 

                                                           
430 van Thiel 2014, 557.  
431 Leurini 2007, 73.  



   132 
 

ἠμαθόεντα «αμμώδης», ένα σταθερό επίθετο της Πύλου που δεν απαντάται σε κανένα 

άλλο μέρος στον Όμηρο και ίσως δημιουργήθηκε κατ’ αναλογία προς το επίθετο 

ἠνεμόεις (West 1988, 87).432 O γραμματικός επινοεί ένα καινούργιο επίθετο θηλυκού 

γένους, το ἠμαθίη («αμμώδης», ίσως υπαινιγμός στο έπος του Ριανού Μεσσηνιακά). Το 

επίθετο είναι ετυμολογικά ισότιμο με το επίθετο ἠμαθόεις και σχετίζεται με τον ποταμό 

Ἄμαθο της Πύλου (Στράβ. Γεωγρ. 8.3.1) ή το ουσιαστικό ἄμαθος «άμμος» και 

προσαρμόζεται στο μέτρο χωρίς να αλλάξει η αξία του.433 Τέλος, στο απ. 109 οι 

αναγνώσεις ἐπηγκενίδεσσι της Κοινής και ἐπητανίδεσσι του Ριανού είναι ἅπαξ λεγόμενα 

και η φθορά του σχολίου εδώ δυσχεραίνει την ερμηνεία των λέξεων. Ο Ριανός ίσως 

ανακαλεί το επίθετο ἐπηετανός «πυκνός», πβ. Θεόκρ. Ειδ. 25.20 ἐπηεταναί πλατάνιστοι. 

Ο Gow αναφέρει ότι το επίθετο δηλώνει ένα συνεχές σύνολο, όπως τα μαλλιά στον 

Ησίοδο ΕΗ 517 οὕνεκ’ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν «καθώς είναι η τρίχα τους δασιά» ή το 

κοπάδι ζώων στο ΕΗ 607 βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν «για να έχουν άφθονο 

χορτάρι τα μουλάρια και τα βόδια σου».434 Εικάζεται, λοιπόν, ότι μέσα σε παρόμοιο 

περιεχόμενο ο γραμματικός επινόησε το λήμμα ἐπητανίς, για να σημάνει το σύνολο 

των τεντωμένων και οριζόντιων σανίδων της σχεδίας, πβ. Ησύχ. ε 4538 Latte 

ἐπηετανόν. συνεχές. ἀδιάλειπτον. παρατεταμένον διὰ παντὸς τοῦ χρόνου. δαψιλές. 

    Στο σύνολο των αθετήσεων που προχωρεί ο γραμματικός Ριανός (αππ. 89, 99 και 

106) αξίζει να σχολιαστεί η αθέτηση του στίχου α 278 της Οδύσσειας. Οι πιο σύγχρονοι 

εκδότες υποδηλώνουν στο υπόμνημά τους την αφαίρεση του α 278 ως διπλό του β 197 

και την περίπλοκη σύνδεση του στίχου με τον β 196.435 Επίσης, η σχολιαστική 

παράδοση σπεύδει να εξηγήσει την πολυπλοκότητα και την δομική συνάφεια ανάμεσα 

στον α 271 και 279: στο πρώτο μέρος η Αθηνά αναφέρεται στους μνηστήρες και την 

Πηνελόπη, ενώ στο δεύτερο μέρος αναφέρεται μόνο στον Τηλέμαχο (σοὶ δ’ αὐτῷ), ότι 

δηλαδή θα ωφεληθεί από το ταξίδι τους με πρεσβυτέροις ἀνδράσι και έτσι αποφεύγεται 

η επανάληψη.436 Η αφαίρεση του α 278 από τον Ριανό δικαιολογείται και από πλευράς 

περιεχομένου καθώς η φράση φίλης παιδός φαίνεται κάπως παράξενη, αφού 

προσδιορίζει μία μεσήλικη γυναίκα.437 

                                                           
432 West 1988, 87.  
433 Leurini 2007, 85.  
434 Gow 1952, 444.  
435 West 1988, 108-11, van Thiel 1991.  
436 Leurini 2007, 71.  
437 West 1988, 111.  
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    Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε περιπτώσεις όπου εικάζεται ότι οι παραλλαγές που 

σημειώνει ο Ριανός ανάγονται σε διαφορετική ραψωδική παράδοση και συναντώνται 

και άλλες φορές στα ομηρικά κείμενα. Επομένως, η επιλογή τους δεν θεωρείται απλή 

υποθετική παρέμβαση του Ριανού. Για παράδειγμα στο απ. 88 το εὖ αντικαθιστά τον 

σύνδεσμο εἰ και εξηγεί την ελπίδα ότι θα ήταν καλό να σκύλευαν το σώμα του 

Σαρπηδόνα στο Π 559 της Ιλιάδας. Το επιχείρημα του Ριανού μαρτυρείται τρείς φορές 

στον Όμηρο: Χ 304 μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, Ω 149 κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο 

γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι και Ω 226 αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεύς. Ωστόσο, ο 

Mayhoff (1870, 54) τονίζει ότι αυτές είναι οι μοναδικές περιπτώσεις στην Ιλιάδα όπου 

μαρτυρείται η ευχετική ευκτική και ότι συνήθως η έγκλιση αυτή συνοδεύεται με το εἰ 

(αἰ) γάρ, εἴθε και εἴθε. H γραφή τάχ’ του Ριανού δικαιολογείται, καθώς η Θέτιδα θρηνεί 

για τον επερχόμενο θάνατο του υιού της.438 Η ανάγνωση του Ριανού μαρτυρείται 

επίσης στον Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή 15 ὅς τάχ’ ἔμελλεν | ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ’ 

ἀθανάτοισι θεοῖσιν «o οποίος σύντομα θα αποκαλύψει ένδοξες πράξεις ανάμεσα στους 

αθάνατους θεούς». Επιπλέον, στο απ. 98 για να κατανοήσουμε την διόρθωση του 

Ριανού ὅττευ σε χρή στα λόγια του Μέντη θα πρέπει να εξετάσουμε την ομηρική χρήση 

της γενικής ὅστις στην επική σύνταξη του χρή. Η παραλλαγή του Ριανού αναφορικά με 

την ιωνική διάλεκτο ευνοείται ιδιαίτερα και στον Ηρόδοτο, 1.7.3 και 1.145 ἀπ’ ὅτευ, 

2.173.1 μέχρι ὅτευ, 3.63.2 ἐξ ὅτευ. Επομένως, εικάζεται ότι η διόρθωση του Ριανού ίσως 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δώσει στο ομηρικό κείμενο μία γραφή κατάλληλη για 

την ιωνική διάλεκτο.439 Η συχνότητα της μορφής ὅττευ / ὅτευ στο ομηρικό κείμενο 

μαρτυρεί την ύπαρξη αρχαίων ομηρικών εκδόσεων σε ιωνικό αλφάβητο και 

υποδηλώνει ότι ο Ριανός ίσως υιοθέτησε μία καταγεγραμμένη παραλλαγή της 

ραψωδικής παράδοσης και όχι απλά μία προτεινόμενη εικασία (πβ. α 124, χ 377 και ρ 

121 στην Οδύσσεια).440 

    Παράλληλα, στο απ. 101 η ανάγνωση καταπαύετε που προτείνει ο Ριανός έναντι της 

μορφής κατερύκετε της Κοινής δικαιολογείται από την σχολιαστική παράδοση, καθώς 

συνοψίζει το καταπαύσομεν του Αλιθέρση (β 168) και επαναλαμβάνεται στον β 244 

και τα λόγια του Λεώκριτου στον Μέντη. Στα ομηρικά έπη καταγράφονται πολλές 

μορφές και των δύο ρημάτων για να δηλωθεί η έννοια του «σταματώ», «συγκρατώ».441 

                                                           
438 Mayhoff 1870, 55-56.  
439 Zumbo 1987, 557-70.  
440 Leurini 2007, 68.  
441 Πβ. Ζ 192, Θ 412, Λ 226, α 315, γ 345, δ 284, π 430, χ 409, ψ 334, ω 51 (κατέρυκε), Ομ. Ύμ. Δήμ. 82 

(κατάπαυε), Χ 457 (καταπαύσῃ), Π 618 (κατέπαυσε), δ 583 (κατέπαυσα), α 197, δ 498, 552 (κατερύκετε), 



   134 
 

Στο απ. 102 η γραφή ἀέκοντα μαρτυρείται ιδιαίτερα στα ομηρικά ποιήματα και 

ερμηνεύεται ως «απροθυμία», μία έννοια τελείως ασύμβατη με το ἀκέοντα της 

Κοινής.442 Στο απ. 111 εικάζεται ότι ο Ριανός υιοθέτησε μία παραλλαγή της ραψωδικής 

παράδοσης, η οποία αποσκοπούσε στην αναδόμηση του επεισοδίου της καταιγίδας. Το 

μέγα κῦμα πρωταγωνιστεί μέχρι τον στίχο ε 315, όπου ρίχνει τον ήρωα στην θάλασσα. 

Οι μορφές βάλε και πέσε χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στον Όμηρο.443 Η διόρθωση 

του Ριανού επιτρέπει και την εξάλειψη της επανάληψης στο ε 318 ἔμπεσε πόντῳ. Στο 

απ. 116 ο Ριανός παραλείπει την αντωνυμία ὁ και παραδίδει την ανάγνωση αὐτὰρ βουσί, 

ίσως για να αποφύγει την επανάληψη του υποκειμένου και την συσσώρευση των 

αντωνυμιών τρίτου προσώπου, πβ. ὅς, οἱ (ζ 131), ὁ (ζ 132) και ἑ (ζ 133).444 O Leurini 

θεωρεί ότι η παρέμβαση του Ριανού προστίθεται σε ένα πλαίσιο πιο σύνθετων 

αναφορών, οι οποίες αντανακλούν ένα σύστημα υπαρχουσών παραλλαγών στην 

ραψωδική παράδοση.445 

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το απ. 120, στο οποίο σημειώνεται η μοναδική 

σωζόμενη περίπτωση, όπου ο Ριανός μετασχηματίζει έναν στίχο και διαβάζει την 

παραλλαγή δὴ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ μῦθον ἔειπον «και τότε εγώ τους έφερα 

σε σύναξη και τους μίλησα» στο κ 188, έναντι της παραλλαγής μετὰ πᾶσιν ἔειπον της 

Κοινής. Στα ομηρικά έπη παρατηρείται εναλλαγή των δύο αναγνώσεων.446 Η 

ανάγνωση μετὰ πᾶσιν ἔειπον είναι σπάνια και μαρτυρείται, επίσης, στο ι 171 και μ 319, 

ενώ η γραφή του Ριανού, την οποία υιοθετεί και ο Allen (1908), μαρτυρείται αρκετά 

συχνά στην Ιλιάδα (Γ 303, Ι 623, Υ 114, 292, Ω 777 μετὰ μῦθον ἔειπεν) και μία φορά 

στην Οδύσσεια (κ 561 μετὰ μῦθον ἔειπον).  

    Εν κατακλείδι, μπορεί γενικότερα να λεχθεί ότι μέσα από τα γραμματικά 

αποσπάσματα που αναλύσαμε παραπάνω σχηματίζεται η εικόνα του Ριανού ως 

ελληνιστικού φιλολόγου, ο οποίος προχώρησε σε μία έκδοση των ομηρικών επών. Ο 

γραμματικός είχε στην κατοχή του ένα αντίγραφο, στο οποίο μετασχημάτισε στίχους 

                                                           
δ 377 (κατερύκομαι), β 244, ω 457 (καταπαυέμεν), β 168 (καταπαύσομεν), Ο 105, Π 62 (καταπαυσέμεν), 

Π 9, α 55 (κατερύκει), ο 73 (κατερύκῃ), Ω 771 (κατέρυκες), Ζ 518 (κατερύκω). 
442 Για την γραφή του Ριανού, πβ. α 199, 403, δ 463, η 315, κ 266, ο 200, φ 348 (ἀέκοντα), β 130, τ 374, 

υ 343, Ομ. Ύμ. Δήμ. 19, 72, 124 (ἀέκουσαν). 
443 Πβ. Η 190, δ 114 χαμάδις βάλε, Η 16, Ο 435 χαμάδις πέσε και Ι 541, Φ 31, Ομ. Ύμ. Ερμ. 118, 298 

χαμαὶ βάλε, Ν 578, Π 803 χαμαὶ πέσε. 
444 Mayhoff 1870, 76.  
445 Leurini 2007, 102.  
446 Πβ. ι 561 δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα, ο 144 δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς 

υἱός, ο 194 (και η 178) καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν και ω 541 δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα 

προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη. 
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(βλ. απ. 120), έκανε αθετήσεις (βλ. αππ. 89, 99, 106) και πρότεινε γραφές, οι οποίες 

αποτελούν δείγματα εικασίας και θεωριών βελτίωσης του ομηρικού κειμένου. Οι 

αναγνώσεις που μοιράζεται με άλλους γραμματικούς ή με εκδόσεις πόλεων δείχνουν 

ότι τέτοιες γραφές ανάγονται σε ένα παλαιότερο αντίγραφο που τώρα έχει πια χαθεί 

και μέσα από τον Δίδυμο εικάσαμε ότι η πηγή μας για τον Ριανό είναι ο Αριστοφάνης, 

ο οποίος παραδίδεται μέσα από τον Αρίσταρχο και τον Καλλίστρατο. Τέλος, 

παραδίδονται και αναγνώσεις, οι οποίες καταγράφονται σε άλλα ομηρικά 

αποσπάσματα και δείχνουν ότι ο Ριανός προσπαθεί να φτάσει στο αρχέτυπο και μέσα 

από διαφορετικές ραψωδικές παραδόσεις σε σχέση με τα χειρόγραφα της Κοινής.447  

 

VIII. Κείμενο 

 

1.  Πάπυροι 

    Η εικόνα του ριανικού ποιητικού corpus δεν στηρίζεται τόσο στα σωζόμενα 

παπυρικά ευρήματα, όσο στα αποσπάσματα που αντλούμε από τα έργα άλλων 

συγγραφέων (fragmenta και testimonia). Εντούτοις, τις τελευταίες δεκαετίες του 

εικοστού αιώνα ήρθαν στο φως τα περισσότερα παπυρικά αποσπάσματα που έχουμε 

στην διάθεσή μας, κυρίως για τα Μεσσηνιακά, όπως ο P. Oxy. 2883, το οποίο 

περιλαμβάνει δύο αποσπάσματα με κοινό νοηματικό περιεχόμενο και αναλύει τον 

εμψυχωτικό λόγο ενός στρατηγού προς τους συντρόφους του.448 Ο πάπυρος δεν 

χρονολογείται πριν από τον τρίτο αιώνα μ.Χ. και δημοσιεύθηκε από τον Lobel τo 

1972.449 Επιπλέον, σταθμός για τα Μεσσηνιακά ήταν μία δεκαετία νωρίτερα (1964) ο 

P. Oxy. 2552 A/B, ο οποίος χρονολογείται τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. και περιλαμβάνει 

τον λόγο του υιού του Αριστομένη, Γόργου, για την πορεία των Μεσσηνίων μετά την 

ήττα στην Ίρα.450 O υπο-λογοτεχνικός P. Oxy. 2463 στην Ηράκλεια, που δημοσιεύτηκε 

από τον Rea το 1962 και χρονολογείται τον δεύτερο με τρίτο μ.Χ. αιώνα, δείχνει το 

ενδιαφέρον και τις προσπάθειες να ενταχθεί το ποιητικό έργο του Ριανού σε ένα 

ακαδημαϊκό και φιλολογικό επίπεδο.451  

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στα dubia fragmenta (αππ. 53-55) ο P. Oxy. 2523, 

ο οποίος δημοσιεύθηκε από τον Lobel το 1964 και χρονολογείται περίπου τον δεύτερο 

                                                           
447 Πβ. ακόμα υπο συζήτηση τα σχετικά αππ. 121-124, 126-128, και 130-31. 
448 Castelli 1998, 40-47.  
449 E. Lobel στο P.Oxy. XXXIX (1972), 17-21.  
450 E. Lobel στο P.Oxy. XXX (1964), 53-56.  
451 J. Rea στο P.Oxy. XXVII (1962), 104-110.  
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ή τον τρίτο αιώνα μ.Χ. Ο Livrea και η Castelli εντάσσουν το περιεχόμενο του 

αδέσποτου πάπυρου στα Μεσσηνιακά και υποστηρίζουν ότι αναφέρεται στην αφορμή 

του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου, δηλαδή στην μοιχεία μίας μεσσήνιας κοπέλας με 

κάποιον λιποτάκτη Σπαρτιάτη.452 Εντούτοις, το όνομα Δηιώνη ανακαλεί και την Εκάλη 

απ. 103 Hollis του Καλλίμαχου, προσδιορίζοντας την Αρτέμιδα-Εκάτη, κόρη της 

Δήμητρας (ο Valckenaer διορθώνει σε Δηωίνην), ενώ το όνομα Διώνη πιθανώς 

αναφέρεται στην θεά Αφροδίτη, ίσως την αυτουργό της μοιχείας, που καθόρισε και την 

έκβαση του Β’ Μεσσηνιακού πολέμου. Σήμερα, ο Bremmer υπερασπίζεται το 

απόσπασμα υπέρ του Καλλίμαχου, όμως η συζήτηση παραμένει ανοικτή.453  

    Ένας αλφαβητικός κατάλογος των παπύρων του ριανικού corpus δίνεται παρακάτω. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φυσική τους κατάσταση, ή την γραφή 

και τον ίδιο τον γραφέα, ο αναγνώστης πρέπει να συμβουλευθεί την editio princeps 

κάθε παπύρου. Αναφορές στην editio princeps, όπως και άλλες αναφορές, δίνονται από 

το όνομα του συγγραφέα και την χρονιά (πλήρη αναφορά βρίσκουμε στις αντίστοιχες 

υποσημειώσεις και τις συντομογραφίες στην βιβλιογραφία):  

 

1. P. Oxy. 2463 (= απ. 64). 2ος / 3ος αιώνας μ.Χ. εκδ. J. Rea 1962, 104-110 (SH 715).  

2. P. Oxy. 2523 (= αππ. 53-55). 2ος / 3ος αιώνας μ.Χ. έκδ. E. Lobel 1964, 56-59 (SH 

924-927). 

3. P. Oxy. 2552 (= απ. 52). 2ος αιώνας μ.Χ. έκδ. E. Lobel 1964, 53-56 (SH 923). 

4. P. Oxy. 2819.2 (= απ. 35). 2ος αιώνας μ.Χ. έκδ. E. Lobel 1971, 90-91 (SH 942). 

5. P. Oxy. 2883 (= αππ. 50-51). 3ος αιώνας μ.Χ. έκδ. E. Lobel 1972, 17-21 (SH 946-

947). 

6. P. Oxy. 3710 (= απ. 129). 2ος αιώνας μ.Χ. έκδ. W. M. Haslam 1986, 89.  

 

 2.  Σύγχρονες εκδόσεις 

    Μετά την σταδιακή απώλεια του ριανικού corpus, ο Ριανός επανέρχεται στο 

φιλολογικό προσκήνιο τον δέκατο ένατο αιώνα και ο πρώτος μελετητής, ο οποίος 

επιμελήθηκε έκδοση των ποιητικών αποσπασμάτων του κρητικού ποιητή ήταν ο Saal 

(1831), Rhiani Benaei quae supersunt. Tον ίδιο αιώνα ακολούθησαν οι εκδόσεις των 

ποιητικών αποσπασμάτων από τον Meineke (1843), Analecta Alexandrina και των 

                                                           
452 Livrea 1985, 600 και Castelli 1998, 35-37.  
453 Bremmer 2006, 27, πβ. επίσης De Stefani – Magnelli 2011, 536 σημ. 4.    
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γραμματικών αποσπασμάτων από τον La Roche (1866), Die homerische Textkritik im 

Altertum και τον Mayhoff (1870), De Rhiani Cretensis studiis Homericis. Τον εικοστό 

αιώνα ο Powell (1925), Collectanea Alexandrina, συγκεντρώνει σε μία σύντομη 

κριτική έκδοση τα ποιητικά έργα του Ριανού, ενώ το 1926 ο Jacoby κατατάσσει τον 

ποιητή ανάμεσα στους ιστορικούς στο έργο του Die Fragmente der Griechische 

Historiker (FGrHist 265). Μετά τον Powell και τον Jacoby τα ποιήματα του Ριανού 

συγκεντρώνουν οι Lloyd-Jones – Parsons στο Supplementum Hellenisticum (SH 715-

16), ενώ ξεχωριστά τα επιγράμματά του συγκέντρωσαν οι Gow – Page στο Ηellenistic 

Epigrams (HE 503-08). Τέλος, μία ξεχωριστή ερμηνευτική έκδοση των Μεσσηνιακών 

επιμελήθηκε η Castelli (1998), Riano di Creta, Messeniaca. Testo ed esegesi dei 

frammenti, ενώ πρόσφατα ο Leurini (2007) εξέδωσε μία κριτική και ερμηνευτική 

έκδοση των γραμματικών αποσπασμάτων του Ριανού στο έργο του L’edizione omerica 

di Riano di Creta. Edizione e commento. 

 

3.  Η παρούσα έκδοση 

    Στην παρούσα έκδοση τα ποιητικά έργα και η ομηρική έκδοση του Ριανού 

εξετάζονται ξεχωριστά, και τα αποσπάσματα παρουσιάζονται με την εξής σειρά:  

1. το κείμενο των αποσπασμάτων ακολουθεί την αριθμητική σειρά των βιβλίων σε κάθε 

έργο.  

2. έπειτα παρατίθενται τα αβέβαιης θέσης αποσπάσματα (fragmenta incertae sedis) 

κάθε έργου, στα οποία δεν καταγράφεται το βιβλίο που ανήκουν.  

3. εξετάζονται τα αποσπάσματα εκείνα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε το έργο στο οποίο 

ανήκουν και σε κάποια αμφισβητείται και η πατρότητα του Ριανού (fragmenta incerta 

et dubia).  

Στα αποσπάσματα προστίθεται το κριτικό υπόμνημα αντλημένο από τις τελευταίες 

κριτικές εκδόσεις των πηγών, και μία μετάφραση του κειμένου, εκτός αν το κείμενο 

αποτελείται από σύντομες σημειώσεις σε λεξικά ή σχόλια ή μεμονωμένες λέξεις 

(τοποθεσίες ή ονόματα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταφράσεις των κειμένων 

είναι δικές μου.  

    Για την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων παπυρικών αποσπασμάτων, όσον αφορά 

την κατάταξη των αποσπασμάτων στην έκδοση, αλλά και για μεγαλύτερη σαφήνεια 

έχω τροποποιήσει τον αριθμό και την σειρά των αποσπασμάτων. Επίσης, εισήγαγα 

testimonia και σχόλια, τα οποία δεν αναφέρουν οι παλαιότερες εκδόσεις, όπως η 

επιγραφή για τον Ορύα Λεύκο (Τ 2) και τα Αστρονομικά του Μανίλιου (Τ 9), ο οποίος 
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πιθανώς αναφέρεται στους μεσσηνιακούς πολέμους. Για την νέα σειρά των 

αποσπασμάτων βασίζομαι στην σειρά των έργων από την έκδοση του Jacoby και την 

έκδοση του Powell. Για παράδειγμα, το απ. 1 στα Αχαϊκά είναι απ. 1 = απ. 1 Jac. = 13 

P. Στα αποσπάσματα έχουν προστεθεί τα καινούργια παπυρικά αποσπάσματα με βάση 

την αρίθμηση που δίνει το Supplementum Hellenisticum. Για παράδειγμα, στα 

Μεσσηνιακά, το απ. 50 είναι απ. 50 = P. Oxy. 2883.1 = SH 946. Για τα επιγράμματα 

βασίζομαι στην έκδοση Hellenistic Epigrams και ακολουθώ την αρίθμηση από την 

Παλατινή Ανθολογία. Για παράδειγμα, το απ. 71 είναι απ. 71 = ΠΑ 12.93.  

    Τέλος, για τα γραμματικά αποσπάσματα συνεχίζω την αριθμητική ακολουθία από το 

σημείο που ολοκληρώνεται η έκδοση των ποιητικών αποσπασμάτων, προσθέτοντας 

στην αρχή μία σειρά από Testimonia grammaticororum fragmentorum (Tgf), το 

περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται άμεσα με τα γραμματικά αποσπάσματα. Για την 

έκδοσή τους βασίστηκα στην έκδοση του Erbse για τα σχόλια στην Ιλιάδα και την 

παλαιά έκδοση του Dindorf για τα σχόλια στην Οδύσσεια με συμπληρώσεις από την 

έκδοση του Leurini στο κριτικό υπόμνημα (όπου κρίνεται απαραίτητο).  

    Τα αποσπάσματα και τα testimonia αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς και για 

περισσότερη διευκόλυνση στο εισαγωγικό κομμάτι της διατριβής παραπέμπω στην 

καινούργια αρίθμηση των αποσπασμάτων. Τα αποσπάσματα δηλώνονται εν συντομία 

«απ.», ενώ τα testimonia, που προηγούνται των ποιητικών και των γραμματικών 

αποσπασμάτων, δηλώνονται με το κεφαλαίο γράμμα «Τ» και «Tgf» αντίστοιχα. Για 

την κριτική έκδοση των αποσπασμάτων του Ριανού που προέρχονται από τα έργα 

άλλων συγγραφέων βασίζομαι πιστά στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, τις οποίες και 

παραθέτω αλφαβητικά στα Sigla πριν από την έκδοση των ποιητικών και των 

γραμματικών αποσπασμάτων αντίστοιχα. Το κριτικό υπόμνημα δεν στηρίζεται σε 

ανεξάρτητη αναδίφηση των χειρογράφων, αλλά ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες 

συμβολές στην κριτική του ριανικού κειμένου. Η παρούσα διατριβή χρησιμοποιεί τις 

πιο σύγχρονες και αξιόπιστες εκδόσεις των βασικών πηγών, π.χ. την έκδοση M. 

Billerbeck για τον Στέφανο Βυζάντιο (2006-2017). 

 

VΙΙΙ.  Μέτρο 

 

1. Δακτυλικό εξάμετρο 

    Aπό τις αρχές του τρίτου αιώνα π.Χ. πολλοί ποιητές στην Αλεξάνδρεια και αλλού 

επιδιώκουν μεγαλύτερη ομαλότητα στην στιχουργία τους, απορρίπτοντας τους 
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ασυνήθιστους ρυθμούς, τις πολλές σύντομες λέξεις και την χασμωδία.454 Μεμονωμένοι 

ποιητές διαφέρουν μεταξύ τους κατά πολύ στους περιορισμούς που θέτουν στους 

εαυτούς τους. Ο Καλλίμαχος με διαφορά επιτυγχάνει τον ύψιστο καλλωπισμό του 

εξάμετρου στίχου εκείνη την περίοδο και θεωρείται πρότυπο για πολλούς ποιητές, 

όπως ο Ριανός.  

    Όταν τα έργα ενός ποιητή είναι αποσπασματικά, είναι αδύνατο να σχηματίσουμε 

πλήρη εικόνα για την μετρική πρακτική του. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι στίχοι που 

διατηρούνται είναι αντιπροσωπευτικοί και, ίσως, μερικοί από αυτούς τους στίχους να 

σημειώνονται εξαιτίας της μετρικής τους ιδιαιτερότητας.455 Μεμονωμένες ομάδες 

στίχων δίνουν μικρή ιδέα για το πώς έχτισε την μετρική δομή των έργων του. Η 

καλύτερη πρακτική που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να συγκρίνουμε 

τους σωζόμενους στίχους με την πρακτική καλύτερα διατηρημένων ποιητών, όπως του 

Καλλίμαχου. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται και εδώ για τα ποιητικά αποσπάσματα του 

Ριανού.  

    Προσπάθησα, όσο γίνεται περισσότερο, να περιγράψω και να αναλύσω την μετρική 

πρακτική του Ριανού από τα αποσπάσματα των εθνογραφικών έργων, της Ηράκλειας, 

της Φήμης και της Άτης, περιλαμβάνοντας ακόμα και τα παπυρικά, μη ολοκληρωμένα, 

αποσπάσματα των Μεσσηνιακών (απ. 50-52). Ακόμα και όταν ένας στίχος δεν είναι 

ολοκληρωμένος, ίσως μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει πενθημιμερή ή κατά τρίτον 

τροχαίον τομή, σπονδείο τον πέμπτο πόδα ή και βουκολική διαίρεση. Για παράδειγμα, 

στο απ. 52.12 ποτὶ πλόον διακρίνουμε δακτυλικό τέταρτο πόδα και βουκολική διαίρεση 

στο πλόον, ενώ στο [ἐντύνω⌋μεν έχουμε σπονδείο τον πέμπτο πόδα. Επιπλέον, στο απ. 

52.13 υπάρχει πενθημιμερής τομή στον τρίτο πόδα ]αμενοι ⌊ὡς, βουκολική διαίρεση 

και δάκτυλος στον τέταρτο πόδα σφεας και σπονδείος πέμπτος πόδας στο ἁρπάξασθαι. 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι και το απ. 6 Ἀνθήνηθεν ἵκοντο, όπου ο στίχος καλύπτει το 

δεύτερο ημιστίχιο ενός δακτυλικού εξαμέτρου [- - | - υ υ | - -] και ανακαλεί την ίδια 

μετρική θέση αντίστοιχων φράσεων στον Όμηρο και τον Απολλώνιο Ρόδιο: Γ 233 

Κρήτηθεν ἵκοιτο και Αργ. 1.115 Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν.456 Η μετρική ανάλυση των 

παραπάνω αποσπασμάτων δείχνει ότι και στο απ. 6 ακολουθείται παρόμοια δομή και 

εικάζεται ότι ο τρίτος πόδας θα έχει την μορφή [- υ υ], όπως στον Όμηρο και τον 

                                                           
454 West 1982, 152-53.  
455 Cunningham 1977, 95.  
456 Είναι, επίσης, πιθανό να τοποθετηθεί ο στίχος και στο πρώτο ημιστίχιο: αυτό θα σήμαινε παραβίαση 

του πρώτου νόμου του Meyer, όμως κανένας ελληνιστικός ποιητής δεν το τηρεί.  
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Απολλώνιο. Στο κεφάλαιο αυτό προσθέτω και παραδείγματα άλλων ελληνιστικών 

ποιητών, με βάση τους οποίους θα διαπιστώσουμε ότι οι μετρικοί κανόνες στον Ριανό 

δεν είναι τόσο αυστηροί, αλλά ποικίλουν και βασίζονται περισσότερο στο ένστικτο, 

παρά σε συγκεκριμένες φόρμουλες.  

     

 

α) Δάκτυλοι και σπονδείοι 

    Παρατηρείται ότι στον Ριανό, όμοια με τον Καλλίμαχο, έχουμε λιγότερους 

σπονδείους από τον Όμηρο, εκτός από τον δεύτερο πόδα.457 Επίσης, στον Καλλίμαχο 

είναι χαρακτηριστικό ότι γνωρίζουμε μόνο έναν εξάμετρο στίχο με σπονδείο και στον 

τρίτο και τον τέταρτο πόδα: Ύμν. στην Δήμητρα 6.72 οὔτε νιν εἰς ἐράνως οὔτε ξυνδείπνια 

πέμπον. Υπάρχουν περίπου είκοσι τέτοιοι στίχοι μόνο στην Ιλιάδα. Το σχήμα αυτό 

απαιτεί πενθημιμερή τομή, όχι όμως βουκολική διαίρεση και το συνολικό ποσοστό 

στον Ριανό κυμαίνεται περίπου στο 6,25% των εξάμετρων στίχων του. Σε ανίθεση με 

τον Καλλίμαχο, ο Ριανός υιοθέτησε το τέλος του Άρατου, Φαιν. 137 ὤμων εἱλίσσεται 

ἀστὴρ και έτσι συναντάμε αντίστοιχα τα εξής παραδείγματα: απ. 30 νηὸν ἐϋκνήμιδος 

Ἰτώνης (χωρίς βασική τομή), απ. 50.7 ἡμείων, μηδ’ ἀσκηθὴ̣ς ὑπαλύξηι, απ. 68.16 ὀλίγος, 

μνᾶται δ’ εὔπηχυν Ἀθήνην και απ. 52.16 ].ετερην ξείνην διζ[ησόμεθα⌋.458 Τα παραπάνω 

παραδείγματα του Ριανού θυμίζουν το τέλος του Άρατου με σπονδείο στον τρίτο και 

τον τέταρτο πόδα. Οι αγαπημένες μετρικές ακολουθίες του Ριανού για τους τέσσερις 

πρώτους πόδες είναι DSDD και DDDD. Η πρώτη μετρική ακολουθία κυριαρχεί στα 

επικά έργα με 20% περίπου, ενώ η δεύτερη με 17.5%. Άλλες ακολουθίες που προτιμά 

ο Ριανός είναι η SDDD, SSDD, SDDS και DSDS. Όμοια με τον Καλλίμαχο, στον 

κρητικό ποιητή δεν συναντάμε την ακολουθία SSSS,459 ενώ μόνο μία φορά 

μαρτυρούνται οι ακολουθίες DSSS, SDSD και DDSS. 

 

β) Σπονδείος πέμπτος πόδας 

    Στον Όμηρο το 5% περίπου των εξάμετρων στίχων έχει σπονδείο πέμπτο πόδα.460 Η 

συνολική αναλογία στον Ριανό είναι 6,25%, πολύ πιο κάτω από τον προκάτοχό του, 

                                                           
457 West 1982, 154.  
458 Υπάρχουν οκτώ περισσότερα παραδείγματα στον Άρατο, και ικανός αριθμός στον Απολλώνιο Ρόδιο 

και τον Νίκανδρο.  
459 Στον Απολλώνιο Ρόδιο σημειώνονται μόνο τα Αργ. 2.13 και 4.922.  
460 Βλ. West 1982, 37 σημ. 13, όπου παρατηρεί ότι, αν κάποιος αποκλείσει τα παραδείγματα συναίρεσης 

φωνηέντων, η αναλογία πέφτει στο 2%.  
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τον Αντίμαχο (22%), τον Άρατο και τον Ευφορίωνα (17%) και τον σύγχρονό του, 

Ερατοσθένη (24%).461 Οι Ρωμαίοι νεωτερικοί ποιητές περισσότερο μιμήθηκαν τον 

σπονδειάζοντα στίχο από κάποιον ποιητή σαν τον Ευφορίωνα.462 Τα ακόλουθα 

στοιχεία αποτελούν συγκεντρωτικές παρατηρήσεις για τους σπονδειάζοντες στίχους 

του Ριανού:  

    Στο σύνολο των σπονδείων οι μισές τελικές λέξεις είναι τέσσερις συλλαβές, όπως 

στο απ. 68.15 τεκμαίρεται Οὔλυμπόνδε, απ. 52.12 πλόον [ἐντύνω⌋μεν και απ. 52.13 

σφεας ἁ[ρπάξασθα⌋ι. Σε έναν σπονδειάζοντα στίχο η τελική λέξη είναι έξι συλλαβές, 

βλ. απ. 31.5 λαοὶ μετεφημίξαντο και σε έναν άλλον η τελική λέξη είναι δύο συλλαβές, 

βλ. απ. 50.6 ἕλκεϊ λυγρῶι.463  

    Ο τέταρτος πόδας πρέπει να είναι δάκτυλος [- υ υ]. Πράγματι, ο Ριανός τηρεί τον 

κανόνα και αυτή η απαίτηση συνδέεται με τις τετρασύλλαβες τελικές λέξεις που είδαμε 

παραπάνω και την απαγόρευση να τελειώνει η λέξη μετά από σπονδείο τέταρτο πόδα 

(νόμος του Naeke). Ακόμα και στα απ. 31.5 και 50.6 του Ριανού, όπου έχουμε τελικές 

λέξεις εξασύλλαβη και δισύλλαβη αντίστοιχα, τηρείται ο δάκτυλος τέταρτος πόδας. 

Αντίθετα, στον Φιλίτα, απ. 7.3 Powell ἀμφὶ δέ τοι νέαι αἰὲν ἀνῖαι τετρήχασιν, στον 

Απολλώνιο Ρόδιο, Αργ. 1.186 ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο και στον Άρατο, 

Φαιν. 1.811 Εἰ δέ κέ μιν περὶ πᾶσαν ἀλωαὶ κυκλώσωνται παρατηρείται σπονδείος 

τέταρτος πόδας με παραβίαση του νόμου του Naeke [δηλαδή: - - || - - | - -] και υπάρχουν 

τετρασύλλαβες τελικές λέξεις.  

    Ένας εξάμετρος στίχος με σπονδείο πέμπτο πόδα είναι σημαντικά πιο πιθανό να έχει 

κύρια τομή την πενθημιμερή τομή. Στον Ριανό η σύμβαση αυτή μαρτυρείται και στα 

πέντε παραδείγματα σπονδειάζοντα στίχου.  

    Ο Hopkinson παραπέμπει στον Prahl για την επίδραση που ασκεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις η ακολουθία DDDD.464 Εντούτοις, στους σπονδειάζοντες στίχους του 

Ριανού εφαρμόζεται η ακολουθία DDSD, βλ. απ. 31.5 τοῦ δ’ ἄπο Θεσσαλίην λαοὶ 

μετεφημίξαντο και απ. 68.15 ἠέ τιν’ ἀτραπιτὸν τεκμαίρεται Οὔλυμπόνδε και ομοίως η 

                                                           
461 West 1982, 154. Ο λόγιος ποιητής του δεύτερου αιώνα π.Χ. Νίκανδρος έχει χαμηλό ποσοστό στα 

Θηριακά και τα Αλεξιφάρμακα (2,6%), όμως έχει 9% σε ό,τι έχει σωθεί από τα Γεωργικά (τρεις συνεχείς 

σπονδειάζοντες στίχους στο απ.74.64-66).  
462 Lyne 1978, 15-16.  
463 Ο Ευφορίων χρησιμοποιεί περισσότερο τις τελευταίες τρισύλλαβες λέξεις στους σπονδειάζοντες 

στίχους του, βλ. απ. 94.2, 130, SH 413.10, 14. Η μονοσύλλαβη τελική λέξη στο SH 418.17 βουφόντης 

λίς, όπως και τα παραπάνω παραδείγματα με τις τελικές τρισύλλαβες λέξεις, δεν έχει κάποιο παράλληλο 

στον Ριανό.  
464 Hopkinson 1984, 55 και Prahl 1879. 
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ακολουθία DSDD, βλ. απ. 50.6 ὄφρα τις ἐν Σπάρτηι βεβαρημ[έ]νος ἕλκεϊ λυγρῶι και 

απ. 52.12 ]ν ἔστ’ ἄν ⌊κε ποτὶ πλόον [ἐντύνω⌋μεν.  

 

γ)  Κύρια τομή 

    Σχεδόν κάθε στίχος έχει πενθημιμερή ή κατά τρίτον τροχαίον τομή. Μόνο σε μία 

περίπτωση στον Ριανό μετατίθεται η κύρια τομή για τον τέταρτο πόδα: απ. 66 

παραθητεῦσαι μέγαν εἰς ἐνιαυτόν [υ υ | - - | - υ υ || - υ υ | - -], προφανώς για να δηλώσει 

και ρυθμικά την μακρά υπηρεσία, όπου διακρίνουμε και βουκολική διαίρεση στον 

τέταρτο πόδα. Συνήθως αυτή η επιλογή μαρτυρείται κυρίως στον Άρατο αλλά και σε 

άλλους ελληνιστικούς ποιητές.465 H κατά τρίτον τροχαίον τομή κυριαρχεί έναντι της 

πενθημιμερούς σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι στον Όμηρο.466 Επομένως, στον Ριανό 

έχουμε 47,5% υπεροχή της κατά τρίτον τροχαίον τομής και ακολουθεί η πενθημιμερής 

με 33,75%. Το 59,25% των πενθημιμερών τομών συνοδεύεται από βουκολική 

διαίρεση. Επιπλέον, μαρτυρούνται και περιπτώσεις, όπου μετά την πενθημιμερή τομή 

ακολουθεί σπονδείος τέταρτος πόδας, όμως χωρίς βουκολική διαίρεση, γεγονός που 

δείχνει ότι σε αυτά τα παραδείγματα ο Ριανός μένει πιστός στο ζεύγμα της βουκολικής 

διαιρέσεως: απ. 9 πολυδρύμους <τε> Μελαινάς, απ. 50.4 κεν φεύ̣[γ̣]οντας ἴδοιμεν, απ. 

50.7 ἀσκηθὴ̣ς ὑπαλύξηι, απ. 50.10 φιλίην ῥύεσθε πόληα, απ. 50.14 ἐνι⌊χρ⌋ί⌊μ[ψ̣⌋αι⌊εν 

ἄε⌋λλαι, απ. 68.12 ἁμαρτωλῇσι νόοιο, απ. 68.14 μνᾶται δ’ εὔπηχυν Ἀθήνην και απ. 52.16 

ξείνην διζ[⌊ησόμεθα⌋. Αξίζει να σημειωθεί και μία παραβίαση του ζεύγματος της 

βουκολικής διαιρέσεως: απ. 68.5 ἀρετὴν καὶ θυμὸν ἀτίζει [υ υ | - - || - υ υ | - -].   

 

δ) Τέλος λέξης σε άλλες θέσεις 

    Ο πρώτος νόμος του Meyer: λέξεις του σχήματος [x – υ] δεν τελειώνουν σχεδόν ποτέ 

στον δεύτερο πόδα.467 Παράβαση του νόμου στον Ριανό μαρτυρείται στα εξής 

αποσπάσματα: απ. 42 ἀνήγετ’, απ. 50.3 ἄμμιν, απ. 51.4 ἀσπασίη δέ, απ. 52.15 αὐτ]ίκ’, 

ἔπειτα, απ. 68.8 καί οἱ θυμόν. 

    Ο νόμος Giseke: λέξεις του σχήματος [x – υ υ] δεν τελειώνουν στον δεύτερο πόδα.468 

Παράβαση στον Ριανό παρατηρείται στα εξής αποσπάσματα: απ. 31.1 Πυρραίην ποτέ, 

απ. 31.4 γείνατο φέρτατον, απ. 68.1 ἦ ἄρα δὴ μάλα και απ. 68.7 ἐρριγὼς ὅθι. Εντούτοις, 

                                                           
465 West 1982, 153, βλ. επίσης Hollis 2009, 19.  
466 Για τον Όμηρο ο West 1982, 36 δίνει αναλογία 4:3 κατά τρίτον τροχαίον : πενθημιμερής τομή.  
467 West 1982, 38.  
468 Maas 1962, 92.  
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οι λέξεις δεν είναι μετρικά ενιαίες (parole metriche) και ίσως κάποιες να χαίρουν 

ομηρικού προηγούμενου.  

    Ο νόμος του Hilberg: υπάρχει πολύ σπάνια παύση λέξης μετά από σπονδείο δεύτερο 

πόδα.469 Στην θέση αυτή, μάλιστα, ο Ριανός βάζει μονοσύλλαβη λέξη, βλ. απ. 68.20 

ὁπλοτέρῃσι.  

    Δεύτερος νόμος Meyer: ιαμβικές λέξεις [υ -] σπανίως υπάρχουν πριν την 

πενθημιμερή τομή.470 Πράγματι, στον Ριανό δεν υπάρχει τέτοια παράβαση.  

    Σπονδαϊκές λέξεις δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αμέσως μετά την πενθημιμερή τομή, 

εκτός αν υπάρχει επίσης βουκολική διαίρεση. Για παράδειγμα, απ. 1.2 γενεή τοῦ, απ. 

68.11 ἐπιστείβει θνητοὶ και απ. 52.13 ]αμενοι ⌊ὡς. Εξαίρεση του κανόνα παρατηρείται 

στα απ. 31.5 Θεσσαλίην λαοὶ, απ. 68.14 μνᾶται, απ. 52.16 ξείνην.  

    Ζεύγμα του Hermann: δεν υπάρχει ποτέ παύση λέξης μετά τον τέταρτο τροχαίο.471 

Ο κανόνας δεν παραβιάζεται ποτέ στον Ριανό.  

    Ο νόμος του Naeke: δεν πρέπει να τελειώνει η λέξη ποτέ μετά τον τέταρτο σπονδείο 

πόδα.472 Δεν μαρτυρείται παράβαση στον Ριανό.473  

    Λέξεις του σχήματος [- -] και [υ υ -] σπάνια τελειώνουν στο πέμπτο μακρό.474 

Εξαίρεση του κανόνα παρουσιάζουν στον Ριανό τα απ. 26 κραναὴν, απ. 42 κραναὴν, 

απ. 48 δρυμόν, ίσως το απ. 50.1 προτέρης.  

    Ο Bulloch παρατήρησε ότι στον εξάμετρο στίχο του Καλλίμαχου πολλές φορές το 

τέλος της λέξης στον τρίτο πόδα συνοδεύεται με κύρια τομή (πενθημιμερή ή κατά 

τρίτον τροχαίον) και συντακτικό κώλον.475 Κάποια αποσπάσματα στον Ριανό δείχνουν 

παρόμοιο σχήμα και αποδεικνύουν ότι ο ποιητής, ίσως, υιοθέτησε και κάποιες μετρικές 

πρακτικές του Καλλίμαχου: απ. 1.2 ἀρχῆθεν γενεή· τοῦ δὲ κλυτὸς ἐκγένετ’ Ἆπις [- / - || - 

υ υ ||], απ. 1.3 ὅς ῥ’ Ἀπίην ἐφάτιξε καὶ ἀνέρας Ἀπιδανῆας [- υ / υ || - υ υ ||], απ. 31.3 

Αἱμονίην δ' ἐξαῦτις ἀφ' Αἵμονος, ὅν ῥα Πελασγὸς [- υ / υ || - υ υ ||], απ. 31.4 γείνατο 

φέρτατον υἱόν· ὁ δ' αὖ τέκε Θεσσαλὸν Αἵμων [- υ / υ || - υ υ ||], απ. 50.9 δ]ὲ φυλακτῆρ̣ες 

                                                           
469 West 1982, 155.  
470 West 1982, 155.  
471 Maas 1962, 91.  
472 West 1982, 154-55.  
473 O Καλλίμαχος ουσιαστικά εισήγαγε τον κανόνα αυτόν και μία παραβίαση παρατηρείται επίσης στον 

Νίκανδρο στο απ. 83.3 και στα Θηρ. 457, πβ. επίσης Άρατ. 259, Απ. Ρόδ. Αργ. 1.271, Ευφορ. απ. 59 

Powell, Ερατοσθ. απ. 9 Powell.  
474 West 1982, 155.  
475 Bulloch 1970.  
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πυρὰ κείατε καὶ μεμαῶτες [- / υ υ || - υ υ ||] και ίσως απ. 50.15 (;) ]ε καὶ ἴαχε̣ λαὸς ὁμαρτῆι 

[υ / υ || - υ υ ||].  

     

ε) Προσωδία476 

    Στο απ. 47.2 το ποίας ορίζεται μακρό πριν από φωνήεν ή απλό σύμφωνο και αυτό 

συμβαίνει μόνο στα μακρά. Το σύμφωνο ῥ θεωρείται μονό στο απ. 68.6 ῥέξαι. Η 

αντωνυμία τρίτου προσώπου οἱ στο απ. 68.8 καί οἱ θυμὸν και στο απ. 68.11 δέ οἱ εἰσὶ 

δηλώνει ότι η παράδοση του δίγαμμα (F) εμποδίζει την ύπαρξη χασμωδίας. Η 

χασμωδία μαρτυρείται ανάμεσα σε μακρό και δισύλλαβα δίχρονα, βλ. απ. 24 Ὀξείῃσι, 

απ. 30 τοὶ δ’ ἤδη ἐπὶ, απ. 68.1 Ἦ ἄρα δὴ και απ. 68.17 Ἄτη ἁπαλοῖσι. Η χασμωδία 

μαρτυρείται ανάμεσα σε βραχύ και μακρό στο απ. 23 ἕσποντο ὁμοῦ.  

 

2. Ελεγειακό δίστιχο 

    Στα επιγράμματα του Ριανού διακρίνουμε μία πιο καθαρή εικόνα για τις μετρικές 

ακολουθίες, αφού σώζονται τα ποιητικά κείμενα ολοκληρωμένα.477 Μία σύγκριση με 

το ελεγειακό δίστιχο του Καλλίμαχου στα εκτενή Αίτια θα μας δώσει πιο ασφαλή 

συμπεράσματα.478 Η δομή των ελεγειακών εξαμέτρων στον Ριανό επηρεάζεται από το 

γεγονός ότι δεν είναι στιχικοί, αλλά σχηματίζουν οργανικό κομμάτι ενός ελεγειακού 

διστίχου, όπως παρατηρεί ο Barnes, ο οποίος τονίζει ότι «η μορφή του δίστιχου 

τροποποιεί και την οργάνωση της σκέψης μέσα στον εξάμετρο στίχο και τις ακολουθίες 

του στον εντοπισμό μετρικών τύπων λέξεων».479 Η ακόλουθη μετρική περιγραφή 

βασίζεται σε 31 ολοκληρωμένους εξάμετρους στίχους και αντίστοιχα 31 

ολοκληρωμένους πεντάμετρους στίχους.  

 

α) Δάκτυλοι και σπονδείοι 

    Η παράθεση των δακτύλων και των σπονδείων στον εξάμετρο στίχο ξεκάθαρα 

επηρεάζει τον ρυθμό του στίχου. Ο Ριανός, όμοια με τον Καλλίμαχο, φαίνεται ότι 

περιόρισε τον αριθμό των ακολουθιών δακτύλων και σπονδείων που βρίσκουμε στον 

Όμηρο και οι ακολουθίες αυτές εμφανίζουν την τάση να κάνουν τους στίχους 

                                                           
476 Για προσωδιακά στοιχεία στον δακτυλικό εξάμετρο του Ριανού, βλ. Cunningham 1977, 99-100.  
477 Για μία συζήτηση για το ελεγειακό μέτρο, βλ. Clarke 1955· West 1982, 157· vRaalte 1988 και Barnes 

1995.  
478 Βλ. Harder 2012, 56-63, για το ελεγειακό δίστιχο του Καλλίμαχου στα Αίτια.  
479 Barnes 1995, 136.  
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περισσότερο δακτυλικούς.480 Στα επιγράμματα του Ριανού εξετάζονται έντεκα 

διαφορετικές ακολουθίες δακτύλων και σπονδείων στους τέσσερις πρώτους πόδες. Οι 

πιο συχνές ακολουθίες είναι: SDDD (9), DSDD (6), DDDD (3), DDDS (2), ενώ πιο 

σπάνιες είναι οι ακολουθίες DDSD (1), SDDS (1) και SSSD (1).  

    Ο σπονδειάζων πέμπτος πόδας στο σύνολό του είναι πιο σπάνιος στο ελεγειακό 

δίστιχο, παρά στον εξάμετρο στίχο. Στα επιγράμματα του Ριανού δεν υπάρχει κανένας 

σπονδείος πέμπτος πόδας, όπως και στα επιγράμματα του Καλλίμαχου. Επίσης, αξίζει 

να σημειωθεί ότι στους πεντάμετρους στίχους βρίσκουμε σπονδείους μόνο στο πρώτο 

ημιεπές, αφού το δεύτερο είναι πάντα δακτυλικό.  

 

β) Τομές 

    Η τοποθέτηση τομών χωρίζουν τον στίχο σε κώλα και οι κανόνες για το τέλος της 

λέξης σε συγκεκριμένες θέσεις στον εξάμετρο ήταν μέρος της προσπάθειας του 

Καλλίμαχου να δημιουργήσει ένα ρυθμικά ισορροπημένο εξάμετρο στίχο.481  

    Κάθε εξάμετρος έχει μία κατά τρίτον τροχαίον ή πενθημιμερή τομή. Στον Ριανό η 

πιο συχνή είναι η κατά τρίτον τροχαίον τομή (54,83%) και ακολουθεί η πενθημιμερής 

(45,16%), η οποία συνδυάζεται πάντα με βουκολική διαίρεση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το κομμάτι του στίχου ανάμεσα στην πενθημιμερή τομή και την 

βουκολική διαίρεση γεμίζει είτε με μία λέξη, είτε με κύριο όνομα ή από δύο λέξεις που 

συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας το σχήμα / υ υ | - υ υ ||, βλ. απ. 75.1 

θαλαμηπόλος, απ. 75.3 ὀλολύγματι και απ. 75.5 περὶ δικλίδι. Συχνά οι λέξεις ή η ομάδα 

λέξεων περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την ροή της σκέψης. 

    Συνολικά ο αριθμός των βουκολικών διαιρέσεων είναι υψηλότερος στο ελεγειακό 

δίστιχο από ότι στον εξάμετρο και συχνά συμπίπτει με διαίρεση της πρότασης, μία 

ανάπτυξη που παρακινείται από την μορφή του διστίχου.  

    Οι πεντάμετροι έχουν την τομή στην μέση, χωρίζοντας τον στίχο σε δύο κώλα ίσου 

μήκους.  

 

γ) Η θέση των λέξεων στον εξάμετρο και τον πεντάμετρο στίχο 

    Ζεύγμα του Hermann: μία λέξη πολύ σπάνια τελειώνει στον τέταρτο τροχαίο. 

Παράβαση: απ. 68.3 μάκαιρα τὺ. Εντούτοις, το τὺ είναι προκλιτικό, επομένως, 

                                                           
480 Βλ. West 1982, 154, Fantuzzi – Hunter 2004, 35, για αυτήν την τάση στον Καλλίμαχο και τον Ριανό.  
481 Bλ. Fantuzzi – Hunter 2004, 35, για την απαγγελία των στίχων.  
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θεωρείται ενιαία μετρική λέξη με το μάκαιρα και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία 

παράβαση του ζεύγματος.  

    Νόμος Naeke: δεν πρέπει να τελειώνει η λέξη σε τέταρτο σπονδείο πόδα. Παράβαση: 

απ. 72.5 πυρὸς δ’ οὐκ.482 Πρόκειται για περιορισμό, ο οποίος σύμφωνα με τον Raalte 

είναι ακόμα πιο σημαντικός στο ελεγειακό δίστιχο απ’ότι στον στιχικό εξάμετρο.483  

    Νόμος του Hilberg: σπάνια τελειώνει η λέξη μετά από τον δεύτερο σπονδείο πόδα. 

Παράβαση: απ. 71.11 καλοί.  

    Νόμος Giseke: λέξεις που αρχίζουν πριν το τρίτο στοιχείο, δεν πρέπει να τελειώνουν 

με το τέταρτο στοιχείο x – υ υ στον δεύτερο πόδα. Παράβαση: απ. 69.3 μοι, τίνος, απ. 

72.5 μοι μάλα. Το μοι θεωρείται προκλιτικό, επομένως, ενώνεται με το λέξον και το 

τηλόθι αντίστοιχα στις δύο περιπτώσεις και η παράβαση άρεται.  

    Πρώτος νόμος Meyer: λέξεις σχήματος x – υ σχεδόν ποτέ δεν τελειώνουν στον 

δεύτερο πόδα. Δεν εντοπίζεται καμία παράβαση στον Ριανό. 

    Δεύτερος νόμος Meyer: ιαμβικές λέξεις σπανίως υπάρχουν πριν την πενθημιμερή 

τομή. Δεν συναντάται στα επιγράμματα του Ριανού.  

    Νόμος Tiedke: τέλος λέξης μετά το έβδομο και το ένατο στοιχείο αποφεύγεται. 

Παράβαση: απ. 76.1 Ἀσκληπιάδεω καλῷ, απ. 71.3 Θεόδωρος ἄγει, απ. 71.7 Λεπτίνεω 

στρέψῃς. 

    Σπονδαϊκές λέξεις δεν ακολουθούν αμέσως μετά την πενθημιμερή τομή εκτός αν 

υπάρχει βουκολική διαίρεση, βλ. απ. 71.7 Λεπτίνεω στρέψῃς δέμας, απ. 71.9 κολληθείς 

τοῖον σέλας, απ. 78.5 κίχλη καὶ κόσσυφος.484  

    Οι λέξεις σχήματος - - ή υ υ – σπανίως τελειώνουν στο ένατο στοιχείο: απ. 76.1 

καλῷ, απ. 71.3 ἄγει, απ. 71.5 χρύσεον, απ. 71.7 στρέψῃς, απ. 72.5 πυρός, απ. 77.3 

ἐρίφου, απ. 79.1 ψαφαρή.485  

    Nόμος Bulloch: η παύση λέξης μετά το έκτο στοιχείο συνοδεύεται από πενθημιμερή 

ή κατά τρίτον τροχαίον τομή και βουκολική διαίρεση και συντακτική παύση στις δύο 

ή στην μία τομή: απ. 75.5 χαίτας περὶ δικλίδι θῆκεν, απ. 78.5 κίχλη καὶ κόσσυφος, απ. 

79.3 μηδ’ ὄρνις ἐν εἴαρι.  

     

γ1) Νόμοι για την θέση των λέξεων στον πεντάμετρο στίχο 

                                                           
482 Maas 1962, 62 παρ. 92, West 1982, 154.  
483 VRaalte 1988, 155.  
484 Βλ. Maas 1962, 62 παρ. 93 και West 1982, 155.  
485 Βλ. Maas 1962, 60 παρ. 88 και West 1982, 155.  
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    Πρώτος νόμος Meyer (x – υ)· απ. 73.4 φέρουσιν.  

    Δεύτερος νόμος Meyer (ιαμβικές λέξεις πριν την πενθημιμερή τομή σπανίως 

υπάρχουν): απ. 78.4 και 73.4 ἔρως. Ο Καλλίμαχος αποφεύγει αυτήν την τακτική εκτός 

αν υπάρχει πιο πριν μονοσύλλαβη λέξη. 

    Νόμος Hilberg: δεν παραβαίνεται εδώ ο νόμος. 

    Νόμος Giseke: δεν παραβαίνεται ο νόμος. 

    Στο τέλος του πεντάμετρου στίχου δεν συναντάμε μονοσύλλαβες λέξεις στον Ριανό, 

ούτε στα Αίτια του Καλλίμαχου.  

    Υπάρχει αυξανόμενη τάση να έχουμε τέλος της λέξης μετά το έβδομο στοιχείο στην 

ελληνιστική ποίηση, ιδιαίτερα για έργα, όπως τα Αίτια και τον Ύμνο στα λουτρά της 

Παλλάδος (5) του Καλλίμαχου. Σύμφωνα με τον VRaalte, η τάση αυτή δίνει μία πιο 

εξεζητημένη δομή στο δεύτερο μισό του πεντάμετρου στίχου.486 Πράγματι, και στον 

Ριανό μαρτυρείται το ίδιο φαινόμενο: απ. 74.2 τούσδε, απ. 75.2 ἱερούς, απ. 75.4 ἀκοάς, 

απ. 75.6 ὧδ’, απ. 69.4 εἶπε·, απ. 70.4 εἰαρινοῖς, απ. 71.2 τοῦτο, απ. 71.6 οὐρανίη, απ. 

78.4 Ἔρως, απ. 73.4 Ἔρως, απ. 79.2 σκολιῆς.  

 

δ) Προσωδία 

     Έκθλιψη στον εξάμετρο: απ.76.3 σὺ δ’ ἵλαος, απ. 72.5 δ’ οὐκ, απ. 73.3 δ’ ἀμογητί, 

απ. 77.1 δ’ οἴνου, απ. 79.5 μηδ’ ἀστοῖσι. 

    Έκθλιψη στον πεντάμετρο: απ. 75.6 ὧδ’, απ. 76.2 ἀφ’ ἱμερτᾶς, απ. 76.4 ἐφ’ ἡλικίην, 

απ. 79.6 οὐδ’ Ἀΐδῃ.  

    Η έκθλιψη εντοπίζεται πριν τις τομές στον εξάμετρο και στην τομή του πεντάμετρου 

και συνήθως βρίσκεται σε μικρές λέξεις: οὐδ’, δ’, μηδ’.  

    Όσον αφορά την ποιότητα των φωνηέντων βρίσκουμε μακρό φωνήεν πριν από υγρό 

σύμφωνο: απ. 74.1 τὸ ῥόπαλον, απ. 74.2 κάπρου. Γενικά, όμως, εκτός από ῥ, η 

μάκρυνση αυτού του είδους θεωρείται σπάνια στο ελεγειακό δίστιχο.487  

 

IX Βιβλιογραφία 

     

    Η Βιβλιογραφία περιλαμβάνει (α) βιβλία και άρθρα πάνω στον Ριανό, 

περιλαμβάνοντας και τις πρώτες εκδόσεις του συγγραφέα και (β) βιβλία και άρθρα, τα 

                                                           
486 VRaalte 1988, 159.   
487 West 1982, 157. Για την μάκρυνση των βραχέων φωνηέντων στον ελληνιστικό εξάμετρο στίχο, βλ. 

West 1982, 156 και Fantuzzi 1988, 155.   
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οποία περιγράφουν την ιστορική, κοινωνική και λογοτεχνική παραγωγή της 
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A                        = Parisinorum 2625 et 2626 vetus manus 

G                        = Parisinus 2623 

V                        = Vossianus fol. 2  

 

2. Billerbeck, M. (2006), Stephani Byzantii Ethnica, Berlin:  

R                        = Rehdigeranus 47 (ca. a. 1500) 

Q                        = Vaticanus Palatinus gr. 253 (ante a. 1485) 

P                         = Vaticanus Palatinus gr. 57 (ante a. 1492) 

N                        = Neapolitanus III.AA.18. (ca. a. 1490) 
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4. Ihm, M. (1973), De Vita Caesarum libri VIII: Tiberius, Stuttgart. 

 

5. Lasserre, F. – Livadaras, N. (1976), Etymologicum magnum genuinum. Symeonis 

etymologicum: una cum Magna grammatica, Rome: 

B                = Laur. S. Marci 304, saec. Xex 
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RSV                    = Riccardianus gr. 29, saec. XV ex.  

Pa                      = Parisinus gr. 1399, 1497 

β                        = exemplar Niccolo Niccoli, ante a. 1437 
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Testimonia 

 

1. Suid. ρ 158, IV.293.27 Adler (Hesychii Mil. epitomator) 

Ῥιανός, ὁ καὶ Κρής, ὢν Βηναῖος (Βήνη δὲ πόλις Κρήτης)· τινὲς δὲ Κεραΐτην, 

ἄλλοι δὲ Ἰθώμης τῆς Μεσσήνης αὐτὸν ἱστόρησαν. οὗτος δὲ ἦν τῆς παλαίστρας 

πρότερον φύλαξ καὶ δοῦλος, ὕστερον δὲ παιδευθεὶς ἐγένετο γραμματικός, 

σύγχρονος Ἐρατοσθένους. ἔγραψεν ἐμμέτρως ποιήματα, Ἡρακλειάδα ἐν βιβλίοις 

δʹ. 

Ο Ριανός, o οποίος είναι επίσης γνωστός ως Κρητικός, είναι Βηναίος (γιατί η Βήνη 

είναι πόλη της Κρήτης). Κάποιοι τον αποκαλούν Κεραΐτη, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι 

κατάγεται από την Ιθώμη της Μεσσήνης. Εκείνος ήταν πρώτα φύλακας παλαίστρας και 

δούλος, ύστερα, αφού μορφώθηκε, έγινε γραμματικός, σύγχρονος του Ερατοσθένη. 

Έγραψε έμμετρα ποιήματα, την Ηρακλειάδα σε τέσσερα βιβλία. 

 

1 καὶ del. Gutschmid; cognomen intercidisse putat Bernhardy | Βήνη] Βῆνος Α | Κερεάτην Steph. Byz. ‖ 

2 Ἰθάκης τῆς μέσης G ‖ 3 δὲ om. V  ‖  4 ἐμμέτρως] ἑξαμέτρῳ Toup : ἑξάμετρα Mein.; ante lac. statuit Flach 

‖ 4-5 Ἡρακλειάδα – δ’ del. Bernhardy ut ex EM 153.6 ortum  | δ’] ιδ’ coll. EM 153.6 Voss.  

 

2. SEG 26.624, coll. III. 111, Delphi – II BC (Plassart 1921, 19) 

 ἐν …. αις Ὀρ[ύ]ας Ῥιανοῦ Λεῦκος    

Στις <Κεραί>ες ο Oρύας Λεύκος του Ριανού 

 

1 Κεραίαις leg. Faure (1962, 53).  

 

3. Steph. Byz. β 86, I.344.4 Billerbeck  

Βήνη, πόλις Κρήτης ὑπὸ Γόρτυν τεταγμένη. τὸ ἐθνικὸν Βηναῖος. Ῥιανὸς γὰρ ὁ 

ποιητὴς Βηναῖος ἦν ἢ Κερεάτης {ἢ} Κρής. 

Η Βήνη είναι πόλη της Κρήτης τοποθετημένη νότια της Γόρτυνας. Το εθνικό όνομα 

είναι Βηναίος. Ο Ριανός, δηλαδή, ο ποιητής, ήταν Βηναίος ή Κερεάτης {ή} Κρητικός.  

1 γόρτυν RQ : γορτύοην P : γορτύνην Ν ‖ 2 ἢ del. Jacoby.  
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4. Ath. 11.499D Kaibel  

 καὶ Ῥιανὸς ὁ ἐποποιὸς ἐν Ἐπιγράμμασιν…. 

Kαι ο επικός ποιητής Ριανός στα επιγράμματά του … 

 

5. Suet. Tiberius 70 Ihm 

fecit et Graeca poemata imitatus Euphorionem et Rhianum et Parthenium, 

quibus poetis admodum delectatus scripta omnium et imagines publicis 

bibliothecis inter ueteres et praecipuos auctores dedicauit; et ob hoc plerique 

eruditorum certatim ad eum multa de his ediderunt. 

(Ο Τιβέριος) έγραψε επίσης ελληνικά ποιήματα μιμούμενος τον Ευφορίωνα, τον Ριανό 

και τον Παρθένιο, σε αυτούς τους ποιητές, που εκτιμούσε ιδιαίτερα, αφιέρωσε έργα 

και αγάλματά τους στις δημόσιες βιβλιοθήκες ανάμεσα στους παλιούς και ύψιστους 

συγγραφείς. Έτσι πολλοί μελετητές συναγωνίζονταν να υποβάλλουν σε αυτόν εργασίες 

για εκείνους.  

2. omnium] eorum vulg.  

 

6. Meleag. I 3935 Gow – Page (AP IV 1.11) 

τῇ δ’ ἅμα καὶ σάμψυχον ἀφ’ ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ 

και μαζί ματζουράνα από τον Ριανό με την γλυκιά πνοή 

 

7. Paus. Graec. descr. 4.1.6 Rocha – Pereira 

καὶ ὅτι μὲν δρυμός ἐστιν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ Λύκου καλούμενος, Ῥιανῷ τῷ Κρητί ἐστι 

πεποιημένον …  

Και ότι υπάρχει άλσος σε αυτήν την γη που ονομάζεται «του Λύκου», έχει 

στιχουργηθεί από τον Ριανό τον κρητικό …  

 

8. Paus. Graec. descr. 4.6.1 Rocha – Pereira  
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τοῦτον δὴ τῶν Μεσσηνίων τὸν πόλεμον Ῥιανός τε ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησεν ὁ 

Βηναῖος καὶ ὁ Πριηνεὺς Μύρων. 

Αυτόν, λοιπόν, τον πόλεμο των Μεσσηνίων αφηγήθηκε στα έπη του ο Ριανός από την 

Βήνη και ο Μύρων από την Πριήνη.  

1 δὴ RSV Pa : γὰρ β om. Hitzig.  

 

9. Man. Astronomica 3.14 Goold 

non annosa canam Messenes bella nocentis 

Δεν θα τραγουδήσω τους πολυετείς πολέμους που έβλαψαν τους Μεσσηνίους 

1 Messane gm.  

 

10. EtG α 1264 Lasserre – Livadaras, τόμ. ΙΙ, p. 240 

Ἀσέληνα. (Nicand. fr. 7 Schneider)· ὄρη οὕτως καλούμενα, ἅπερ οἱ μὲν περὶ τὴν 

Τραχῖνα, ὡς Ῥιανὸς ἐν τῷ ιδʹ Ἡρακλείας, Νίκανδρος δὲ ἐν τοῖς Αἰτωλίας 

ἀσέληνα εἰρῆσθαί φησιν αὐτά, «ὅτι, φησίν, ἐν αὐτοῖς τῆς Σελήνης τῷ Ἐνδυμίωνι 

συγκαθευδούσης συνέβαινε τοὺς ἄλλους τόπους ἀσελήνους εἶναι καὶ μὴ μετέχειν 

τοῦ τῆς θεοῦ φωτός» (FGrHist 271/2 F 6b = fr. 7 Schneider). 

Ασέληνα: έτσι ονομάζονται τα βουνά, τα οποία κάποιοι λένε ότι βρίσκονται κοντά στην 

Τραχίνα, όπως ο Ριανός στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της Ηράκλειας και ο Νίκανδρος στα 

Αιτωλικά λέει ότι ονομάζονται ασέληνα, καθώς τάχα, λέει, η Σελήνη (στα Αιτωλικά), 

αφού κοιμήθηκε μαζί με τον Ενδυμίωνα, άλλοι τόποι έμειναν χωρίς φεγγάρι και δεν 

μετείχαν στο φως της θεάς.  

2 Ῥιανὸς legendum docuit Sturtz : Ῥειανὸς EM | ὡς - Ἡρακλείας om. B ‖ 3 Αἰτωλικοῖς legendum docuit 

Sturtz.  

 

 

 

 



   185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla 

 

Billerbeck, M. (2006-2017), Stephani Byzantii Ethnica, Berlin:  

R                        = Rehdigeranus 47 (ca. a. 1500) 

Q                        = Vaticanus Palatinus gr. 253 (ante a. 1485) 

P                         = Vaticanus Palatinus gr. 57 (ante a. 1492) 

N                        = Neapolitanus III.AA.18. (ca. a. 1490) 

S                         = Parisinus Coislinianus 228 (Seguerianus), pars VI (saec. XI) 

V                         =Vossianus gr. F. 20 (ante a. 1522) 

 

Erbse, H., (1969-88), Scholia Graeca in Homeri Iliadem (vetera), Berlin: 

A                         = cod. Ven. Graec. 822, s. X (scholia marginalia) 

 

Gow, A. S. F., - Page, D. L., (1965), The Greek Anthollogy: Hellenistic Epigrams, 

Cambridge: 

P                         = codex Anthologiae Palatinae (Palat. 23 + Paris Suppl.Gr. 384) 

S                         = Sylloge S 

C                         = cod. P libr. i-ix corrector  
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Ap. L.                 = Apographon Lipsiense 

Suid.                   = Suidae Lexicon 

 

Hilgard, A., (1894), Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii Canones, Necnon 

Epimerismi in Psalmos, Leipzig: 

N                        = Neapolitano Burbonico II D3, saec. XV 

C                        = Coislinianus 176, saec. XV 

P                         = Parisinus graecus 2831, saec. XIII/XIV 

 

Rocha – Pereira, M. H. (20132), Pausaniae Graeciae descriptio, Leipzig:  

RSV                    = Riccardianus gr. 29, saec. XV ex.  

Pa                      = Parisinus gr. 1399, 1497 

β                        = exemplar Niccolo Niccoli, ante a. 1437 

 

Wachsmuth, C., - Hense, O., (1894), Ioannis Stobaei Anthologium, Berlin: 

Tr.                      = Trincavelliana ex codice Marciano expressa 

Voss.                  = Vossianus 

Frob.                   = gnomae Frobenii 

 

Wendel, K., (1935), Scholia in Apollonium Rhodium Vetera, Berlin: 

L                       = Laurentianus XXXII 9 

P                       = Parisini 2727 pars posterior 
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Αχαϊκά (αππ. 1-6) 

Ἀχαϊκῶν β΄ 

 

απ. 1 (1 Jac. = 13 P.) 

 

Ὑμετέρη τοι, τέκνα, Φορωνέος Ἰναχίδαο 

     ἀρχῆθεν γενεή· τοῦ δὲ κλυτὸς ἐκγένετ’ Ἆπις, 

    ὅς ῥ’ Ἀπίην ἐφάτιξε καὶ ἀνέρας Ἀπιδανῆας. 

 

 

Η δική σας γενιά, παιδιά, αρχίζει από τον Φορωνέα, τον γιο του Ινάχου. Από αυτόν 

γεννήθηκε ο ξακουστός Άπις, ο οποίος ονόμασε την γη Απία και τους κατοίκους 

Απιδανείς.  

 

1 ὑμετέρη RQ  :  ἡμ-  PN |  Φορωνέος ν :  –έως  RQPN |  Ἰναχίδαο Schubart (1841) 1136, Lehrs, Mei :  

ἦν δ’  RQPN : Τηλεδίκης τε Jacobs ‖ 2  ἐκγένετ’ VP  :  ἐγένετ’ R  om Eust. |  ἄπις  RQPN ‖ 3 ἐφάτιξε Eust.  

:  ἐφάτιζε  RQPN | ἀνέρας  RV :  ἀέρας  P | Ἀπιδανῆας ex Eust. ad Dion. Per. 415 : ἀπιδονῆας PN, 

ἀποδονῆας RQ. 

 

1-3 Steph. Byz. α 357 Billerbeck Ἀπία οὕτως οἱ νεώτεροι τὸ Ἄργος, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Ἀπιδόνας. ἀπὸ 

Ἄπιδος τοῦ Φορωνέως (φρωνέως Pac : φρονέως RQ), ὡς Ῥιανὸς (ἀρριανὸς Eust) ἐν Ἀχαϊκῶν (Ἀχαϊκῶν 

Holste : –κῶ  RQP) β΄: Ὑμετέρη - Ἀπιδανῆας - τὸ ἐθνικὸν Ἀπιεύς δηλῶν τὸν Πελοποννήσιον, καὶ Ἀπίηθεν 

τὸ ἐκ τόπου, καὶ Ἀπιδόνες καὶ Ἀπιδανῆες. Ἀπιδόνες δὲ καὶ οἱ Ἀρκάδες, ἀπὸ Ἀπιδόνος ποταμοῦ ἢ τοῦ υἱοῦ 

Φορωνέως Ἄπιδος. Δημήτριος δὲ καὶ ποταμὸν Ἀπιδανὸν τῆς Τρωάδος φησίν “ἐκβάλλων εἰς τὴν ἑσπέριον 

θάλασσαν”. ὡς Τιμοσθένης (fr. 33 Wagner). Ἴστρος δέ φησι (FGrHist 334 F 39b) καὶ τὰς ἀχράδας τὰς ἐν 

ταύτῃ τῇ χώρᾳ γινομένας ἀπίους ἀπὸ ταύτης ὑπὸ τῶν ἔξωθεν λεχθῆναι. Λέγεται καὶ Ἀπίς θηλυκόν, ἧς ἡ 

γενικὴ Ἀπίδος. οὕτω τὴν χώραν Ἐρατοσθένης ἐν Ἑρμῇ (fr. 5 Powell) προσαγορεύει; 2 breviter et paulo 

aliter in Eust. comm. ad Dion. Perieg. 414 Bernhardy Οἱ δέ φασιν ὅτι Ἄπις ὁ Φορωνέως ἐκ τῆς Ἠπείρου 

ἐλθὼν ἀπήλλαξε τὴν Πελοπόννησον ὄφεων ὀχλούντων, καὶ ᾤκησε (ᾤκησε b. m.) περὶ Ἀρκαδίαν (τὴν ante 

Ἀρκαδίαν om. MSS), ἀφ' οὗ καὶ ἡ Πελοπόννησος ὅλη Ἀπία ἐκλήθη ποτέ· καὶ δι’ αὐτὸν (αὐτῶν Μ.) 

Ἀπιδανῆες ἐξαιρέτως οἱ Ἀρκάδες, παρ' οἷς ὁ (ὁ om. b.) Ἄπις ᾤκησεν, οὗ καὶ Αἰσχύλος (Suppl. 265) 

μέμνηται εἰπών· «Ἄπις γὰρ ἐλθὼν ἐκ πέρας (πέτρας k.) Ναυπακτίας (πέρας Ἀρκαδίας Et.)» Καὶ (καὶ om. 

m.) Ῥιανὸς (Ῥιανὸς Cl. b. k. Cant. : Ἀῥῥιανός Eust.)  δέ φησι· «κλυτὸς Ἆπις ὅς ῥ' Ἀπίην ἐφάτιζε (ἐφάτιξε 

var. I. R.) καὶ ἀνέρας Ἀπιδανῆας (Ἀπιδανῆες Μ.)».  
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απ. 2 (2 Jac. = 12 P.) 

 

Ἄτλαντες, Ἀτάραντες 

 

 

Steph. Byz. α 520 Billerbeck Ἄτλαντες. ἔθνος Λιβυκόν, Ἡρόδοτος β΄ (ἔστι και <Ἀρκαδίας> add. Jacoby). 

ἔστι δὲ (καὶ RQPN) τὸ ὄνομα ἀπὸ τῶν ὀρῶν τῶν δύο Ἀτλάντων. Ῥιανὸς δὲ ἐν Ἀχαϊκῶν β΄ Ἀτάραντας καὶ 

μετ’ αὐτοὺς εἶναί φησι Ἄτλαντας (ἀτάραντας μετ’ αὐτοὺς εἶναι φησι καὶ ἄτλαντας RQPN : Ἀτάραντας εἶναί 

φησι καὶ μετ’ αὐτοὺς Ἄτλαντας Meineke). καὶ ὅτι οὐ βλέπουσιν οὗτοι ὀνείρους. Λέγεται τὸ κτητικὸν 

Ἀτλαντικός καὶ Ἀτλαντικὴ θάλασσα, καὶ Ἀτλάντιος καὶ Ἀτλαντία θάλασσα. Aliter vid. Eust.comm. ad Dion. 

Perieg. 66 Bernhardy Ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ γράψας ἔθνος Λιβυκὸν λέγει τοὺς Ἄτλαντας. καὶ Ῥιανὸς (Ῥιανὸς 

corr. Holste : Ἀριανός Μ.) δέ, ὥς φασιν, Ἀτάραντάς τινας (τινὰς k. m.) ἱστορεῖ, καὶ μετ’ ἐκείνους κεῖσθαι 

(κεῖσθαι λέγει k. m.) τοὺς Ἄτλαντας (καὶ Ῥιανὸς … τοὺς Ἄτλαντας lapsu scribae de superior versu exc. in 

b.), οἳ καὶ λέγονται μὴ βλέπειν ὀνείρους.  

 

 

 

απ. 3 (3 Jac. = 11 P.) 

 

Βολίνη 

 

 

Steph. Byz. β 119 Billerbeck Βολίνη. πόλις Ἀχαΐας, ὡς Ῥιανὸς ἐν Ἀχαϊκῶν β΄. τὸ ἐθνικὸν Βολιναῖος cf. 

EtG β 175 L.-L. = EtM β 218 L.-L. ex Oro.  

 

 

 

Ἀχαϊκῶν γ΄ 

 

απ. 4 (4 Jac. = 14 P.) 

 

Φαιστός 

 

 

Steph. Byz. φ 6 Billerbeck Φαιστός. πόλις Κρήτης (om. R), ὀξυτόνως. τὸ γὰρ βαρύτονον κύριον. ἐκτίσθη 

ὑπὸ Φαίστου τοῦ Ῥοπάλου, Ἡρακλέους παιδός. ὁ πολίτης Φαίστιος καὶ Φαιστία καὶ Φαίστιον καὶ 

Φαιστιάς. ἔστι τῆς Φαιστιάδος καὶ ὁ καλούμενος Λισσής. Ὅμηρος (γ 293) “ἔστι δέ τις Λισσὴς αἰπεῖά τε εἰς 

ἅλα πέτρη” (πέτρη R : πέτρην QPN). ἔστι καὶ Ἀχαΐας, ὡς Ῥιανὸς (Ῥιανὸς Xylander : ῥαϊνός RQPN) ἐν 

Ἀχαϊκῶν γ΄. τὸ ἐθνικὸν ὁμοίως Φαίστιος. ἔστι καὶ ἀπὸ τοῦ Φαιστῖνος Φαιστίνιος. ἔστι καὶ ἄλλη Φαιστὸς 

(Φαῖστος RQPN : Φαιστὸς Meineke) Πελοποννήσου ἡ (πελοποννήσου R : πελοπονήσου QPN : ἡ om. RQ) 

πρότερον Φρίξα (Φρῖξος? Meineke) καλουμένη.  
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Ἀχαϊκῶν δ΄ 

 

απ. 5 (5 Jac. = 15 P.) 

 

Σκολιεύς 

 

 
Steph. Byz. σ 214 Billerbeck Σκόλις. Ἀχαΐας πόλις. ὁ πολίτης Σκολιεύς, ὡς Ῥιανὸς ἐν δ΄ Ἀχαϊκῶν.  

 

 

 

Ἀχαϊκῶν (incertae sedis) 

 

απ. 6 (16 P.) 

 

Ἀνθήνηθεν ἵκοντο 

 

 

Από την Ανθήνη έφτασαν. 

 
ἀθήνηθεν R  

 

Steph. Byz. α 320 Βillerbeck Ἀνθήλη [Ἀνθήνη RpcQpc (ex Ἀνθήλη)]. κώμη (<Ἀχαΐας> Berkel), Ἡρόδοτος 

ζ΄ (7.200.2). Ἡρωδιανὸς (Ι.322.13 Lentz) δὲ πόλιν αὐτήν φησι καὶ ἄλλοι. καὶ Ἀνθήνη ἐκλήθη. τὸ ἐθνικὸν 

Ἀνθηναῖος. καὶ “Ἀνθήνηθεν ἵκοντο”  

 

Fortasse Rhiani esse ex Achaicis suspic. Mein. ad loc. 

 

 

Ηλιακά (αππ. 7-13) 

Ἠλιακῶν α΄ 

 

απ. 7 (6 Jac. = 19 P.) 

 

πᾶσαι δ’ εἰσαΐουσι, μιῆς ὅτε τοὔνομα λέξεις 

 

Όλες θα ακούσουν, όταν πεις το όνομα μιας. 

 

μιῆς L : μιᾶς P | τ’ οὔνομα Saal | λέξηις Powell  

 

Schol. Ap. Rh. Arg. 3.1-5c Wendel Ῥιανὸς δὲ ἐν αʹ Ἠλιακῶν φησι μηδὲν διαφέρειν, εἰ μίαν ἐπικαλεῖται 

τῶν Μουσῶν τις· πάσας γὰρ σημαίνει διὰ μιᾶς. λέγει δὲ οὕτως.‘πᾶσαι – λέξεις’  
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Prooemio carminis tribuit Mein. (1843, 202).  

 

 

απ. 8 (7 Jac. = 21 P.) 

 

ὄρος Λαπέρσας  

 

Steph. Byz. λ 40 Billerbeck Λαπέρσα. θηλυκῶς, ὄρος Λακωνικῆς, οὗ μέμνηται Ῥιανὸς ἐν Ἠλιακῶν 

(Ἠλιακῶν  Berkel : ἰλ- RQPN) α΄. ἀπὸ τῶν Λαπερσῶν (Λαπερσῶν Berkel : λαο- RQPN) Διοσκούρων. τὸ 

ἐθνικὸν Λαπερσαῖος. 

 

 

απ. 9 (8 Jac. = 20 P.) 

 

Γόρτυν’ Ἥραιάν τε πολυδρύμους <τε> Μελαινάς 

 

Η Γόρτυνα και η Ηραία και οι Μελαινές που είναι πλούσιες σε δάση. 

 

Γόρτυν’ Gavel : γόρτυναν RQPN | Ἥραιάν τε Meineke : ἡραίαντε RQPN | πολυδρύμους  Salmasius : 

πολυδρόμους RPN : πολυδρομούς Q | Μελαινάς Meineke : μελαίνας RQPN  

 

Steph. Byz. μ 120 Billerbeck Μέλαιναι. (Μέλαιναι QPN : Μελαιναί R) πόλις Ἀρκαδίας, ἀπὸ Μελαινέως 

(μελαινεεὺς R)  τοῦ Λυκάονος, ὡς Παυσανίας (8.26.8). ὁ πολίτης Μελαινεύς, ὡς τῆς Ἡραίας Ἡραιεύς. 

Ῥιανὸς ἐν Ἠλιακῶν [Ἠλιακῶν Holste (cf. Steph. Byz. ν 85) : ἰλ- RQPN] α΄ “Γόρτυν’ - Μελαινάς”. εἰσὶ 

δὲ καὶ Λυκίας Μελαιναί πόλις [πόλις (ex –εις) R] , ὡς Ἀλέξανδρος Λυκιακοῖς (FGrHist 273 F 62). δύναται 

[δύναται (ex –ται καὶ ut vid.) P] τὸ ἐθνικὸν Μελαινίτης ὡς Κελαινίτης. 

 

απ. 10 (9 Jac. = 22 P.) 

 

Νώνακρις  

 

Steph. Byz. ν 85 Billerbeck  Νώνακρις. πόλις Ἀρκαδίας. Ῥιανὸς ἐν Ἠλιακῶν (ἠλιακῶν PN : ἰ- R : ἡ- Q) 

α΄. τὸ ἐθνικὸν Νωνακρίτης, καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α Νωνακριάτης (νωνακριάτης RQpcPN : -κρίτης 

Qac), ὁ Ἑρμῆς. Λυκόφρων (680) “Νωνακριάτης τρικέφαλος φαιδρὸς θεός”. καὶ θηλυκὸν Νωνακριᾶτις 

[Νωνακριᾶτις Westermann: -άτις Rpc (ex –της) QPN]. καὶ Νωνακριεύς [νωνακριεὺς RQPN : Νωνακρεύς 

dub. W. Dindorf in Aristophanis editione ad fr. 655 (cl. Hsch. ν 791; Phot. ν 312)] λέγεται παρὰ 

Ἀριστοφάνει (fr. 861 Kassel/Austin [PCG III 2,400]). 
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Ἠλιακῶν γ΄ 

 

απ. 11 (10 Jac. = 23 P.) 

 

Λιθήσιος  

 

Steph. Byz. λ 64 Billerbeck Λιθήσιος. ὁ Ἀπόλλων ἐν τῷ Μαλέᾳ (Μαλέᾳ Xylander : μαλέα RQPN) λίθῳ 

προσιδρυμένος ἐκεῖ. Ῥιανὸς Ἠλιακῶν (Ἠλιακῶν Berkel : ἰλιακῶν RQPN) γ΄. ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ Μάραθος 

Μαραθήσιος, οὕτω καὶ τοῦτο.    

 

Ἠλιακῶν γ΄ (;) 

 

απ. 12 (58 Jac. = 58 P.) 

 

λίθος μέλας 

 

λίθος μέλας Bekker : μέλας λίθος Meineke : μέγας NCP  

 

Choeroboscus iv. i, p. 123,12 Hilgard Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα τινὰ Δωρικὰ συστέλλοντα τὸ α, ὡς (ὡς V, om. 

NCP) παρ’ Ἡσιόδῳ (Theog. 521) “δῆσας [δήσας NCVP : δῆσε δ’ Hes. (EtG A : δῆσαι EtG B)] 

ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα”, καὶ παρὰ τῷ Ῥιανῷ (Ῥιανῷ corr. Βekker : ῥιάνω N : ριἄνω P : ἀρϊάνω C)  

“λίθος μέγας” (καὶ παρὰ - μέγας om. V). Ταῦτα μὲν ἔχομεν εἰπεῖν ἐν τῇ παρούσῃ πράξει. 

 

Ἠλιακῶν (incertae sedis)  

 

απ. 13 (11 Jac. = 24 P.) 

 

Ἀμυθαονία 

 

Steph. Byz. α 282 Billerbeck Ἀμυθαονία. μοῖρα τῆς Ἤλιδος, ἀπὸ Ἀμυθάονος (ἀμυθαόνος P) τοῦ Κρηθέως 

(κριθέως PN), ὡς Ῥιανός (numerus libri excidit). 

 

 

Θεσσαλικά (αππ. 14-41) 

 

Θεσσαλικῶν δ’  
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απ. 14 (12 Jac. = 28 P.) 

 

Ἐθνέσται  

 

Steph. Byz. ε 16 Βillerbeck Ἐθνέσται. ἔθνος (Ἐθνέσται ἔθνος S : Ἐθνέσται Ν : Ἔθνεσται RQP) Θεσσαλίας, 

ἀπὸ Ἐθνέστου τῶν Νεοπτολέμου παίδων ἑνός, ὡς Ῥιανὸς δʹκαὶ εʹ. 

 

απ. 15 (13 Jac. = 26 P.) 

 

Ἀρκτᾶνες  

 

Steph. Byz. α 433 Billerbeck Ἀρκτᾶνες. ὡς Αἰνιᾶνες (Αἰνιᾶνες Holste : ἀνι- RQPN), ἔθνος Ἠπειρωτικόν. 

Ῥιανὸς ἐν δ΄ Θεσσαλικῶν (θεσσ- RQ : θεττ- PN). 

 

 

απ. 16 (14 Jac. = 27 P.) 

 

Γενοαῖοι  

 

Steph. Byz. γ 51 Billerbeck Γενοαῖοι. ἔθνος Μολοσσίας, ἀπὸ Γενόου ἄρχοντος αὐτῶν, Ῥιανὸς δ΄ 

Θεσσαλικῶν. 

 

 

απ. 17 (15 Jac. = 30 P.)  

 

αὐτὰρ Δωνεττῖνοι ἰδ’ ὀτρηροὶ Κεραῗνες 

 

και έπειτα οι Δωνεττίνοι και οι πρόθυμοι Κεραίνες 

 

Κεραῗνες Meineke : κεραΐνες S : κεραίνες RQPN, corr. C. F. W. Jacobs  

 

Steph. Byz. δ 147 Billerbeck Δωνεττῖνοι (Δωνεττῖνοι [etiam 4 et 7] Berkel [mon. Holste] : δωνέττινοι ter 

S).  ἔθνος Μολοσσικόν. Ῥιανὸς δʹ Θεσσαλικῶν “αὐτὰρ - Κεραῗνες”.   
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απ. 18 (16 Jac. = 33 P.) 

 

Ὑπαιλόχιοι  

 

Steph. Byz. υ 32 Billerbeck Ὑπαιλόχιοι. ἔθνος Μολοσσικόν. Ῥιανὸς ἐν δ΄ (ἐν δ΄ iter. R) Θεσσαλικῶν. 

 

 

απ. 19 (17b Jac. = 34 P.) 

 

Κεστρῖνοι Χαῦνοί τε καὶ αὐχήεντες Ἐλινοί 

 

Οι Κεστρίνοι και οι Χαύνοι και οι περήφανοι Ελινοί 

 

Κεστρῖνοι Siebelis (apud Meineke [1843, 188] : κεστρηνοί RQPN | ἑλινοί R  

 

Steph. Byz. χ 33 Billerbeck Χαῦνοι. ἔθνος Θεσπρωτικόν (Θεσπρωτῶν V). Ῥιανὸς δ΄ Θεσσαλικῶν 

(Θεσσαλωνικῶν V) “Κεστρῖνοι - Ἐλινοί”.  Cf. etiam Steph. Byz. κ 49 Billerbeck Καμμανία. μοῖρα 

Θεσπρωτίας. μετωνομάσθη δὲ Κεστρινία (κεστρηνία R). ἐξ ἧς † Κάδμος † ὁ ποταμός (κάδμος ὁ ποταμὸς 

R : κάδμος. ὁ ποταμὸς QPN). Κεστρίνη (Κεστρίνη Meineke : κεστρῖνος RQPN) δὲ κτίσμα Κεστρίνου 

(κεστρίνου RQN : κεστρίνον P) τοῦ υἱοῦ Ἑλένου τοῦ Πριαμίδου. οἱ οἰκήτορες Καμμανοί, ὡς τῆς Καμπανίας 

Καμπανοί. Steph. Byz. ε 58 Billerbeck Ἐλινοί. ἔθνος (Ἐλινοί ἔθνος S [Steph. Byz. 689,21] : Ἔλινοι NPpc 

: Ἕλ- RQ [ut vid.]Pac) Θεσπρωτικόν, Ῥιανὸς δʹ Θεσσαλικῶν. καὶ Ἐλινία (Ἐλινία Salmasius : ἐλενία QP : 

ἑλε- RN) ἡ χώρα. ἔστι καὶ Σικελίας πόλις (ποταμός pro πόλις R). τὸ ἐθνικὸν Ἐλινῖνος (ἐλενῖνος P). 

 

 

 

απ. 20 (18 Jac. = 29 P.) 

 

Κέλαιθοι 

 

Steph. Byz. κ 153 Billerbeck Κέλαιθοι. ἔθνος Θεσπρωτικὸν προσεχὲς τῇ Θετταλίᾳ. Ῥιανὸς δʹ. λέγονται 

καὶ Κελαιθεῖς (Κελαιθεῖς V : κελεθεῖς RQPN). 

 

 

απ. 21 (19 Jac. = 31 P.) 

 

σὺν δὲ Παραυαίους καὶ ἀμύμονας Ὀμφαλιῆας  
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μαζί με τους Παραυαίους και τους άψογους Ομφαλιείς 

 

Παραυαίους Jacobs (vid. Meineke 1843, 187s) : παραυαίοις Rpc (ex παραβαί-) QPN | Ὀμφαλιῆας 

Xylander : ἀμφαλιῆας QPN : ἀμφάλικας R 

 

Steph. Byz. π 37 Billerbeck Παραυαῖοι (Παραυαῖοι R : Παραύαιοι QPN). ἔθνος Θεσπρωτικόν. Ῥιανὸς ἐν 

δ΄ Θεσσαλικῶν “σὺν - Ὀμφαλιῆας”. καλοῦνται δὲ ἀπὸ τοῦ παρὰ τὸν Αὖον ποταμὸν οἰκεῖσθαι. 

 

 

απ. 22 (20 Jac. = 32 P.) 

 

Συλίονες δ’ ἕσποντο ὁμοῦ 

 

και μαζί ακολουθούσαν οι Συλίονες 

 

Συλείονες R | δ’ ἕσποντο ὁμοῦ Salmasius : θ’ ἕπονθ’ ὁμοῦ RQPN  

 

Steph. Byz. σ 315 Billerbeck Συλίονες (Συλείονες R). ἔθνος Χαονίας, ὡς Ῥιανὸς ἐν δ΄ Θεσσαλικῶν 

“Συλίονες - ὁμοῦ”.   

 

 

Θεσσαλικῶν ζ΄ 

 

απ. 23 (22 Jac. = 38 P.) 

 

ἑπτὰ δὲ Δωνεττῖνοι, ἀτὰρ δυοκαίδεκα Κᾶρες 

 

επτά Δωνεττίνοι και έπειτα δώδεκα Κάρες 

 

δυοκαίδεκα Friedemann : ὄκτω καίδεκα S 

 

Steph. Byz. δ 147 Billerbeck Δωνεττῖνοι. ἔθνος Μολοσσικόν. Ῥιανὸς (vide fr. 17) καὶ ἐν τῇ ζʹ “ἑπτὰ - 

Κᾶρες”. 

 

 

Θεσσαλικῶν η΄ 
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απ. 24 (23 Jac. = 39 P.) 

 

νήσοις Ὀξείῃσι καὶ Ἀρτεμίτῃ ἐπέβαλλον 

 

Όρμησαν ενάντια στα νησιά Οξείες και την Αρτεμίτα 

 

Ἀρτεμίτῃ Holste : ἀρτεμίη RQPN | ἐπέβαλλον Q : -βαλον RPN  

 

Steph. Byz. α 462 Billerbeck Ἀρτεμίτα [Ἀρτέμιτα Rpc (ex –μητα) QPN : Ἀρτεμίτα Meineke (e Str.)]. νῆσος 

Τυρρηνικὴ παρὰ (περὶ pro παρὰ Q) τὴν Αἰθάλειαν [Αἰθάλειαν Cluverius (Italia ant. p. 296) : θάλειαν 

RQPN] νῆσον, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 28). ὡς δὲ Στράβων (11,11,7 [C 519,20]; 16,1,17 [C 744,3]) 

πόλις Παρθυαίων (παρθιαίων R). ὁ δὲ Ἀρτεμίδωρός (fr. 56 Stiehle) φησιν ὅτι χερρόνησος περὶ (παρὰ R) 

τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἀχελῴου ποταμοῦ λεγομένη Ἀρτεμίτα (ἀρτέμια Q). ἡ γενικὴ Ἀρτεμίτας. τὸ ἐθνικὸν 

Ἀρτεμιτηνός. Ἀπολλόδωρος (FGrHist 779 F 8) δ' Ἀρταμιτηνός  φησι διὰ τοῦ α. ἔστι καὶ πλησίον τῶν 

Ὀξειῶν νήσων νῆσος Ἀρτεμίτα. Ῥιανὸς ηʹ [η΄ RQ (ut vid.) : οἱ PN) Θεσσαλικῶν “νήσοις - ἐπέβαλλον”. 

τὸ ἐθνικὸν τὸ αὐτό, ἢ Ἀρτεμιταῖος διὰ τὸ τὸν τύπον τοῖς Πέρσαις ἀναλογεῖν.  

 

 

απ. 25 (24 Jac. = 40 P.) 

 

Ὀνθύριον ή Ὀνθυριεύς 

 

Steph. Byz. ο 72 Billerbeck  Ὀνθύριον. πόλις Θεσσαλικὴ περὶ (περὶ QPN : παρὰ R) τὴν Ἄρνην. τὸ ἐθνικὸν 

Ὀνθυριεύς. Ῥιανὸς η΄. 

 

Θεσσαλικῶν θ΄ 

 

απ. 26 (25 Jac. = 41 P.) 

 

οἱ δ’ ἄφαρ ὁπλισθέντες ἴσαν κραναὴν ποτὶ Φύλλον 

 

και εκείνοι οπλίστηκαν αμέσως και βάδισαν προς την βραχώδη Φύλλο 

 

ὡπλισθέντες ἦσαν V 
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Steph. Byz. φ 113 Billerbeck Φύλλος [Φύλλος (Strab.) Meineke : φύλλους R : φυλλοῦς QPN). πόλις ἐν 

Θετταλίᾳ. Στράβων θʹ (9,5,14 [C 435,37]). Ῥιανὸς δὲ Φύλλον (φύλλον PN : φῦλλον RQ) θηλυκῶς λέγει 

(λέγει  PN : λέγεται RQ)  ἐν θʹ (Ῥιανὸς – θ΄ om V) Θεσσαλικῶν “οἳ - Φύλλον”. <οἱ οἰκήτορες Φύλλιοι ἤ 

Φυλλεῖς> [Meineke : -ιεῖς RQPN e tmemate antecedente huc transp. Billerbeck (mon. Meineke)] οἱ 

οἰκοῦντες Φυλλεῖς (del. Meineke). 

 

 

Θεσσαλικῶν ιδ΄ 

 

απ. 27 (26 Jac. = 42 P.) 

 

Θαμία  

 

Steph. Byz. θ 5 Billerbeck Θαμία (Θαμία Xylander : Θαλαμία RQPN). πόλις Θεσσαλίας. Ῥιανὸς ιδʹ 

Θεσσαλικῶν [Θεσσαλικῶν Berkel (cf. fr. 15, 16, 17 etc.) : θεσσαλιακῶν RQPN]. καὶ Θαμίεια. τὸ ἐθνικὸν 

Θαμιεύς. 

 

 

Θεσσαλικῶν ιε΄ 

 

απ. 28 (27 Jac. = 43 P.) 

 

Ῥιανὸς καλεῖ Τ ρ ι π ο λ ι σ σ ί ο υ ς 

 

Steph. Byz. τ 197 Billerbeck Τριπόλισσοι. ἔθνος Θεσπρωτικόν, οὓς καὶ Τριπολισσίους καλεῖ Ῥιανὸς ἐν τῷ 

ιε΄. 

 

 

Θεσσαλικῶν ις΄ 

 

απ. 29 (28 Jac. = 44 P.) 

 

Ῥιανὸς ις΄ Α ἰ γ ώ ν η ν αὐτὴν λέγει  

 

Steph. Byz. α 114 Billerbeck  Αἰγώνεια. πόλις Μηλιέων. Λυκόφρων (903) “ὧν οἱ μὲν Αἰγώνειαν ἄθλιοι 

πάτραν”. καὶ Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 132). Ῥιανὸς ις΄ Αἰγώνην αὐτὴν λέγει. τὸ ἐθνικὸν Αἰγωνεύς. 
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Θεσσαλικῶν (incertae sedis)  

 

απ. 30 (29 Jac. = 47 P.) 

 

τοὶ δ’ ἤδη ἐπὶ νηὸν ἐυκνήμιδος Ἰτώνης 

 

και εκείνοι ήδη (βάδιζαν) προς τον ναό της Ιτωνίας (Αθηνάς) με τις όμορφες κνήμες  

 

νηὸν ΕtG (B) : νηῶν Α : νηὼν EtG (A) 

 

Sch. Α (Hrd) Il. Β 175b.24-29, I 219 Erbse οὕτως οὖν καὶ τὸ “εὐκλήϊς” (εὐκλ. EtG : εὔκληις A)  (Il. 

24.318) καὶ πολυκλήϊς βαρυνθήσεται· τίθεται γὰρ καὶ ἐπὶ ἀρσενικοῦ, ὡς καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ λεύκασπις 

(cf. Il. 22.294)· καὶ γὰρ ἐπὶ Ἀμαζόνος ταγείη ἄν. καὶ τὸ εὐκνήμις (εὐκνῆμις Α : εὐκνημὶς EtG : em. Lehrs) 

ἀμέλει ἐπὶ τῆς Ἀθηνᾶς τέτακται παρὰ Ῥιανῷ ἐν (ἐν Α : καὶ EtG) Θεσσαλικοῖς· “τοὶ δ’ - Ἰτώνης”. Cf. etiam 

de Rhiani verso EtG κ 518 L.-L. 

 

 

απ. 31 (30a Jac. = 25 P.) 

 

Πυρραίην ποτὲ τήν γε παλαιότεροι καλέεσκον 

                                 Πύρρης Δευκαλίωνος ἀπ’ ἀρχαίης ἀλόχοιο. 

     Αἱμονίην δ’ ἐξαῦτις ἀφ’ Αἵμονος, ὅν ῥα Πελασγός 

            γείνατο φέρτατον υἱόν· ὁ δ’ αὖ τέκε Θεσσαλὸν Αἵμων, 

                                 τοῦ δ’ ἄπο Θεσσαλίην λαοὶ μετεφημίξαντο. 

 

Κάποτε οι παλαιότεροι την αποκαλούσαν Πυρραία, από την Πύρρα, την παλαιά σύζυγο 

του Δευκαλίωνα. και αργότερα την ονόμασαν Αιμονία από τον Αίμονα, τον οποίο ο 

Πελασγός γέννησε ως τον πιο δυνατό γιο του· και ο Αίμονας με την σειρά του γέννησε 

τον Θεσσαλό, κι απ’αυτόν οι κάτοικοι άλλαξαν το όνομα σε Θεσσαλία.  

 

1 Πυρραίην Scal., Meineke : πύρραν δή ο  

 

Sch. Ap. Rh. Arg. 3.1090b Wendel Αἱμονίην. ἡ Θεσσαλία ἐκαλεῖτο τὸ παλαιὸν Πυρραία (Πυρραία Heyne 

: πύρρα L : om. P.), ὡς Ῥιανός [ex initio operis (Meineke 1843, 186)]· ’Πυρραίην - μετεφημίξαντο.’ οἱ δὲ 

ἀπὸ Θεσσαλοῦ τοῦ Φειδίππου πατρός (Θεσσαλοῦ τοῦ Φειδίππου πατρός L), τοῦ Ἡρακλείδου (Θεσσαλοῦ 
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τοῦ Φειδίππου πατρός τοῦ Ἡρακλείδου L), μετὰ τὰ Τρωικὰ κληθῆναί (κληθῆναι P : καῆναι L) φασι. 

διαιρεῖται δὲ (δὲ om. L) εἰς μέρη δʹ, Πελασγιῶτιν, Θεσσαλιῶτιν, Ἰωλκῖτιν, Φθιῶτιν. ταῦτα παρατίθεται 

Ἀπολλόδωρος ἐν Νεῶν καταλόγῳ (FGrHist 244 F 164). Cf. etiam Steph. Byz. α 130 Billerbeck Αἱμονία 

(Αἱμονία Meineke : Αἱμωνία RQ : Αἰμω- PN). ἡ Θετταλία, ἀπὸ Αἵμονος. Αἵμων δὲ υἱὸς μὲν Χλώρου τοῦ 

Πελασγοῦ, πατὴρ δὲ Θεσσαλοῦ, ὡς Ῥιανὸς καὶ ἄλλοι. 

 

 

απ. 32 (31 Jac. = 48 P.) 

 

Ἀγύλλιον χαλκόν  

 

χαλκός από την Άγυλλα 

 

Steph. Byz. α 51 Billerbeck  Ἄγυλλα. πόλις Τυρρηνίας. Λυκόφρων “Ἄγυλλαν Αὐσονῖτιν εἰσεκώμασεν”. 

ἔστι δὲ κτίσμα τῶν ἐκ Θετταλίας Πελασγῶν, μετωνομάσθη δὲ Καῖρε [καῖρε Ald : καιρε QPN : καὶ ρε (cf. 

etiam infra καιρε) R]. Θετταλῶν γὰρ κρατούντων τῆς πόλεως προσελθών τις τῶν ἀπὸ Λυδίας 

μετοικησάντων Τυρρηνῶν ἠρώτα τί ἂν εἴη τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, τὶς δὲ ἀντὶ τῆς ἀποκρίσεως τὸ χαῖρε εἶπεν· 

ὅθεν Τυρρηνοὶ κρατήσαντες Καῖρε προσηγόρευσαν. τὸ ἐθνικὸν Καιρετανοί [καιρετανοὶ Q : κεραι- (e κερε) 

Rpc : καιρετάνοι PN], ὡς Στράβων. ὁ πολίτης Ἀγυλλαῖος. Ῥιανὸς [ῥιανὸς Npc (e ῥο-) : ῥο- RQP] δὲ Ἀγύλλιον 

εἶπε χαλκόν.  

 

Thessalicis vindicat Siebelis, quod Agylla colonia Thessalica esse dicebatur. 

 

απ. 33 (32 Jac. = 62 P.) 

 

Ῥιανὸς Ἀ ζ ώ ρ ε ι α ν αὐτήν φησιν 

 

Steph. Byz. α 76 Billerbeck  Ἄζωρος. πόλις Πελαγονίας (Πελαγωνίας R) τῆς λεγομένης Τριπολίτιδος, 

ὡς Στράβων, ὑπό τινος ἐκτισμένη Ἀζώρου. λέγεται καὶ πληθυντικῶς [πληθυντικῶς Qpc (ex –ικὸν)] “ἐν 

Ἀζώροις”. ὁ πολίτης Ἀζωρίτης, ὡς Ἀλωρίτης (ὡς σαλωρίτης R)· πόλις δὲ Μακεδονίας καὶ ἡ Ἄλωρος. 

Ῥιανὸς (ῥιανὸς RQ : ἀρριανός PN) Ἀζώρειαν αὐτήν φησιν. ἢ Ἀζωρεάτης (Ἀζωρεάτης Meineke : 

ἀζωριάτης RQPN) ὡς Βοττεάτης (βοττεάτης RPN : κοττ- Q), ἢ Ἀζωρεύς ὡς Ἀλεξανδρεύς. 

 

 

απ. 34 (33 Jac. = 35 P.)  

 

Ἄμυμνοι 
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Steph. Byz. α 284 Billerbeck  Ἄμυμνοι . ἔθνος Ἠπειρωτικόν, Ῥιανὸς (Ῥιανὸς Ἀμύμνονας Salmasius, fr. 

22 excidisse ratus) *** λέγεται καὶ Ἀμυμναῖος καὶ Ἀμυμναία (lac. indic. RQPN). 

 

 

απ. 35  (36 P.) 

 

μένος πνείοντες Ἀμύνται 

 

οι Αμύντες με οξυμμένο φρόνημα  

 

Ἀμύνται Xylander : -του RQPN  

 

Steph. Byz. α 285 Billerbeck Ἀμύνται (Ἀμύνται PN : -α RQ). ἔθνος Θεσπρωτικόν [θεσπρωτῶν (ικη supra 

lin.) Ν]  “μένος - Ἀμύνται” (Rhiani nomen excidisse et verba ad Thessalicorum lib. iv referenda esse 

suspicatur Meineke) . καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ τῶν Ἠπειρωτῶν πολιτείᾳ (fr. 501 Gigon). De verso Rhiani 

cf. etiam P. Oxy. 2819.2 (ed. Lobel 1971, 90-91) γρ]άφεται αμυν[1 (post αμυν litterae aut nullae aut (una 

vel duo) contractiores, cauda enim nulla ne brevior quidem dispicitur: αμυν|[, αμυν[ω]|, αμυν[ο]|. 

Ἀμυν|[τ Lobel) / ]ωι γένει προς2 / ].ις δ(ὲ) τῶν ἀντιγρα3 (ἐν ἐνί]οις δ(ὲ) τῶν ἀντιγρά[φων Lobel) / ]ς ἔθνος 

εἶναι4 (Θεσπρωτία]ς ἔθνος leg. Lobel) / ].υμενον φερε5 (φέρε[ται Lobel) / ]. ου λέγεται δέ φησιν[6 (].: ι, 

ν? post φησιν aut nihil deest aut parvum) / ]. νειοντες ησαν7 (μένος π]νείοντες Lobel , vid. ad 8 ἦσαν … 

ὠνομασμέ[νοι? Lobel) /  ]ιν ὠνομασμε8 / ]9 / ]ς λέγουσι10 / ]α γ(ὰρ) ἐλέγετο η11 / ]αρατομετοι12 (–α γ(ὰρ) 

ἐλέγετο ἡ … π]αρὰ τὸ μετοι[κίσασθαι (vel sim.)? Lobel) / ].[]ονα[13 /  ]… []ες14 / σκ]ευαζ[ο]μ[έ]νοις15 / 

]16 / ]. ουε . αβ .. εν17 (]του ἔλαβε γεν[. ) / ].. θ .. []α .. νιου18    

 

1-7 fort. e fr. 36 (Steph. Byz. α 284 Billerbeck Ἄμυμνοι.) et fr. 37 (Steph. Byz. α 285 Billerbeck Ἀμύνται.). 

Rhiano haud absurde trib., ut qui alias Thesprotiae gentes in quarto Thessalicorum tractaverit (fr. 14-23), 

vid. SH 942, 446.                                  

 

 

απ. 36 (34 Jac. = 60 P.) 

 

Ἐχίονος ἄστυ  

 

η πόλη του Εχίονα 

 

Ἐχίονος Salmasius : ἔχιον RQPN 
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Steph. Byz. ε 186 Billerbeck Ἐχῖνος. πόλις Ἀκαρνανίας (ἔστι καὶ Θεσσαλίας ante Ῥιανός excidisse susp. 

Meineke), “Ἐχίνου κτίσμα. Ῥιανὸς “Ἐχίονος ἄστυ” ταύτην εἶπεν. ὁ πολίτης Ἐχιναῖος, ὡς χέρσος χερσαῖος 

καὶ Ἄπειρος Ἀπειραῖος Κύφος (Kύφος Meineke : κῦφος RQPN) Κυφαῖος. καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐχιναῖος Ἐχιναιεύς 

[ἐχιναιεὺς (ex –αεὺς) R], ὡς Κρηταῖος Κρηταιεύς (κριταῖος κριταιεὺς QPN). τινὲς δὲ καὶ Ἐχινοῦντα φασὶ 

τὴν αὐτήν. 

 

 

απ. 37 (35 Jac. = 59 P.) 

 

Ῥιανὸς δὲ Κ ρη σ τ ω ν ί ο υ ς αὐτούς φησιν 

  

Steph. Byz. κ 216 Billerbeck Κρηστώνη (Κρηστώνη Meineke susp. in app. (e Lyc.) : Κρηστών RQ : 

Κρήστων PN). πόλις Θρᾴκης. ἔοικε δὲ εἶναι ἡ Κρηστών (Κρηστών Westermann : κρήστων RQPN) παρ' 

Ἡροδότῳ (1.57.1). Λυκόφρων (937) “ὁρκωμοτῆσαι (ὁρκωμοτῆσαι R) τόν τε Κρηστώνης θεόν”. ὁ πολίτης 

Κρηστωναῖος παρὰ Πινδάρῳ (fr. 309 Maehler). Ῥιανὸς δὲ Κρηστωνίους αὐτούς φησιν. Ἑκαταῖος δὲ 

Κρηστῶνας (κρηστῶνας RPN : κρηστώνας Q) αὐτοὺς ἐν Εὐρώπῃ (FGrHist 1 F 153). καὶ Κρηστωνικόν 

κτητικόν. 

 

 

απ. 38 (36 Jac. = 45 P.) 

 

Φ ά λ α ρ ο ν  

  

Steph. Byz. φ 18 Billereck Φάληρον. δῆμος καὶ ἐπίνειον τῆς Ἀττικῆς. Παυσανίας πρώτῳ περιηγήσεως 

Ἑλλάδος (1.1.2 et 28.9). καὶ πληθυντικῶς τὰ Φάληρα (φάλληρα P). {Ξενοφῶν ἱππαρχικῷ}. (ἱππαρχικῷ R 

: -κῶν QPN) ἀπὸ γὰρ Φαλήρου Φαληρεῖς ὀνομάζονται οἱ (οἱ om. R) Ἀθηναῖοι. λέγεται δὲ (δὲ post λέγεται 

om. RQ) καὶ ὁ δῆμος (ὁ ante δῆμος add. N)  καὶ ὁ δημότης Φαληρεύς. λέγεται καὶ Φαληραῖος καὶ θηλυκῶς 

(θηλυκῶς om. R) Φαληρίς. τὰ τοπικὰ Φαληρόθεν Φάληρόνδε καὶ (καὶ ante Φαληροῖ add. R : om. QPN) 

Φαληροῖ. καὶ Φαληρικόν. ἔστι καὶ πόλις ἐν Ὀπικοῖς, εἰς ἣν ἐξεβράσθη Παρθενόπη ἡ Σειρήν, ἣ καλεῖται 

Νεάπολις. ἔστι καὶ Θετταλίας ἄλλη πρὸς τῇ Οἴτῃ, ἣν Ῥιανὸς διὰ τοῦ α γράφει Φάλαρον {λέγων} (λέγων 

secl. Billerbeck, cf. Steph. Byz. λ 19.21) καὶ Φάληρον διὰ τοῦ η. 

 

 

απ. 39 (37 Jac. = 46 P.) 

 

Φ α λ ώ ρ ε ι α ν 
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Steph. Byz. φ 20 Billerbeck Φαλώρη. (Φαλώρη RQPN : Φαλώρεια legere malit Meineke in app.) πόλις 

Θεσσαλίας. ταύτην Ῥιανὸς Φαλώρειαν (Φαλώρειαν Μ : Φαλωρίαν RQPN) καλεῖ. τὸ ἐθνικὸν Φαλωρεύς 

καὶ Φαλωρείτης ὡς Μαρωνείτης (Φαλωρείτης R : -ρίτης QPN, μαρωνείτης RQ : μαρωνίτης PN).   

 

Mεσσηνιακά (αππ. 40-52) 

 

Μεσσηνιακῶν α΄ 

 

απ. 40 (38 Jac. = 49 P.) 

 

Ἰρά 

 

Steph. Byz. ι 92 Billerbeck  Ἰρά. ὄρος (Ἰράορος RQ) Μεσσηνίας (Μεσσηνίας Xylander : -σ- RQPN). 

Ῥιανὸς ἐν (ἐν om. R) Μεσσηνιακῶν (μεσηνιακῶν PN) α΄. ἔστι καὶ πόλις Μαλιέων ἀπὸ Ἴρου. ἔστι καὶ πόλις 

Λέσβου. καὶ ἡ παρ’ Ὁμήρῳ (ὅμηρον R) “Καρδαμύλην τ' Ἐνόπην τε καὶ Ἰρήν” [ἱρήν R Homeric codd. : ἰ- 

QPN (cf. Paus. 4.30.1)]. τὸ ἐθνικὸν Ἰριεύς τῶν Μαλιέων (ἀπὸ Ἴρου – Μαλιέων om. N). 

 

Μεσσηνιακῶν δ΄  

 

απ. 41 (39 Jac. = 50 P.) 

 

αὐδὴν εἰσάμενος Δωτηΐδι Νικοτελείῃ 

 

αφού μιμήθηκε την φωνή της Νικοτέλειας από το Δώτιο 

 

Δωτηίδι Νικοτελείῃ Heringa : δωτηΐ νικοτελείηι S 

 

Steph. Byz. δ 151 Billerbeck Δώτιον. πόλις (πόλις S : “imo πεδίον” Meineke ad loc.) Θεσσαλίας, ὅπου 

μετῴκησαν οἱ Κνίδιοι, ὧν ἡ χώρα Κνιδία. Καλλίμαχος ἐν τοῖς ὕμνοις (Cer. 24) “οὔπω τὰν (τὰν Berkel : 

τ’ ἄν S) Κνιδίαν, ἔτι Δώτιον ἱρὸν (ἱρὸν Berkel : ἱερὸν S) ἔναιον”. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Δωτίας τῆς Ἐλάτου. 

Φερεκύδης (FGrHist 3 F 172) δὲ ἀπὸ Δώτιος τοῦ Ἀστερίου καὶ Ἀμφικτυόνης τῆς Φθίου. ὡς δὲ Ἀρχῖνος 

(FGrHist 604 F 3) (Ἀρχῖνος Berkel : -ῆνος S) ἀπὸ Δώτου τοῦ  Νεώνου τοῦ Ἕλληνος. Μνασέας (fr. 27 

Cappelletto) δέ “ἀπὸ Δώτου τοῦ Πελασγοῦ. ἔστι δὲ τὸ πεδίον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ἰδίοις ὄρεσι περιεχόμενον”. 

ὁ πολίτης Δωτιεύς. Σοφοκλῆς Λαρισαίοις (fr. 380 Radt) “καί μοι τρίτον ῥίπτοντι Δωτιεὺς ἀνὴρ ἀγχοῦ 

προσῆψεν Ἔλατος (Ἔλατος Montfaucon : ἐλα| .]ος S : ἐλαφρὸς Tennulius) ἐν δισκήματι”. καὶ ἐν Λημνίαις 

προτέραις (fr. 386 Radt) “Φερητίδης (Φερητίδης Westermann : φερη| .]ίδας S : -κίδας Montfaucon) τ’ (τ’ 
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Westermann : δ’ S) Ἄδμητος ἠδ’ ὁ Δωτιεὺς Λαπίθης Κόρωνος” (Κόρωνος Nauck : κορωνός S). τὸ 

θηλυκὸν Δωτηίς. Ῥιανὸς ἐν δʹ Μεσσηνιακῶν “αὐδὴν - Νικοτελείῃ”.  

 

Mεσσηνιακῶν ε΄ 

 

απ. 42 (40 Jac. = 51 P.) 

 

τὴν μὲν ἀνήγετ’ ἄκοιτιν ἐπὶ κραναὴν Φιγάλειαν 

 

την πήρε σύζυγό του στην βραχώδη Φιγάλεια 

 

Φιγάλειαν Xylander : φιγάλειον R : φιγαλεῖον Q : φιγαλέαν PN  

 

Steph. Byz. φ 61 Billerbeck Φιγάλεια (Φιγαλέα RQPN). πόλις Ἀρκαδίας. Ῥιανὸς ἐν εʹ Μεσσηνιακῶν 

(μεσηνιακῶν Ald. : μεση- RQPN) “τὴν μὲν - Φιγάλειαν”. μετωνομάσθη δὲ Φιάλεια δίχα τοῦ γ ἀπὸ Φιάλου 

τινός. ἔστι καὶ Φιάλεια Βιθυνίας. τὸ ἐθνικὸν τῆς προτέρας Φιγαλεύς καὶ Φιγαλείτης. 

 

Μεσσηνιακῶν ς΄ 

 

απ. 43 (41 Jac. = 52 P.) 

 

Ἀταβύριον 

 

Steph. Byz. α 510 Billerbeck Ἀταβύριον (Ἀταβύριον Holste : Ἀτάβυρον RQPN). ὄρος Ῥόδου, Ῥιανὸς ς΄ 

Μεσσηνιακῶν (Μεσσηνιακῶν Xylander : μεση- RQPN). τὸ ἐθνικὸν Ἀταβύριος, ἐξ οὗ καὶ Ἀταβύριος Ζεύς. 

ἔστι καὶ Σικελίας Ἀταβύριον, ὡς Τίμαιος (FGrHist 566 F 39a). κέκληται δὲ τὰ ὄρη ἀπό τινος Τελχῖνος 

Ἀταβυρίου. ἔστι καὶ Περσικὴ πόλις. ἔστι καὶ Φοινίκης. 

 

Μεσσηνιακῶν (incertae sedis) 

 

απ. 44 (41 Jac. = 49 Hun.) 

 

Στρῆνος 

 

Ps.-Hdn. fr. 49 Hunger (JöBG 16 [1967] 13 et 27) Στρῆνος (στρινος [sine acc.] cod.). πόλις Κρητική, 

Ῥιανός Μεσσηνιακοῖς (fr. 5 Castelli).  
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απ. 45 (42 Jac. = 49 P.)  

 

Paus. 4.6.1-3 Rocha-Pereira πρὶν δὲ ἢ συγγράφειν με τὸν πόλεμον καὶ ὁπόσα πολεμοῦσιν ἑκατέροις ὁ 

δαίμων παθεῖν ἢ δρᾶσαι παρεσκεύασεν (παρεσκεύασεν VP : -σαι F), διακρῖναί τε (τε del. Hitzig : τι 

Lachmann | del. Lachmann) καὶ ἡλικίας {ἔργα} (ἔργα post παρεσκεύασεν transp. Hitzig, ante ὁπόσα 

Sleemann, ante καὶ ἡλικίας R) πέρι (πέρι Pa : ὅπερ β) ἠθέλησα ἀνδρὸς Μεσσηνίου. τὸν γὰρ πόλεμον τοῦτον 

γενόμενον μὲν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων πρὸς Μεσσηνίους καὶ τοὺς ἐπικούρους, ὀνομασθέντα δὲ 

οὐκ ἀπὸ τῶν ἐπιστρατευσάντων ὥσπερ γε ὁ Μηδικὸς καὶ ὁ Πελοποννήσιος, Μεσσήνιον δὲ ἀπὸ τῶν 

συμφορῶν, καθὰ δὴ καὶ τὸν ἐπὶ Ἰλίῳ κληθῆναι Τρωικὸν καὶ οὐχ Ἑλληνικὸν ἐξενίκησεν, τοῦτον δὴ (δὴ Rsv 

Pa : γὰρ β om. Hitzig) τῶν Μεσσηνίων τὸν πόλεμον Ῥιανός τε ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησεν ὁ Βηναῖος καὶ ὁ 

Πριηνεὺς Μύρων (FGrHist 106 T 1)· λόγοι πεζοὶ Μύρωνός ἐστιν ἡ συγγραφή. συνεχῶς μὲν δὴ τὰ πάντα 

ἐξ ἀρχῆς ἐς τοῦ πολέμου τὴν τελευτὴν οὐδετέρῳ διήνυσται· μέρος δὲ ὧι (ὧι Bekker : ὡς β) ἑκάτερος 

ἠρέσκετο, ὁ μὲν τῆς τε Ἀμφείας τὴν ἅλωσιν καὶ τὰ ἐφεξῆς συνέθηκεν οὐ πρόσω τῆς  Ἀριστοδήμου τελευτῆς, 

Ῥιανὸς δὲ τοῦδε μὲν τοῦ πρώτου τῶν πολέμων οὐδὲ ἥψατο ἀρχήν· ὁπόσα δὲ χρόνῳ συνέβη τοῖς Μεσσηνίοις 

ἀποστᾶσιν ἀπὸ Λακεδαιμονίων, ὁ δὲ καὶ ταῦτα μὲν οὐ τὰ πάντα ἕγραψε, τῆς μάχης δὲ τὰ ὕστερα ἣν 

ἐμαχέσαντο ἐπὶ τῇ τάφρῳ τῇ καλουμένῃ Μεγάλῃ. ἄνδρα ὅσον οὐ<δένα> (ὅσον οὐδένα coni. Clavier : ὅσον 

οὐ β : οὖν Clavier : <δ’> ὅσον οὐ <πρῶτον> Schwartz : ἀριστομένην R2Pa Vb transp. e l. 18) Μεσσήνιον 

– τούτου γὰρ δὴ ἕνεκα τὸν πάντα ἐποιησάμην Ῥιανοῦ καὶ Μύρωνος λόγον – Ἀριστομένην, ὃς καὶ πρῶτος 

καὶ μάλιστα τὸ Μεσσήνης ὄνομα ἐς ἀξίωμα προήγαγε, τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐπεισήγαγε μὲν ὁ Πριηνεὺς ἐς τὴν 

συγγραφήν, Ῥιανῷ δὲ ἐν τοῖς ἔπεσιν οὐδὲν Ἀριστομένης ἐστὶν ἀφανέστερος ἢ Ἀχιλλεὺς ἐν Ἰλιάδι Ὁμήρῳ. 

Διάφορα οὖν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρηκότων, προσέσθαι (προσέσθαι Bekker : προέσθαι β) μὲν τὸν ἕτερόν μοι τῶν 

λόγων καὶ οὐχ ἅμα ἀμφοτέρους ὑπελείπετο, Ῥιανὸς δέ μοι ποιῆσαι μᾶλλον ἐφαίνετο εἰκότα ἐς τὴν 

Ἀριστομένους ἡλικίαν· Μύρωνα δὲ ἐπί τε ἄλλοις καταμαθεῖν ἔστιν οὐ προορώμενον εἰ ψευδῆ τε καὶ οὐ 

πιθανὰ δόξει λέγειν καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν τῇδε τῇ Μεσσηνίᾳ (τῇ Μεσσηνίᾳ Sylburg : τῆς Μεσσηνίας β) 

συγγραφῇ. πεποίηκε γὰρ ὡς ἀποκτείνειε Θεόπομπον τῶν Λακεδαιμονίων τὸν βασιλέα Ἀριστομένης ὀλίγον 

πρὸ τῆς Ἀριστοδήμου τελευτῆς· Θεόπομπον δὲ οὔτε μάχης γινομένης οὔτε ἄλλως προαποθανόντα ἴσμεν 

πρὶν ἢ διαπολεμηθῆναι τὸν πόλεμον. οὗτος δὲ ὁ Θεόπομπος· ἦν καὶ ὁ πέρας ἐπιθεὶς τῷ πολέμῳ· μαρτυρεῖ 

δέ μοι καὶ τὰ ἐλεγεῖα τῶν Τυρταίου λέγοντα ἡμετέρῳ βασιλῆι θεοῖσι φίλῳ Θεοπόμπῳ, ὃν διὰ Μεσσήνην 

εἵλομεν εὐρύχορον. ὁ τοίνυν Ἀριστομένης δόξῃ γε ἐμῇ γέγονεν ἐπὶ τοῦ πολέμου τοῦ ὑστέρου· καὶ τὰ ἐς 

αὐτόν, ἐπειδὰν ἐς τοῦτο ὁ λόγος ἀφίκηται, τηνικαῦτα ἐπέξειμι. 

 

απ. 46 (43 Jac. = 49 P.) 

 

Paus. 4.15.1-3 Rocha-Pereira ὡς δὲ τά τε ἄλλα ἐς τὸν πόλεμον ἕτοιμα ἦν αὐτοῖς καὶ τὰ ἀπὸ τῶν συμμάχων 

προθυμότερα ἢ προσεδόκων – καὶ γὰρ Ἀργείοις ἤδη καὶ Ἀρκάσι λαμπρῶς τὸ ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔχθος 

ἐξῆπτο – οὕτως ἀπέστησαν ἔτει τριακοστῷ μὲν καὶ ἐνάτῳ μετὰ Ἰθώμης ἅλωσιν, τετάρτῳ δὲ τῆς τρίτης 

ὀλυμπιάδος καὶ εἰκοστῆς, ἣν Ἴκαρος Ὑπερησιεὺς ἐνίκα στάδιον· Ἀθήνῃσι δὲ οἱ κατ’ ἐνιαυτὸν ἦσαν ἤδη 

τότε ἄρχοντες, καὶ Ἀθηναίοις Τλησίας ἦρχεν. ἐν δὲ (δὲ om. F) Λακεδαίμονι οἵτινες (Λακεδαίμονι οἵτινες 
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Buttmann : λακεδαιμονίοις τινὲς β) τηνικαῦτα ἔτυχον βασιλεύοντες, Τυρταῖος μὲν τὰ ὀνόματα οὐκ ἔγραψε, 

Ῥιανὸς δ’ ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσι Λεωτυχίδην βασιλέα ἐπὶ τοῦδε εἶναι τοῦ πολέμου. Ῥιανῷ μὲν οὖν ἔγωγε 

οὐδαμῶς κατά γε τοῦτο συνθήσομαι· Τυρταῖον δὲ καὶ οὐ λέγοντα ὅμως εἰρηκέναι τις ἂν ἐν τῷδε ἡγοῖτο 

(ἡγοῖτο y2 : -εῖτο r). ἐλεγεῖα γὰρ ἐς τὸν πρότερόν ἐστιν αὐτῷ πόλεμον· ἀμφ’ αὐτὴν (ἀμφ’ αὐτῇ Wilamowitz 

: ἄμφω τώδ’ Strab. 6.3.3) δ' ἐμάχοντ’ ἐννέα καὶ δέκ’ ἔτη νωλεμέως, αἰεὶ ταλασίφρονα θυμὸν ἔχοντες, 

αἰχμηταὶ πατέρων ἡμετέρων πατέρες. δῆλα οὖν ἐστιν ὡς ὕστερον τρίτῃ γενεᾷ τὸν πόλεμον οἱ Μεσσήνιοι 

τόνδε ἐπολέμησαν, ἀποδείκνυσί τε τοῦ χρόνου τὸ συνεχὲς βασιλεύοντας τηνικαῦτα ἐν Σπάρτῃ Ἀνάξανδρον 

Εὐρυκράτους τοῦ Πολυδώρου (Πολυδώρου Sylburg coll. 3.3.4 : ἀπολλοδώρου β), τῆς δὲ οἰκίας τῆς ἑτέρας 

Ἀναξίδαμον Ζευξιδάμου τοῦ Ἀρχιδάμου τοῦ Θεοπόμπου. κατέβην δὲ ἐς ἀπόγονον Θεοπόμπου τέταρτον, 

ὅτι Ἀρχίδαμος ὁ Θεοπόμπου προαπέθανε τοῦ πατρὸς καὶ ἐς Ζευξίδαμον υἱιδοῦν ὄντα ἡ Θεοπόμπου 

περιῆλθεν ἀρχή. Λεωτυχίδης δὲ μετὰ Δημάρατον βασιλεύσας φαίνεται τὸν (Δημάρατον – τὸν Facius : -άτου 

– τοῦ β) Ἀρίστωνος· Θεοπόμπου δὲ Ἀρίστων ἀπόγονος ἕβδομος. 

 

απ. 47 (44 Jac. = 54 P.) 

 

                                οὔρεος ἀργεννοῖο περὶ πτύχας ἐστρατόωντο 

                                χείματα μὲν ποίας τε δύω <τε> καὶ εἴκοσι πάσας· 

 

στις πλαγιές του λευκού όρους στρατοπέδευσαν για είκοσι δύο ολόκληρους χειμώνες 

και καλοκαίρια. 

 

2 μὲν Chardon de la Rochette : τε β | suppl. Chardon de la Rochette | ἐείκοσι (?) Spiro  

 

Paus. 4.17.10-11 Rocha-Pereira Ἀριστομένης δὲ μετὰ τὴν μάχην τοὺς διαπεφευγότας τῶν Μεσσηνίων 

συνήθροιζε, καὶ Ἀνδανίαν μὲν καὶ εἴ τι ἄλλο ἐν μεσογαίᾳ πόλισμα ἔπεισε τὰ πολλὰ ἐκλείπειν, ἐς δὲ τὴν 

Εἵραν  (Εἵραν Schwartz : εἷραν F : εἶραν VP ubique) τὸ ὄρος ἀνοικίζεσθαι. συνεληλαμένοις δὲ ἐς τοῦτο τὸ 

χωρίον προσεκάθηντο οἱ Λακεδαιμόνιοι πολιορκίᾳ σφᾶς αὐτίκα ἐξαιρήσειν νομίζοντες· ἀντήρκεσαν δὲ 

ὅμως οἱ Μεσσήνιοι καὶ μετὰ τὴν ἐν τῇ τάφρῳ συμφορὰν ἑνί τε (ἑνί τε VP : ἐνίοτε F) καὶ δέκα ἔτεσιν 

ἀμυνόμενοι. τὸν δὲ χρόνον τῆς πολιορκίας γενέσθαι τοσοῦτον δηλοῖ καὶ τάδε ἔπη Ῥιανοῦ πεποιημένα ἐς 

τοὺς Λακεδαιμονίους· “οὔρεος - πάσας·” χειμῶνας γὰρ καὶ θέρη κατέλεξε, πόας εἰπὼν τὸν χλωρὸν σῖτον 

ἢ ὀλίγον πρὸ ἀμητοῦ. 

 

απ. 48 (45 Jac. = 55 P.) 

 

πάρ τε τρηχὺν Ἐλαιὸν ὑπὲρ δρυμόν τε Λύκοιο· 

 

στον τραχύ Ελαιώνα και πάνω από το δάσος του Λύκου. 
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Paus. 4.1.5-6 Rocha-Pereira πρῶτοι δ’ οὖν βασιλεύουσιν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ Πολυκάων τε ὁ Λέλεγος καὶ 

Μεσσήνη γυνὴ τοῦ Πολυκάονος. παρὰ ταύτην τὴν Μεσσήνην τὰ ὄργια κομίζων τῶν Μεγάλων θεῶν 

Καύκων ἦλθεν ἐξ Ἐλευσῖνος ὁ Κελαινοῦ (Κολαίνου Siebelis coll. 4.34.8) τοῦ Φλύου. Φλῦον (Φλύου. 

Φλῦον Dindorf : φλυοῦ. φλυὸν β) δὲ αὐτὸν Ἀθηναῖοι λέγουσι παῖδα εἶναι Γῆς· ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ ὕμνος 

Μουσαίου Λυκομίδαις ποιηθεὶς ἐς Δήμητρα. τὴν δὲ τελετὴν τῶν Μεγάλων θεῶν Λύκος ὁ Πανδίονος 

πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον Καύκωνος προήγαγεν ἐς πλέον τιμῆς· καὶ Λύκου δρυμὸν ἔτι ὀνομάζουσιν ἔνθα 

ἐκάθηρε τοὺς μύστας. καὶ ὅτι μὲν δρυμός ἐστιν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ Λύκου καλούμενος, Ῥιανῷ τῷ Κρητί ἐστι 

πεποιημένον  “πάρ τε – Λύκοιο”· ὡς δὲ ὁ Πανδίονος οὗτος ἦν Λύκος (ὁ post ἦν transp. Hitzig), δηλοῖ τὰ 

ἐπὶ τῇ εἰκόνι ἔπη τῇ Μεθάπου.  

 

απ. 49 (46 Jac. = 53 P.) 

 

Ἀνδάνιος 

 

Steph. Byz. α 310 Billerbeck Ἀνδανία. πόλις Μεσσήνης (Μεσσήνης Βerkel : μεσ- RQPN), ὁμώνυμος τῇ 

χώρᾳ. οὕτω γὰρ καὶ ἡ Μεσσήνη (Μεσσήνη Berkel : μεσ- RQPN) Ἀνδανία ἐκαλεῖτο, ἣν οἰκῆσαί (οἰκῆσαί 

Rpc PN : οἰκῆ- Rac : οἰκῖ- Q)  φασί τινας τῶν Κρεσφόντου καὶ οὕτως καλέσαι διὰ τὸ μὴ ἁνδάνειν (ἁνδάνειν 

Berkel : ἀνδ- RQPN) αὐτοῖς (αὐτοῖς PN : αὐτοὺς RQ). τὸ ἐθνικὸν Ἀνδανιεύς, ὡς Φίλων ἐν τῇ περὶ πόλεων. 

ἐκ ταύτης Ἀριστομένης ἐγένετο, ἐπιφανέστατος στρατηγός. τοῦτον οἱ Λακεδαιμόνιοι πολλάκις αὐτοὺς 

νικήσαντα θαυμάσαντες, ὡς μόλις ἐκράτησαν ἐν τοῖς Μεσσηνιακοῖς (Μεσσηνιακοῖς Berkel : μεσ- RQPN), 

ἀνατεμόντες ἐσκόπουν εἰ παρὰ [παρὰ PN : περὶ RQ (per. comp.)] τοὺς λοιποὺς ἐστί τι, καὶ εὗρον σπλάγχνον 

ἐξηλλαγμένον καὶ τὴν καρδίαν δασεῖαν, ὡς Ἡρόδοτος καὶ Πλούταρχος (Moralia 856 F) καὶ Ῥιανός. τὸ 

θηλυκὸν Ἀνδανιάς. λέγεται δὲ καὶ Ἀνδάνιος, ὡς Ῥιανός. 

 

απ. 50 (P.Oxy. 2883.1 = SH 946) 

 

                                              τ]̣ῆς προτέρης κραδ[         

                                             σ]τήμεναι ὡς τὸ πάροιθε[        

            ἀλλὰ τάδ’ ἄμμιν ἔπειτ̣α θε[ῶ̣ν ἰότ]ητι μελήσει· 

              σὺν Διὶ δ’ ἠώιους τάχα κεν φεύ̣[γ̣]οντας ἴδοιμεν 

                           [π̣ρ̣ο̣τ]̣ροπάδην, βελέ̣ε̣σσιν ὑφ’ ἡ̣μετέροισι δαμέν̣[τας,     5 

                ὄφρα τις ἐν Σπάρτηι βεβαρημ[έ]νος ἕλκεϊ λυγρῷ 

      μνήσεται ἡμείων, μηδ’ ἀσκηθὴ̣ς ὑπαλύξῃ. 

 ]α μὲν ὡς ἐπέοικε τελευτήσειε Κρονίων 

     ]ὲ φυλακτῆρ̣ες πυρὰ κείατε καὶ μεμαῶτες 

                            ]ἔκτοσθεν φιλίην ῥύεσθε πόληα·                                    10 

       ]ν οὐδὲ καὶ αὐτός, ἐπεὶ τόδε κάλλιόν ἐστιν, 
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                   ἐν με̣γ̣]άροις μενέω, φυλακὰς δὲ μετείσομαι εὖκα, 

 δυ]σ̣μενέων ἐμπαζόμεθ’, ἀλλ’ ἐπέοικεν 

            ]πάντα τελεῖν, φρονέειν δ’ ἐπαρηρότα θυμῶι. 

                             ]ε καὶ ἴαχε λαὸς ὁμαρτῆι.                                             15 

 

το προγούμενο κουράγιο σας … να σταθεί όπως πριν, όμως γι’ αυτά θα φροντίσουμε 

μετά με θέληση των θεών. Με την βοήθεια του Δία ας τους δούμε το πρωί γρήγορα να 

τρέπονται σε φυγή άτακτα όπως, ηττημένοι από τα βέλη μας, για να μας θυμηθεί 

κάποιος στην Σπάρτη, που είναι ανήμπορος από θλιβερή πληγή, ότι δεν θα διέφευγε 

αβλαβής. (Αυτά), όπως είναι ταιριαστό, ας εκπληρώσει ο γιος του Κρόνου. Όμως 

(τώρα), φύλακες ανάψτε φωτιά στα φρούρια με μεγάλη προθυμία, προστατέψτε την 

αγαπημένη σας πόλη  ... ούτε εγώ ο ίδιος, αφού αυτό εδώ είναι καλύτερο, θα μείνω 

μέσα στο ανάκτορο και μετά θα επισκεφτώ τις φρουρές, <δεν> με νοιάζουν οι εχθροί, 

αλλά όλα όπως πρέπει θα τα εκτελέσω και θα σχεδιάσω όσα πρέπει στην ψυχή κι 

αμέσως ζητω-κραύγασε όλος ο λαός.  

 

lacunas ad initia vv. 8ss. e vv. 1-7 et 12 aestim. Lloyd-Jones – Parsons (SH 946), omnia rest. Lobel (1972, 

17-20). 1 κραδ[ίης ‖ 2 ταδ’ μελησει pap. ‖ 4 ηωιους (hyphen?) | ϊδοιμεν pap. ‖ 7 ημειων., μηδ’, υπαλυξηι. 

pap. ‖ 9 νῦν δ]έ Luppe (1974, 647), in marg. dextr. v. 1 καίετε ‖ 10 φιλίην, ποληα. pap. | τείχεος] Lobel, in 

marg. dextr. v. 1. γλυκερήν  ‖ 11 οὐδὲ μέ]ν Luppe (1974, 647) ‖ 12 μενεω., ωκα pap. | φύλακας potius 

quam φυλακάς | ὦκα : v. 1 suprascr. αὖτις  ‖ 13 εμπαζομεθ’ pap. init. | οὐ μέν Luppe (1974, 647) : οὐχ ὅτι 

spat. longius ‖ 14 τελειν. (punctum inferum), θυμωι pap. init. ‖ 15 ϊαχε pap.  

 

P. Oxy. 2883 fr. 1 pap. saec. p. C. III (ed. Lobel 1972, 17-20). De Rhiani Messeniacis cog. Lobel., vid. 

SH 946, p. 448-49.  

 

 

απ. 51 (P.Oxy. 2883.2 = SH 947) 

 

ὣς [εἰπὼν ἀ]πέπαυσε μάχην, ἐπίθοντο δὲ λαοί 

                                 νυ[     ] νίκηι γὰρ ἀγαλλόμενοι ποθέεσκον 

κα[ί]περ κ[ε]κμηῶτες ἀνὰ κνέφας ἀντιάασθαι. 

                               ⸎ ἀσπασίη δὲ Λάκωσιν ἐπήλυθε νυκτὸς ὀμίχλη.            4 
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έτσι αφού μίλησε, σταμάτησε την μάχη και υπάκουσαν οι στρατιώτες την νύκτα .., 

γιατί, γλεντώντας για την νίκη, ακόμα και αν είχαν εξαντληθεί, λαχταρούσαν να 

εμπλακούν στο σκοτάδι (με τον εχθρό). Όμως το σκοτάδι της νύκτας ήλθε ποθητό για 

τους Σπαρτιάτες.   

 

omnia rest. Lobel (1972, 20-21). 1 ]πεπ pap. ‖ 2 νυ[κτὶ θοῆι], ποθέ pap. ‖ 3 ὰνα, αντιαασθαι pap.  

 

P. Oxy. 2883 fr. 2 pap. saec. p. C. III (ed. Lobel 1972, 20-21), vid. SH 947, p. 449. coronis finem libri 

indicat.  

 

 

απ. 52 (P.Oxy. 2552 A, B = SH 923) 

 

                                                     ]....[ ].[ 

                                                    ]ν· οὐ γὰρ πολλὸν ἀπό[προθι 

                                                    ]ς θάσσουσιν ἐπιχθον[ 

               ερην·] εἰ δέ σφιν ἐπὶ θρόος ἵξετα.[.].[ 

                                       κομμ̣οῦ] τ’ οἰμωγῆς τε δυσηχέος αὐτίκ[                     5 

                         ε παρ]έσσονται μάλα μυρίοι οὐδέ ⌊κε[ν ἀν⌋ήρ 

                  ⌊θεῶ]ν ὤριστος ἀ⌋λεξήσειε[ν ὄλεθ⌊ρον⌋· 

    ]ο γὰρ το[ῖ]σδεσσιν ανα.[υνο.ο 

          ] ὀτραλέως ⌊ὑπὲρ⌋ α⌊ἰπυτά[τη⌋ς ⌊διο⌋ 

                                             ] αὐίαχοι· κρ⌊αδ⌋ί⌊ηι δ’ ἔνι κε[ύθετ̣ε̣ πε⌋                          10 

                                               ]ν θάσσον⌊τες ἐπηλυσί[ην̣⌋ .⌊..αισ̣⌋ 

                                              ]ν ἔστ’ ἄν ⌊κε ποτὶ πλόον [ἐντύνω⌋μεν 

                                               ]αμενοι ⌊ὡς δή σφεας ἁ[ρπάξασθα⌋ι   

                                            σ]πιλάδε⌊σ⌋σιν ἐνι⌊χρ⌋ί⌊μ[ψ̣⌋αι⌊εν ἄε⌋λλαι 

                                            αὐτ]ίκ’ ἔπειτα κατὰ ῥίον αἰ̣[⌊πὺ λιπό⌋ντες                      15 

                                                   ].ετερην ξείνην διζ[ησόμεθα 

                                                   ]εισιν ἐπὶ προτέροισι̣ [θεμ⌊ε̣ί̣λ⌋οις 

                                                   ]...[ ]πυργωσόμεθ[ ⌊π.⌋ 

 

Όχι πολύ μακριά (..) κάθονται <αδρανείς> στο έδαφος (..) και αν φτάσει σε αυτούς ο 

αχός του θρήνου και του φρικτού βογγητού, ξαφνικά θα εμφανιστούν περισσότεροι 
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από χίλιοι και ούτε άνθρωπος, ούτε ο καλύτερος από τους θεούς θα μπορούσε να 

αποτρέψει την καταστροφή (..) γιατί σε αυτούς (..) αμέσως στην πιο ψηλή κορφή (..) 

αθόρυβοι. και μέσα στην καρδιά σας κρύψετε (..) αφού υπομείνετε την βίαιη επίθεση 

(..) μέχρι να ετοιμάσουμε ναυτική αποστολή (..) <ευχόμενοι> να τους αρπάξει και οι 

καταιγίδες να τους ρίξουν στα βράχια (..) αμέσως αφού αφήσουμε την ψηλή κορυφή 

(..) θα ψάξουμε για άλλη ξένη γη (..) πάνω στα αρχαία θεμέλια (..) θα θεμελιώσουμε 

(..).  

 

lacunae ad initia versuum e supplemento v. 5 verisimillimo metiuntur. 2 ]ν pap. A ‖ 3 ita A; in B vestig. 

obscur., fort. ].[….] θα[σσουσιν e.g. δυσμενέε[ς Lobel ‖ 4 ἡμετ]έρην (paulo longius?) West : ]ερην pap. 

B e.g. ἵξετ’ ἀκ[ο]υ[ήν, -άς : ἵξεται [ὧ]τ[α, -[ων Lobel ‖ 5 suppl. Lobel (legi nequit κλαυ]θμου). ad fin. e. 

g. αὐτίκ’ [ἐφ’ ἡμέας Lobel ‖ 6 e.g. τοί γ]ε Lobel, ὧδ]ε (spat. conven.?) ‖ 7 οὐδὲ] θεῶν ὤριστος Lobel ‖ 8 

το[ῖ]σδεσσιν ἐν αλ- vel αχ- ? prop. Lloyd-Jones – Parsons ‖ 9 Διὸ[ς ἔδρης West ‖ 10 ]αυϊαχοι pap. A | 

πε[ῖραν Lobel : πε[ῖραρ West : πέ[νθος Livrea ‖ 11 οὕτω κε]ν θάσσοντες ἐπηλυσίην [ἀ]λέαισ[θε West ‖ 

13 ἁρπάξασαι Lloyd-Jones – Parsons (SH 923) ‖ 16 αιζ pap. : corr. Lobel, e.g. πάτρην ἡ]μετέρην, ξείνην 

διζησόμεθ’ α[ἶαν. ‖ 18 [π] : ad init. lacuna incertior (c. 4 litt. ?) : post π, α vel λ.  

 

P. Oxy. 2552 A/B pap. saec. p. C. II (ed. Lobel 1964, 53-56), vid. etiam SH 923, p. 425-27.   

 

 

Μεσσηνιακῶν (dubia et incerta) 

 

απ. 53 (P.Oxy. 2523 = SH 924, col. ii)  

 

..[ 

 αλλοτεμυδ.[ 

 σῖγα δεφη̣τι.[ 

 χροιὴν ἀεναο̣[ 

                                    [           ]κ̣εε[                                 5 

  [  ].τουποταμ[                                 

 ητοιμεν̣ πασ̣[ 

 τοσσον οσο[̣ 

 ουχη.[ 

                                           αλλα[                                       10 

                                                                  [ ]ε[        
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omnia rest. Lobel (1964) et Lloyd-Jones – Parsons (SH 924) 2 ἄλλοτε : ἄλλο τε : ἀλλ’ ὅτε; vel ἄλλο τ’ etc. 

|  fort. μυδαλ[λ- :  μυδα[ιν- :  μυδη[ν-, non legi potest μυδρ[. ‖ 3 δὲ φή :  δ’ἔφη, fort. δ; vix legi potest τις  

‖ 4 χροιήν pot. quam χροιὴ νᾶεν : deinde ἀέναο[ν (-ου, al.) : ἀενάο[υσαν (-οντος, al.)  ‖ 6 ποταμ[ :  ποτ’ 

ἀμ[.  

 

P.Oxy. 2523 pap. saec. p. C. II [ed. Lobel (1964)], vid. etiam SH 924, p. 427-28. 

 

 

απ. 54 (P.Oxy. 2523 = SH 926) 

 

   ].δ̣..[ 

   ]ν̣τηγε ἐπεολπ[̣ 

]σ̣εμεναι κούρη δε[ 

]η̣δημοιδειν[ ].τ.[ 

                      ]ρεατηυποπα̣ν̣τ̣[                  5 

                                                          ]ης.εμ.εσκεκα[ 

].αυτη σκυλα̣κ̣ε[ 

]δ̣εφαρμ.[ 

–   –   –   –      

 

2 prob. ]ντη (vel ]ντῃ) γ’ | deinde ἐπέολπ[… / [-]σέμεναι ‖ 3ss. ad init. deest fort. una tantum syllaba ‖ 3 

κούρη : κούρῃ ‖ 4 ]. sscr. aliquid (in correcturam); fort. ε[ θ correctura, Lloyd-Jones – Parsons (SH 926) 

prop. ἄλλ’ ἤδη μοι δεινὰ τ- ‖ 5 οὔ[ρεα τῇ ὕπο πάντ[α con. Lobel ‖ 7 prob. ]ρ (ἀμ]φ legi nequit), e.g. θῆ]ρ’, 

δή] ῥ’ ‖ 8 e.g. ἐφ’ ἁρμ-, φαρμ-.   

 

P.Oxy 2523 pap. saec. p. C. II [ed. Lobel (1964)], vid. etiam SH 926, p. 429. 

 

 

απ. 55 (P.Oxy. 2523 = SH 927b) 

 

     [          ]..α.[ 

[         ].ε.ιμ[ 

[      ].ρεπειας.[ 

                                                           [     ]ν̣οσουδαπο.[ 

                                                        [    ].ηε Διώνη                                                    5 

         [      ] ἐ̣πέοικε γενέθλ̣[ 
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                                                           [    ].δα Δηιώνηι 

                                                        [  ]ηδεμνιονηφ[ 

                                                       [  ].υναιησουδον[ 

                                                      [  ].ηνιδιπ[                                                          10 

                                                 πο]λυλλιστη.[ 

                                                   ].αυτωνερ̣[ 

                                                            ].[ 

                                                                –   –   – 

 

2 εν pot. quam επ. ‖ 3 ]π : ]τ. ‖ 4 e.g. π[ : τ[, prob. –νος οὐδ’ ἀπο --. ‖ 5 –ηε : -ἠέ. de Diona (Gow ad 

Theocr. Id. 7.116) ‖ vid. Call. fr. 302.2 Pfeiffer ad loc., ubi Δηιώνην codd. : Δηωίνην Valckenaer ‖ 8 

δέμνιον prop. Lloyd-Jones – Parsons ‖ 9 prob. ]π : ]σ (haud ]γ) : fort. Β}ουναίης SSH | si οὐδόν : οὐδ’ ον-

, contra legem Naekianam, vid. Lobel. ‖ 10 fort. Τι]τηνίδι : Ὠ]γηνίδι Lobel (legi nequit ν]εηνίδι) ‖ 11 

forma fem. in –η (pot. quam –ος).  

 

P.Oxy 2523 pap. saec. p. C. II [ed. Lobel (1964)], vid. etiam SH 927b, p. 429.  

  

 

Ηράκλεια (αππ. 56-66) 

 

Ἡρακλείας α΄ 

 

απ. 56 (47 Jac. = 2 P.) 

 

ἡ Σ ι δ ο ῦ ς τῆς Κορίνθου 

 

Athen. Deipn. 3.82a Kaibel διάφορα δὲ μῆλα γίνεται ἐν Σιδοῦντι, κώμη δ’ ἐστὶν αὕτη Κορίνθου, ὡς 

Εὐφορίων (fr. 11 Powell) ἢ Ἀρχύτας ἐν Γεράνῳ (fr. 2 Powell) φησίν· “ὥριον οἷά τε μῆλον, ὅ τ’ (ὁ δ’ Α : 

corr. Mein.) ἀργιλώδεσιν ὄχθαις | πορφύρεον ἐλαχείῃ (fort. Ἐφυρείη) ἐνιτρέφεται Σιδόεντι.” μνημονεύει 

δ’ αὐτῶν καὶ Νίκανδρος ἐν Ἑτεροιουμένοις οὕτως (fr. 50 Gow - Scholfield)· “αὐτίχ’ ὅ γ’ ἢ Σιδόεντος ἠὲ 

Πλείστου ἀπὸ κήπων | μῆλα ταμὼν χνοάοντα τύπους ἐνεμάσσετο (νεμέσσατο Α : corr. Di. : ἐνεμάξατο 

Mein.) Κάδμου.” ὅτι δ’ ἡ Σιδοῦς τῆς Κορίνθου ἐστὶ κώμη Ῥιανὸς (Ῥιανὸς Cas. : ἀρειανὸς Α) εἴρηκεν ἐν 

αʹ Ἡρακλείας καὶ (καὶ Mus. : ὁ Α, legebatur καὶ ὁ) Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος (FGrHist 244 F 159) ἐν εʹ 

περὶ νεῶν καταλόγου. Ἀντίγονος δ’ ὁ Καρύστιος ἐν Ἀντιπάτρῳ φησίν (Ἀντίπατρος fr. 47.1-2 SH)· 

 

Ἡρακλείας ιδ΄ 
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απ. 57 (48 Jac. = 3 P.) 

 

Ἀσέληνα ὄρη 

 

EtG α 1264 L. – L. Ἀσέληνα. (Nicand. fr. 7 Schneider)· ὄρη οὕτως καλούμενα, ἅπερ οἱ μὲν περὶ τὴν 

Τραχῖνα, ὡς Ῥιανὸς (Ῥιανὸς legendum docuit Sturtz) ἐν τῷ ιδʹ Ἡρακλείας (ὡς - Ἡρακλείας om. B), 

Νίκανδρος δὲ ἐν τοῖς Αἰτωλίας (Αἰτωλικοῖς legendum docuit Sturtz) ἀσέληνα εἰρῆσθαί (ἡρεῖσθαί A) φησιν 

αὐτά, «ὅτι, φησίν (φησίν Α, ΕtΜ : om. B) , ἐν αὐτοῖς τῆς Σελήνης τῷ Ἐνδυμίωνι συγκαθευδούσης συνέβαινε 

(συνέβαινεν B) τοὺς ἄλλους τόπους ἀσελήνους εἶναι (εἶναι Β : ἐστὶν Α) καὶ μὴ μετέχειν τοῦ τῆς (τοῦ τῆς 

Livadaras ex EtM cod. R : τῆς τοῦ ΑΒ) θεοῦ φωτός» (FGrHist 271/2 F 6b = fr. 7 Schneider). 

 

 

 

Ἡράκλεια (incertae sedis) 

 

απ. 58 (49 Jac. = 8 P.) 

 

Ὀγκαῖαι πύλαι  

 

Sch. M Aesch. S. c. Th. 163a Smith Ὄγκα ἡ Ἀθηνᾶ παρὰ Θηβαίοις. ἐπεύχεται δὲ τὴν ἐπιχώριον Ἀθηνᾶν, 

ὡς ὁ Θετταλὸς “Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε” (Ιλ. Π 233) καὶ ὁ Λύκιος “κλῦθι, ἄναξ”, ὅς “που Λυκίης” (Ιλ. Π 

514) καὶ ὁ Ἴλιος “Ζεῦ Ἴδηθεν μεδέων” (Ιλ. Ω 308). Ὀγκαία Ἀθηνᾶ τιμᾶται παρὰ Θηβαίοις, Ὄγκα δὲ παρὰ 

τοῖς Φοίνιξιν. καὶ Ὀγκαῖαι πύλαι. μέμνηται καὶ Ἀντίμαχος (fr. 38 Matthews) καὶ Ῥιανός. Φοῖνιξ δὲ ἄνωθεν 

ὁ Κάδμος.  

 

 

απ. 59 (50 Jac. = 4 P.) 

 

Ἡ ρ ά κ λ ε ι ο ν 

 

Sch. Aristoph. Ran. 651 Koster τἀν Διομείοις: Δῆμος τῆς Αἰγηίδος φυλῆς, ἀπὸ Διόμου (ἐρωμένου) τοῦ 

Ἡρακλέους. ἔστι δὲ Ἡράκλειον αὐτόθι, περὶ οὗ καὶ Ῥιανός (καὶ Ῥιανός add. R) φησι δηλῶν, ὅτι Δίομος 

Ἡρακλῆς ἐγένετο. 
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απ. 60 (51 Jac. = 9 P.)  

 

Sch. A (Did.) Il. 19.119 Erbse Ζεὺς μιγεὶς Ἀλκμήνηι τῆι Ἠλεκτρύονος – ὃν δὲ τρόπον, εἴρηται ἐν τῆι Ξ 

(323/4) – ἔγκυον κατέστησε, μελλούσης δὲ τίκτειν ὤμοσεν ἐν θεοῖς τὸν ἐκείνηι τῇ ἡμέραι γεννηθέντα τῶν 

ἐξ ἑαυτοῦ βασιλεύσειν. Ἥρα δὲ ζηλοτύπως διατεθεῖσα τὰς μὲν Ἀλκμήνης ὠδῖνας ἐπέσχεν, Ἀντιβίαν δέ, ἥν 

τινες Νικίππην εἶπον, τὴν Σθενέλου γυναῖκα κυοφοροῦσαν Εὐρυσθέα ἑπτάμηνον τεκεῖν ἐποίησεν, ὅθεν καὶ 

τὰ ἑπτάμηνα γεννώμενα τροφῆς μοῖραν ἔλαχεν. βασιλεύων δὲ Εὐρυσθεὺς Ἡρακλεῖ τοὺς ἄθλους ἐπέτασσεν, 

οὓς τελειώσας κατὰ Ἀθηνᾶς καὶ Ἀπόλλωνος ὑποθήκας ἀθανασίας μετέλαβεν [μετέλαβεν (= D) Vill. : 

μετέβαλεν A]. ἡ ἱστορία παρὰ Ῥιανῶι (παρ’ ἀριανῷ A corr. Heyne, om. D). 

 

 

απ. 61 (52 Jac. = 5 P.) 

 

Α ἰ θ υ σ σ ε ῖ ς, ἔθνος πάροικον  

 

Steph. Byz. α 126 Billerbeck Αἰθυσσεῖς. ἔθνος Λιβυκὸν (λυβικὸν R) Μαρμαρίδαις (Μαρμαρίδαις Xylander 

: μαρμαρίναις QP, -ρίναι Ν, legi non potest in R) πάροικον, ὡς Ῥιανός. 

 

απ. 62 (53 Jac. = 7 P.) 

 

Βεμβινάτης  

 

ἔστι δὲ καὶ Βεμβινήτης post Βεμβινάτης addendum esse cens. Meineke (1843, 204).  

 

Steph. Byz. β 65 Billerbeck Βέμβινα (Βέμβινα Q : Βέμβῖνα R : Βεμβῖνα PN). κώμη τῆς Νεμέας. Ἑλλάνικος 

(FGrHist 4 F 102 = fr. 102 Fowler) δὲ Βέμβινον καὶ πόλιν φησίν. ὁ πολίτης Βεμβινίτης (βεμβινίτης R : 

βεμβινήτης QPN) ὡς Σταγειρίτης. παρὰ δὲ Ῥιανῷ Βεμβινάτης. ἔοικεν οὖν <ὡς> (ὡς add. Gavel) Αἰγινάτης 

καὶ Αἰγινήτης κατὰ τροπήν, ὡς Πανύασις ἐν Ἡρακλείας α΄(fr. 4 Bernabé) “δέρμα τε θήρειον (θήριον R) 

Βεμβινήταο λέοντος”. καὶ ἄλλως (ἄλλως RQpcPN : ἄλλη Qac) (fr. 5 Bernabé) “καὶ Βεμβινήταο πελώρου 

(βεμβινῆται πελώρου R) δέρμα λέοντος”. τὸ ἐκ τόπου ἐπίρρημα Βεμβίνηθεν, καὶ εἰς τόπον Βεμβινάδε 

(βεμβίναδε RQPN). 

 

 

απ. 63 (54 Jac. = 6 P.) 

 

Μ ά κ ρ ι α ς  
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μάκρυας  R 

 

Steph. Byz. μ 31 Billerbeck Μάκρυες. ἔθνος Λιβύης. Ῥιανὸς δὲ Μάκριας διὰ τοῦ ι τούτους φησί. 

 

 

απ. 64 (P. Oxy. 2463.6-14 = SH 715) 

 

P. Oxy. 2463.6-14 pap. saec. p. C. II/III (ed. Rea 1962, 104-10) Ῥιανὸς δ’ ἐν [τῇˈ.] [fort. γ΄ (potius quam 

[[γ]]ι΄)]  τῆς Ἡρακλείας Ποί[μαν]δρόν φησι γῆμαι Στρ̣[ατο]νίκην τὴν Εὐωνύ̣[μου    ]ˈ καὶ υἱοὺς μὲν <γ> 

γεν[νῆσαι]  Ἄ[γ]̣χιππον (Ἄγχιππον Lloyd-Jones – Parsons : Ἄ.χιππον pap., sed Ἄρχιππον expect. et fort. 

legi potest) καὶ Ἔφιππ[ον καὶ] Λεύκιππον, θυγατέ[ρας δὲ β΄] Ῥη̣ξιπύλην καὶ Ἀρχ[επτο]λέμην. 

Ἀριστοφάνης (FGrHist 379) [δ’ ἐν ] τῇ α΄ πρώτη τῶν Βοιω[τι]κῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸ[ς Ποι]μάνδρου 

τελευτῆσα[ί φη]σιν τὸν Ἔφιππον.   

 

 

απ. 65 (55 Jac. = 57 P.) 

 

αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο κύβοις ἐπιτέλλεται ἰξύς 

 

από το ύψος του λαιμού η μέση στέκεται στους σπονδύλους. 

 

κῦβος ΙΙ 

 

Pollux Gramm. Onom. 2.180.8-11 Bethe τῶν δὲ σφονδύλων ἄρρεν μὲν καλεῖται τὸ προῦχον καὶ 

ἐνερειδόμενον (ἐπερειδόμενον Α), θῆλυ δὲ τὸ ὑποδεχόμενον κοῖλον (τὸ κοῖλον BC). τοὺς δὲ σφονδύλους 

τούτους Ῥιανὸς (ἀριανὸς Α) κύβους ὠνόμασεν (ὠνόμασαν BC)  “αὐχένος - ἰξύς”.  

 

 

απ. 66 (56 Jac. = 10 P.) 

 

Ἀδμήτῳ παραθητεῦσαι μέγαν εἰς ἐνιαυτόν 

 

κοντά στον Άδμητο υπηρέτησε για έναν ολόκληρο χρόνο. 

 

πάρα θητ’ Ste. : παραθητ.  
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Plut. Amat. 17.761e Hubert λέγεται δὲ καὶ τὴν Ἄλκηστιν ἰατρικὸς ὢν (sc. Ἡρακλῆς)  ἀπεγνωσμένην σῶσαι 

τῷ Ἀδμήτῳ χαριζόμενος, ἐρῶντι (οἱ ἐρῶντες Wachendorf : ἔρωτος) μὲν αὐτῷ τῆς γυναικός, ἐρωμένου δ’ 

αὐτοῦ γενομένου· καὶ γὰρ τὸν Ἀπόλλωνα μυθολογοῦσιν ἐραστὴν γενόμενον “Ἀδμήτῳ - ἐνιαυτόν” [Knaack 

(1880, 69) Rhiano trib.]. Cf. etiam schol. Eurip. Alc. 1 Schwarz  ἡ διὰ στόματος καὶ δημώδης ἱστορία περὶ 

τῆς Ἀπόλλωνος θητείας παρ’ Ἀδμήτῳ αὕτη ἐστίν, ᾗ κέχρηται νῦν (νῦν om. A) Εὐριπίδης· οὕτως δέ φησι 

καὶ Ἡσίοδος (fr. 112 Merkelbach) καὶ Ἀσκληπιάδης ἐν Τραγῳδουμένοις (FGrHist 12 F 16). Φερεκύδης 

(FGrHist 3 F 76) δὲ οὔ φησι (οὕτως φησὶ Α) τοὺς Κύκλωπας ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἀνῃρῆσθαι, ἀλλὰ τοὺς υἱοὺς 

αὐτῶν (αὐτοῦ B I), γράφων οὕτως· ‘παρ’ αὐτόν’, τὸν Ἄδμητον, ‘ἔρχεται Ἀπόλλων (ἥλιος Α) θητεύσων εἰς 

(εἰς om. B I) ἐνιαυτόν, Διὸς κελεύσαντος, ὅτι κτείνει τοὺς (τοὺς Cobetus : τοῦ Α Β Ι) Βρόντεω καὶ 

Ἀστερόπεω (ἀστεροπέω Β : ἀστεροπαίω Α Ι : Στερόπεω Barnes) καὶ Ἄργεω (ἀργέω Β : ἀργείω Α) παῖδας. 

κτείνει δὲ αὐτοὺς Ἀπόλλων Διὶ μεμφθείς, ὅτι κτείνει Ζεὺς Ἀσκληπιὸν τὸν παῖδα αὐτοῦ κεραυνῷ (κεραυνῷ 

om. A) ἐν Πυθῶνι. ἀνίστη (ἀνέστη Ι) γὰρ ἰώμενος τοὺς τεθνεῶτας’. Ἀναξανδρίδης (ἀναξανδρίδης libri) δὲ 

ὁ Δελφός (ἀδελφός Α) (BNJ 404 F 5) φησι θητεῦσαι αὐτὸν (αὐτὸν ante θητεῦσαι Α), διότι τὸν ἐν Πυθοῖ 

(ἐν πυθοῖ Α Β, ἐν om. I) δράκοντα ἀνεῖλεν. Ῥιανὸς δέ φησιν ὅτι ἑκὼν ἐδούλευσεν αὐτῷ ἐρῶν (ἐρῶν Α : δ’ 

ἔρωτα ceteri) τοῦ Ἀδμήτου. καὶ περὶ μὲν τῆς Ἀπόλλωνος θητείας ταῦτα.  

 

Φήμη (απ. 67) 

 

απ. 67 (59 Jac. = 56 P.) 

 

κλῦθί μοι εὐχάων Ἀρακυνθιὰς εὐπατέρεια 

 

άκουσε τις προσευχές μου, Αρακυνθιάς, κόρη ευγενούς πατέρα.  

 

ἀρακυνθιὰς Rac  

 

Steph. Byz. α 375 Billerbeck Ἀράκυνθος (Ἀρακυνθ- Holste ubique: ἀρακινθ- RQPN). ὄρος Βοιωτίας, ἀφ’ 

οὗ ἡ Ἀθηνᾶ Ἀρακυνθιάς (Ἀρακυνθιάς Berkel : ἀρακινθὶς RQPN), ὡς Ῥιανὸς ἐν τῇ Φήμῃ “κλῦθί - 

εὐπατέρεια”. ἔστι γὰρ Ἀρακύνθιος τὸ τοπικὸν καὶ Ἀρακυνθία (καὶ ἀρακινθίας Q). 

 

Άτη (απ. 68) 

 

απ. 68 (60 Jac. = 1 P.) 

 

Ῥιανοῦ 

 

                                   Ἦ ἄρα δὴ μάλα πάντες ἁμαρτίνοοι πελόμεσθα 
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     ἄνθρωποι, φέρομεν δὲ θεῶν ἑτερόρροπα δῶρα 

                                   ἀφραδέι κραδίῃ· βιότοιο μὲν ὅς κ’ ἐπιδευής 

     στρωφᾶται, μακάρεσσιν ἔπι ψόγον αἰνὸν ἰάπτει 

                        ἀχνύμενος, σφετέρην δ’ ἀρετὴν καὶ θυμὸν ἀτίζει,              5 

                                   οὐδέ τι θαρσαλέος νοέειν ἔπος οὐδέ τι ῥέξαι, 

                                   ἐρριγὼς ὅθι τ’ ἄνδρες ἐχεκτέανοι παρέωσιν, 

                                   καί οἱ θυμὸν ἔδουσι κατηφείη καὶ ὀιζύς. 

                                   Ὃς δέ κεν εὐοχθῇσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ὄλβον ὀπάζῃ   

                           καὶ πολυκοιρανίην, ἐπιλήθεται οὕνεκα γαῖαν                    10 

                                   ποσσὶν ἐπιστείβει θνητοὶ δέ οἱ εἰσὶ τοκῆες, 

                                   ἀλλ’ ὑπεροπλίῃ καὶ ἁμαρτωλῇσι νόοιο 

      ἶσα Διὶ βρομέει, κεφαλὴν δ’ ὑπέραυχον ἀνίσχει, 

     καίπερ ἐὼν ὀλίγος, μνᾶται δ’ εὔπηχυν Ἀθήνην, 

                                   ἠέ τιν’ ἀτραπιτὸν τεκμαίρεται Οὔλυμπόνδε,                       15 

                                   ὥς κε μετ’ ἀθανάτοισιν ἀρίθμιος εἰλαπινάζῃ. 

                                   Ἡ δ’ Ἄτη ἁπαλοῖσι μετατρωχῶσα πόδεσσιν 

                                   ἄκρῃς ἐν κεφαλῇσιν ἀνώϊστος καὶ ἄφαντος 

                                   ἄλλοτε μὲν γραίῃσι νεωτέρη, ἄλλοτε δ’ αὖτε 

                                   ὁπλοτέρῃσι γρηῢς ἐφίσταται ἀμπλακίῃσιν,                        20 

                                   Ζηνὶ θεῶν κρείοντι Δίκῃ τ’ ἐπίηρα φέρουσα. 

 

Αλήθεια όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, αντιμετωπίζουμε τα άνισα δώρα των θεών 

με αλλόγιστο μυαλό. Aπό την μία, αυτός που περιπλανιέται άσκοπα χωρίς να έχει τα 

αναγκαία για να ζήσει, κατηγορεί χολωμένος τους μακάριους θεούς με φοβερό ψόγο, 

την δική του αρετή και πνεύμα περιφρονεί, ούτε έχει θάρρος να σκεφτεί, ούτε να πράξει 

κάτι, αλλά τρέμει όπου μπροστά του βρίσκονται άνθρωποι που κατέχουν πολλά και η 

κατήφεια και η αθλιότητα τρώνε την ψυχή του. Εκείνος, από την άλλη, που ευημερεί 

και ο θεός του δίνει πλούτη και εξουσία στους πολλούς, επειδή ξεχνά ότι τα πόδια του 

πατούν στην γη και ότι οι γονείς του είναι θνητοί, με αυθάδεια και απερισκεψία του 

νου βροντά ίσα με τον Δία και το αλαζονικό κεφάλι υψώνει, και μολονότι είναι 

ασήμαντος, ζητά για σύζυγο την Αθηνά με τα ωραία χέρια, σχεδιάζει μονοπάτι για τον 

Όλυμπο, για να γλεντήσει και αυτός μαζί με τους αθάνατους. Η Άτη, όμως, με τα απαλά 

της πόδια τρέχει από πίσω και πάνω από το κεφάλι του στέκεται απρόβλεπτη και 

αόρατη, άλλοτε σαν νέα γυναίκα στις παλιές αμαρτίες και άλλοτε πάλι σαν γριά στις 
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πιο καινούργιες και στον Δία, τον ανώτερο των θεών, και στην Δίκη την χάρη 

εκπληρώνει.  

 

Ῥιανοῦ Gesn.1 p. 32 : ἀριανοῦ Voss. : Ῥιανοῦς Tr. ‖ 1 ἁμαρτίνοοι Gesn.1 : ἁμαρτήνοοι Voss. Tr. | 

πελόμεσθα Voss. : πελόμεθα Tr. ‖ 3 ἀφραδέι Brunck : ἀφραδέῃ libri : ἀφραδίῃ κραδίης Valckenaer | ὅς κ’ 

Voss. : ὅση Tr. ‖ 4 μακάρεσσιν tacite Gesn.2 p. 54, inde vulg. : μακάρεσσι (εσι Tr.) δ’ Voss. Tr. ‖ 6 

θαρσαλέος Turnebus : θαρσαλέως libri ‖ 7 ὅθι κ’ (id est ὅπου ἄν) Cobet mnemos. IX p. 110; in confer. 

Meineke (1843, 201) ‖ 8 κατηφείη Brunck : κατηφίη libri ‖ 9 εὐοχθήση Voss. et fere Frob. :  εὐοχθίση Tr.; 

εὐόχθησι Gesn.1 , inde vulg. | δέ οἱ Nauck (per litt.) : δ’ ἐπὶ libri nisi quod δ’ ἐπιόλβον quasi per unum 

vocab. Voss. | ὀπάζῃ Meineke : ὀπάζει libri ‖ 11 ποσσὶν ἐπιστείβει Voss. : ποσὶν ἐπιστείκει Tr. ‖ 12 τε 

seclusit Brunck ‖ 13 ὑπέραυχον ἀνίσχει Meineke : ὑπὲρ αὐχένας ἴσχε libri ‖ 15 ἠέ τιν’ Voss. : ἥ ἐστιν Tr. | 

ἀτραπιτὸν Gesn.1, vulg. : ἀτράπητον Voss. : ἀτραπητὸν Frob. Tr. ‖ 16 ὥς κε μετ’ ἀθανάτοις ἐναρίθμιος 

Brunck. tmesi a Rhiano seiunctum putat μεταρίθμιος Meineke. Brunck coniecturam iterant Cobet 

mnemos. IX p. 110 Μadvig adv. cr. I p. 718 εἰλαπινάζῃ quis? : εἰλαπινάζει libri ‖ 17 πόδεσσι (vel –ιν) 

Voss. : πόδες Tr. ‖ 21 κρείοντι Valckenaer ad Eurip. Hipp. 1162 : κριόεντι libri | δίκῃ Gesn.1 , vulg. : δίκη 

δ’ libri. 

 

Stob. Flor. 3.4.33 Wachsmuth – Hense “Ῥιανοῦ - φέρουσα”. 

 

 

Επιγράμματα (αππ. 69-79) 

 

απ. 69 (ΠΑ 12.38 =  1 HE) 

 

Ὧραί σοι Χάριτές τε κατὰ γλυκὺ χεῦαν ἔλαιον, 

                                        ὦ πυγά· κνώσσειν δ’ οὐδὲ γέροντας ἐᾷς. 

      λέξον μοι, τίνος ἐσσὶ μάκαιρα τὺ καὶ τίνα παίδων 

                                        κοσμεῖς; ἁ πυγὰ δ’ εἶπε· “Μενεκράτεος.”                              4 

 

Οι Ώρες και οι Χάριτες στάλαξαν πάνω σου το γλυκό τους λάδι, γλουτέ. και ούτε τους 

γέροντες δεν αφήνεις να κοιμηθούν. Πες μου, ποιανού είσαι εσύ τυχερέ και ποιό παιδί 

στολίζεις; Και ο γλουτός απάντησε «του Μενεκράτη».  

 

AP 12.38 Ῥιανοῦ, caret Pl 

 

απ. 70 (ΠΑ 12.58 = 2 HE) 
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Ἡ Τροιζὴν ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὐκ ἂν ἁμάρτοις 

                                     αἰνήσας παίδων οὐδὲ τὸν ὑστάτιον. 

        τόσσον δ' Ἐμπεδοκλῆς φανερώτερος, ὅσσον ἐν ἄλλοις 

                                   ἄνθεσιν εἰαρινοῖς καλὸν ἔλαμψε ῥόδον.                                      4 

 

Καλή τροφός των νέων είναι η Τροιζήνα. Δεν θα έσφαλες αν επαινούσες και το πιο 

παρακατιανό της παιδί. Ο Εμπεδοκλής, όμως, τόσο πιο έξοχος είναι από τους άλλους, 

όσο πιο έξοχα λάμπει το όμορφο ρόδο ανάμεσα στα υπόλοιπα λουλούδια της Άνοιξης.  

 

2 αἰνήσας Salm. : αἰτή- S : δονη- P ‖ 3 τόσσον P marg. S : -σσων P 

 

AP 12.58  Ῥιανοῦ, Syll.S, caret Pl  

 

απ. 71 (ΠΑ 12.93 = 3 HE) 

 

   Οἱ παῖδες λαβύρινθος ἀνέξοδος· ᾗ γὰρ ἂν ὄμμα 

                                        ῥίψῃς, ὡς ἰξῷ τοῦτο προσαμπέχεται. 

τῇ μὲν γὰρ Θεόδωρος ἄγει ποτὶ πίονα σαρκὸς 

                                        ἀκμὴν καὶ γυίων ἄνθος ἀκηράσιον· 

                           τῇ δὲ Φιλοκλῆος χρύσεον ῥέθος, ὃς τὸ καθ’ ὕψος                    5 

                                        οὐ μέγας, οὐρανίη δ’ ἀμφιτέθηλε χάρις· 

  ἢν δ’ ἐπὶ Λεπτίνεω στρέψῃς δέμας, οὐκέτι γυῖα 

                                        κινήσεις, ἀλύτῳ δ’ ὡς ἀδάμαντι μένεις   

                                   ἴχνια κολληθείς· τοῖον σέλας ὄμμασιν αἴθει 

                                   κοῦρος καὶ νεάτους ἐκ κορυφῆς ὄνυχας.                                 10 

                                    χαίρετε, καλοὶ παῖδες, ἐς ἀκμαίην δὲ μόλοιτε 

                                      ἥβην καὶ λευκὴν ἀμφιέσαισθε κόμην. 

 

Τα αγόρια είναι λαβύρινθος χωρίς διέξοδο. Όπου και να ρίξεις το βλέμμα σου πιάνεται 

σαν ξόβεργα. Εδώ ο Θεόδωρος σε έλκει προς την πλούσια της σάρκας ακμή του και το 

ανέγγιχτο άνθος των μελών του. Εκεί του Φιλοκλή το χρυσό πρόσωπο, που στο ύψος 

δεν είναι μεγάλος, ανθίζει όμως γύρω του ουράνια χάρη. Αν όμως γυρίσεις να δεις το 

κορμί του Λεπτίνη, δεν θα κουνήσεις τα μέλη σου ξανά, θα στέκεσαι σαν να έχουν 

κολλήσει με ατσάλι τα πόδια σου. Με τέτοια λάμψη καίνε τα μάτια του νέου που σε 
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φλογίζει από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Χαίρετε, όμορφα αγόρια, είθε στην ακμή της 

νιότης να έλθετε και με λευκή κόμη να ντυθείτε.  

 

2 ῥίψῃς ὡς Reiske : ῥιψως P ‖ 5 χρύσεον Brunck : -σειον P | τε Brunck : τὸ P ‖ 6 οὐρανίη Brunck : -ίης P 

‖ 7 Λεπτίνεω Brunck : -τηνεω P ‖ 10 κούρου Page | κάς Brunck : καὶ P ‖ 11 ἐς Brunck : εἰς P | μόλοιτε 

Elmsley : -λεῖτε P ‖ 12 ἀμφιέσαισθε Elmsley : -σεσθε P  

 

PA 12.93 Ῥιανοῦ, caret Pl  

 

 

απ. 72 (ΠΑ 12.121 = 4 HE) 

 

Ἦ ῥά νύ τοι, Κλεόνικε, δι’ ἀτραπιτοῖο κιόντι 

                                          στεινῆς ἤντησαν ταὶ λιπαραὶ Χάριτες· 

  καί σε ποτὶ ῥοδόεσσιν ἐπηχύναντο χέρεσσιν, 

                                          κοῦρε, πεποίησαι δ’ ἡλίκος ἐσσὶ χάρις· 

                           τηλόθι μοι μάλα χαῖρε· πυρὸς δ’ οὐκ ἀσφαλὲς ἆσσον                  5 

                                          ἕρπειν αὐηρήν, ἆ φίλος, ἀνθερίκην. 

 

Αλήθεια, Κλεόνικε, στο στενό μονοπάτι που βάδιζες σε συνάντησαν οι λαμπρές 

Χάριτες και με τα ρόδινα χέρια τους σε αγκάλιασαν, νέε, που έχεις γίνει τόσο μεγάλος, 

όσο και η χάρη σου. Σε χαιρετώ και ας είμαι μακρυά. Δεν είναι ασφαλές, φίλε, το ξερό 

καλάμι να πλησιάζει πιο κοντά την φωτιά. 

 

1 ηραν υπο P : corr. Jacobs ‖ 4 χάριν Brunck ‖ 6 ἀνθερίκην Gow (-καν Brunck) : ἀθερίκαν P 

 

AP 12.121 Ῥιανοῦ, caret Pl   

 

 

απ. 73 (ΠΑ 12.146 = 5 HE) 

 

  Ἀγρεύσας τὸν νεβρὸν ἀπώλεσα, χὠ μὲν ἀνατλάς 

                                       μυρία καὶ στήσας δίκτυα καὶ στάλικας 

 σὺν κενεαῖς χείρεσσιν ἀπέρχομαι· οἱ δ’ ἀμογητί 

                                       τἀμὰ φέρουσιν, Ἔρως, οἷς σὺ γένοιο βαρύς.                          4 



   219 
 

 

Το ελαφάκι αφού έπιασα, το έχασα, εγώ που υπέφερα αναρίθμητα πάθη, που έστησα 

δίχτυα και πασσάλους, φεύγω με άδεια χέρια. Και εκείνοι χωρίς κόπο, Έρωτα, την λεία 

μου παίρνουν μαζί τους, στους οποίους μακάρι να πέσεις βαρύς.  

 

3 ἀμογητί Brunck : -τοι P  

 

PA 12.146 Ῥιανοῦ, caret Pl  

 

 

απ. 74 (ΠΑ 6.34 = 6 HE) 

 

Τὸ ῥόπαλον τῷ Πανὶ καὶ ἰοβόλον Πολύαινος 

                                        τόξον καὶ κάπρου τούσδε καθᾶψε πόδας 

                                  καὶ ταύταν γωρυτὸν ἐπαυχένιόν τε κυνάγχαν 

                                        θῆκεν ὀρειάρχᾳ δῶρα συαγρεσίης. 

                             ἀλλ’, ὦ Πὰν σκοπιῆτα, καὶ εἰς ὀπίσω Πολύαινον                       5 

                                        εὔαγρον πέμποις, υἱέα Σημύλεω.   

 

Το ρόπαλο δώρο στον Πάνα κρέμασε εδώ ο Πολύαινος και το τόξο, που ρίχνει βέλη, 

και αυτά τα πόδια από κάπρο και αυτήν την φαρέτρα και το περιλαίμιο του σκύλου 

αφιέρωσε στον κύριο των βουνών, δώρα από το κυνήγι του αγριόχοιρου. Όμως, Πάνα 

κυνηγέ των ψηλών κορυφών, να συνοδεύεις και στο μέλλον με λεία καλή τον 

Πολύαινο, υιό του Σημύλα, στο σπίτι του.  

 

3 ἐπαυχένιον C : ὑπ-? P | κυνάγχαν Alberti : κυνακτάν C : καὶ ν- P ‖ 4 συαγρεσίας Page : -ίης P ‖ 5s. 

omissos  add. C in marg. | Σημύλεω Sternbach : -λεο P  

 

AP 6.34 ἀνάθημα Πολυαίνου κυνηγοῦ τῷ Πανὶ Ῥιανοῦ [C marg.], Ῥιανοῦ caret Pl  

 

 

απ. 75 (ΠΑ 6.173 = 7 HE)  

 

  Ἀρχυλίς, ἡ Φρυγίη θαλαμηπόλος, ἡ περὶ πεύκας 

                                     πολλάκι τοὺς ἱεροὺς χευαμένη πλοκάμους, 
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                                  γαλλαίῳ Κυβέλης ὀλολύγματι πολλάκι δοῦσα 

                                      τὸν βαρὺν εἰς ἀκοὰς ἦχον ἀπὸ στομάτων, 

                                   τάσδε θεῇ χαίτας περὶ δικλίδι θῆκεν ὀρείῃ,                                5 

                                      θερμὸν ἐπεὶ λύσσης ὧδ’ ἀνέπαυσε πόδα. 

 

Η Αρχυλίς από την Φρυγία, η θαλαμηπόλος (της Κυβέλης), η οποία δίπλα στα πεύκα 

πολλές φορές τις ιερές πλεξούδες των μαλλιών της έλυσε, πολλές φορές ξεστόμισε τον 

οδυνηρό ήχο για τα αυτιά, την τελετουργική κραυγή των γάλλων ιερέων της Κυβέλης, 

στην ορεινή θεά αφιέρωσε αυτήν εδώ την κόμη στην δίφυλλη πόρτα της, όπου 

ανάπαυσε το ζεστό πόδι της από την μανία του χορού. 

 

1 Ἀρχυλὶς Ap.L. : Ἀχρυ- P Suid. ‖ 5 περικλεῖδι Suid. (ὀρ.) | ὀρείῃ Powell : -είᾳ P Suid.  

 

AP 6.173 ἀνάθημα τῇ Ῥέᾳ παρὰ Ἀχρυλίδος Ῥιανοῦ. Cf. etiam Suid. γ 23 Adler Γαλλαίῳ. τῷ τῶν Γάλλων. 

“Γαλλαίῳ - πόδα”.  

 

απ. 76 (ΠΑ 6.278 = 8 HE) 

 

        Παῖς Ἀσκληπιάδεω καλῷ καλὸν εἵσατο Φοίβῳ 

                                     Γόργος ἀφ’ ἱμερτᾶς τοῦτο γέρας κεφαλᾶς. 

                                    Φοῖβε, σὺ δ’ ἵλαος, Δελφίνιε, κοῦρον ἀέξοις 

                                     εὔμοιρον λευκὴν ἄχρις ἐφ’ ἡλικίην.                                           4 

 

O υιός του Ασκληπιάδη, ο Γόργος αφιέρωσε στον όμορφο Φοίβο το ωραίο αυτό δώρο, 

πλεξούδα από το αξιέραστο κεφάλι του. Φοίβε Δελφίνιε, σπλαχνικέ, κάνε να 

μεγαλώσει ο νέος μεσα στην καλοτυχία, μέχρι την ηλικία που ασπρίζουν τα μαλλιά.  

 

3 ἀέξοις C : -ξεις P  

 

AP 6.278 Ῥιανοῦ, caret Pl  

 

 

απ. 77 (75 P. = 9 HE) 

 

Ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ δ’ οἴνου, 



   221 
 

                                         Ἀρχῖν’, ἀτρεκέως ἥδε λάγυνος ἔχει. 

     λεπτοτέρης δ’ οὐκ οἶδ’ ἐρίφου κρέα· πλὴν ὅ γε πέμψας 

                                       αἰνεῖσθαι πάντων ἄξιος Ἱπποκράτης.                                  4 

 

Αλήθεια, Αρχίνε, αυτή η κανάτα σίγουρα περιέχει μισή κουκουνάρια και μισή κρασί. 

Κρέατα πιο λεπτού κατσικιού δεν έχω ξαναδεί. Και έτσι, όμως, είναι άξιος κάθε 

επαίνου ο Ιπποκράτης που τα έστειλε.  

 

1 κωνίτιδος Toup : κωπί- Α ‖ 3 κρέα Mein. : κρέας Α 

 

Ath. 11.499d.19-26 Kaibel  Ἀριστοτέλης δ’ ἐν τῇ Θετταλῶν Πολιτείᾳ (fr. 503 Gigon) θηλυκῶς λέγεσθαί 

φησιν ὑπὸ Θετταλῶν τὴν λάγυνον. καὶ Ῥιανὸς ὁ ἐποποιὸς ἐν Ἐπιγράμμασιν· “ἥμισυ - Ἱπποκράτης”, 

carent P Pl. 

 

 

απ. 78 (ΠΑ 12.142 = 10 HE) 

 

Ἰξῷ Δεξιόνικος ὑπὸ χλωρῇ πλατανίστῳ 

   κόσσυφον ἀγρεύσας, εἷλε κατὰ πτερύγων· 

         χὠ μὲν ἀναστενάχων ἀπεκώκυεν ἱερὸς ὄρνις. 

        Ἀλλ’ ἐγώ, ὦ φίλ’ Ἔρως, καὶ θαλεραὶ Χάριτες, 

                                  εἴην καὶ κίχλη καὶ κόσσυφος, ὡς ἂν ἐκείνου                          5 

      ἐν χερὶ καὶ φθογγὴν καὶ γλυκὺ δάκρυ βάλω. 

 

Με την ξόβεργα ο Δεξιόνικος κάτω από το πράσινο πλάτανο, αφού έπιασε κοτσύφι, 

τον κράταγε από τα φτερά. Και το ιερό πουλί αναστενάζοντας θρήνησε μεγαλόφωνα. 

Αλλά εγώ, αγαπημένε μου Έρωτα και θαλερές Χάριτες, και τσίχλα και κότσυφας ας 

ήμουν, αν ήταν φωνή και γλυκό δάκρυ να σταλάξω στο χέρι εκείνου.  

 

4 ὧ Brunck : ὁ P  

 

AP 12.142 ὡς Ῥιανοῦ,  caret Pl  

 

Επιγράμματα (dubia) 
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απ. 79 (ΠΑ 7.315 = 3 HE ) 

 

            Τρηχείην κατ’ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόνι, ῥάμνον ἑλίσσοις 

                                    πάντοθεν, ἢ σκολιῆς ἄγρια κῶλα βάτου, 

                                    ὡς ἐπ’ ἐμοὶ μηδ’ ὄρνις ἐν εἴαρι κοῦφον ἐρείδοι 

                                    ἴχνος, ἐρημάζω δ’ ἥσυχα κεκλιμένος. 

                                   Ἦ γὰρ ὁ μισάνθρωπος, ὁ μηδ’ ἀστοῖσι φιληθείς,                      5 

                                    Τίμων· οὐδ’ Ἀΐδῃ γνήσιός εἰμι νέκυς.   

 

Τραχύ ακανθώδη θάμνο να τυλίξεις παντού γύρω μου, αμμώδη σκόνη, ή άγρια κλαδιά 

λυγισμένης βάτου, ώστε να μην ακουμπά ούτε πουλί πάνω μου το ελαφρύ του πόδι την 

άνοιξη, ήσυχα να βρίσκομαι ξαπλωμένος. Γιατί εγώ είμαι ο Τίμων, ο μισάνθρωπος, 

που ούτε αγαπήθηκα από τους συμπολίτες, ούτε και στον Άδη, όμως, είμαι γνήσιος 

νεκρός.  

 

3 ἐρείδῃ Mein. ‖ 6 γνήσιος] γ’ ὤσμενος Schmidt : κρήγυος Stadt  

 

AP 7.315 Ζηνοδότου, οἱ δὲ Ῥιανοῦ P, nomen auctoris om. Pl, ἄδηλον Pl. Ald. et Stephen, Rhiano trib. 

Stadt 

 

 

Αδέσποτα ποιητικά αποσπάσματα (Incerta et dubia) 

 

απ. 80 (61 P.) 

 

Φ υ σ κ έ α ς 

 

Steph. Byz. φ 116 Billerbeck Φύσκος. πόλις Λοκρίδος, ἀπὸ Φύσκου τοῦ Αἰτωλοῦ τοῦ (τοῦ add. M.) 

Ἀμφικτύονος τοῦ Δευκαλίωνος. ἔστι καὶ (καὶ om. RQ) ἑτέρα Φύσκος πόλις (πόλις add. RV : om. PN) τῆς 

Καρίας. ἔστι καὶ λιμὴν Ῥόδου (ἕστι δὲ λιμὴν Ῥοδίων leg. Meineke). λέγεται καὶ ἀρσενικῶς ὁ Φύσκος (ὁ 

Φυσικός add. PpRQN, quae corrupta vid. ex τὸ ἐθνικὸν Φύσκιος, prop. Meineke). “Φύσκος δέ (ὁ Φύσκος 

δὲ lac. indic. Billerbeck, post Λοκροί lac. indic. Meineke), ἀφ’ οὗ οἱ Λέλεγες οἱ νῦν Λοκροί ...” Ῥιανὸς δὲ 

Φυσκέας αὐτοὺς καλεῖ. λέγεται καὶ Φυσκεύς (λέγεται καὶ Φυσκεύς secl. Meineke). ἔστι καὶ ἄλλη 

Μακεδονίας, ἧς μέμνηται Θεαγένης (FGrHist 774 F 15) ἐν Μακεδονικοῖς. καὶ τὸ ἔθνος Φύσκοι καὶ Λοκροί 

(καὶ τὸ ἐθνικὸν Φύσκοι, ὡς Λοκροί? vid. ad Σητία p. 365 Meineke : καὶ λοκροί RQPN). ἔστι καὶ ποταμὸς 

Φύσκος, καθά φησι Σοφαίνετος (FGrHist 109 F 3) ἐν Κύρου ἀναβάσει. 
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απ. 81 (64 P.) 

 

φῦναι Φινέα 

 

ότι γέννησε τον Φινέα. 

 

Eust. Comm. Il. 125.20 ad A 404, I.193.21 van der Valk ἔστι δὲ τοιοῦτον, ὅταν καὶ παρηχῇ τις ἐν 

ἀνομοιότητι γραφῆς φωνηέντων ὁμοίως τοῖς πρὸ τούτου καὶ τὴν ταὐτοφωνίαν δέ πως ἀλλοιοῖ· καθὸ καὶ 

ἠναντίωται τοῦτο τῷ πρὸ αὐτοῦ, τῷ παντελῶς ταὐτοφώνῳ, οἷον τὸ «Σκύλλη κοίλης ἐκ νηός» (μ 245) καὶ 

«Ἐπειὸς ἐποίησε σὺν Ἀθήνῃ» (θ 493) καὶ «φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν» (θ 481) καὶ Ἀρριανός «φῦναι Φινέα» 

(cf. Βιθυνικά fr. 20 Roos) καὶ Ἡσίοδος «Φυλέα φίλον μακάρεσσι θεοῖσι» (fr. 176.4 M. – W.) 

 

απ. 82 (65 P.) 

 

K υ χ ρ ε ύ ς 

 

Eust. Comm. ad Dion. Per. 511 Bernhardy Ἡ δὲ Σαλαμὶς ἑβδομήκοντα σταδίων ἔχει περίμετρον ἢ 

ὀγδοήκοντα. Ἐκαλεῖτο δέ ποτε Κυχρεία, ἀπό τινος Κυχρέως, οὗ καὶ Λυκόφρων (Alex. 451) καὶ Ἀρριανὸς 

(cf. Βιθυνικά fr. 59 Roos, fort. Rhiani Thessalica Bernhardy) μέμνηνται (μέμνηται m.), ὃς ὄφις μὲν 

ἐπεκλήθη διὰ τραχύτητα τρόπου, ἀπηλάθη δὲ τῆς νήσου ὑπὸ Εὐρυλόχου. 

 

 

απ. 83 (63 P.) 

 

Γ ε τ η ν ο ύ ς  

 

Steph. Byz. γ 67 Billerbeck Γετία. ἡ χώρα τῶν Γετῶν. Γέτης γὰρ τὸ ἐθνικόν, <ἀφ’ > οὐ [<ἀφ’> οὗ susp. 

Meineke (cf. Steph. Byz. 433.11) : οὐ RQPN : καὶ Holste] τὸ κύριον. ἔστι δὲ Θρᾳκικὸν ἔθνος. ἔστι καὶ 

θηλυκῶς Γέτις (Γέτις Salmasius : γέτης RQPN)· οὕτως γὰρ ἐκαλεῖτο ἡ γυνὴ (τοῦ ante Φιλίππου add. Ν) 

Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου. καὶ κτητικῶς λέγεται Γετικός (γετικὸς PN : γετικῶς R : γεττικὸς Q), ἀφ’ οὗ 

Κρίτωνος Γετικά (FGrHist 200 T 1), καὶ θηλυκὸν Γετική. νόμοι δὲ Γετῶν τὸ ἐπισφάζειν τὴν γυναῖκα τῷ 

ἀνδρὶ καὶ ὅταν ἐπικηρυκεύωνται (ἐπικηρυκεύονται Ν) κιθαρίζειν (κιθαρίζειν PN : καθαρίζειν RQ). 

Ἀρριανὸς (FGrHist 156 F 113) δὲ Γετηνοὺς αὐτούς φησι.  
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Υπόμνημα ποιητικών αποσπασμάτων 

Αχαϊκά (αππ. 1-6) 

 

Στο δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών ο Ριανός αρχίζει την αφήγησή του με την γενεαλογία 

του Άπη, υιού του Φορωνέα, υιού του Ινάχου. Η Απία γη πήρε το όνομά της από τον 

Άπη, όπως και οι κάτοικοι ονομάστηκαν Ἀπιδανῆες. Το ποιητικό απόσπασμα πιθανώς 

ανήκει στο προοίμιο του εθνογραφικού έπους εισάγοντας τον αναγνώστη στο θέμα του 

δεύτερου βιβλίου.  

1.1.  Ὑμετέρη τοι … ἀρχῆθεν γενεὴ .. κλυτὸς ἐκγένετ’ Ἆπις  Οι εξάμετροι στίχοι 

ανακαλούν την αφήγηση της γενεαλογίας του Γλαύκου στην Ζ της Ιλιάδας, 151-53 

ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν. … ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὅ κέρδιστος 

γένετ’ ἀνδρῶν. Οι λέξεις ὑμετέρη-ἡμετέρη και ἐκγένετ’-γένετ’ βρίσκονται στον πρώτο 

και τον πέμπτο δακτυλικό πόδα αντίστοιχα και παρατηρείται ότι χρησιμοποιείται όμοιο 

λεξιλόγιο (πβ. τις λέξεις κλυτός-κέρδιστος). Ο Γλαύκος αφηγείται την ιστορία του 

Βελλερεφόντη και των απογόνων του, ξεκινώντας από τον κέρδιστον Σίσυφο με απλό 

και έντεχνο ύφος (Kirk 1985, 177), ως απάντηση στον Διομήδη σχετικά με την 

καταγωγή του. Επομένως, ο Ριανός, ένας poeta doctus, χρησιμοποιεί παρόμοιο 

ομηρικό λογότυπο στο προοίμιο του δεύτερου βιβλίου των Αχαϊκών, για να εισαγάγει 

την μυθική γενεαλογία του κλυτοῦ Άπη, υιού του Φορωνέα. Επιπλέον, πρόκειται να 

ξεκινήσει την αφήγηση μίας μυθικής καταγωγής από την παλιά εποχή ἀρχῆθεν και ίσως 

ανακαλείται εδώ η βαρύτητα του Ησιόδου στην ακολουθία των γεγονότων, πβ. Θεογ. 

36-52 Μουσάων ἀρχώμεθα … ἐξ ἀρχῆς .. οὓς  .. ἔτικτεν. Ο Ριανός αντλεί από τον Ησίοδο 

τον τελεολογικό χαρακτήρα της γενεαλογίας, για να αφηγηθεί την ίδρυση της Απίας: η 

γενεαλογία κατασκευάζει το παρελθόν μέσα από το παρόν και αναπηδά από την 

κρίσιμη αρχή (μυθικός ιδρυτής Άπις) στο παρόν (άγνωστο εδώ λόγω 

αποσπασματικότητας, ίσως οι κάτοικοι της Πελοποννήσου), βλ. Fantuzzi – Hunter 

[2005, 54-55]. Η χρήση, μάλιστα, του δευτέρου προσώπου (ὑμετέρη) υποδηλώνει ότι ο 

Ριανός αποκαλεί τους κατοίκους της Απίας τέκνα, θεωρώντας τους απογόνους του 

Άπιδος, πβ. Ησίοδ. Θεογ. 104 χαίρετε τέκνα Διός. 

1.2.  Φορωνέος Ἰναχίδαο … Ἆπις  Η μυθική παράδοση παραδίδει διαφορετικές 

εκδοχές της γενεαλογίας του Άπη (βλ. Roscher, Ι, 14 s.n. Apis). Ο Ριανός ακολουθεί 

την παράδοση κατά την οποία ο Άπης ήταν γιος του Φορωνέα και της νύμφης 

Τελεδίκης (ή Λαοδίκης), εγγονός του ποταμού Ινάχου και της Ωκεανίδας Μελίας, 
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αδελφός της Νιόβης. Ο Ριανός πιθανώς αντλεί τον μύθο του Άπη από τα Κρητικά του 

Δωσιάδα, του πρώτου ποιητή που αναφέρει την καταγωγή του ήρωα από τον Φορωνέα 

(Φιλοδ. Περ. Ευσεβ. 45 = FGrHist 458 F 8, βλ. Philippson 1920, 267). Η ανάγνωση 

Ἰναχίδαο αποτελεί εικασία του Meineke (1843, 183) έναντι της εφθαρμένης κατάληξης 

ἦν δ’ του πρώτου στίχου των χειρογράφων. Κάποιοι μελετητές πρότειναν να 

συμπληρώσουν το όνομα της μητέρας του Άπη, Τηλεδίκης ή Τηλοδίκης (Meineke 

1843, 182-83).    

1.3. Ἀπίην ἐφάτιξε καὶ ἀνέρας Ἀπιδανῆας  «Ονόμασε την γη Απία και τους κατοίκους 

Απιδανήες». Ο Όμηρος ήταν ο πρώτος ποιητής που χρησιμοποίησε τον όρο ἀπία για 

να δηλώσει την μακρινή γη (τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης) και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο 

(Α 270, Γ 49, η 25, π 18). Οι νεώτεροι (Στεφ. Βυζ. α 357 Billerbeck) ισχυρίστηκαν ότι 

ο Όμηρος έδωσε το όνομα στην γη (πβ. Σχ. A (Aριστόν.) Ιλ. A 270a Erbse, βλ. επίσης 

Fraser 1972, 689 σημ. 265), αποκαλώντας συνήθως το Άργος Απία και τους κατοίκους 

του Ἀπιδόνες (Στραβ. 8.6.9). Παρόμοια παράδοση σχετικά με την καταγωγή του 

Άργους από τον Άπη μαρτυρείται και στους τραγικούς ποιητές Αισχύλο (Ικ. 260, 777 

και Αγ. 256) και Σοφοκλή (ΟΤ 1303). Επιπλέον, η Απία ήταν αγαπημένο θέμα των 

Αλεξανδρινών: ο Καλλίμαχος (Ύμν. Δία 13-14 ἀλλά ἑ Ῥείης ὠγύγιον καλέουσι λεχώιον 

Ἀπιδανῆες), ο Απολλώνιος Ρόδιος (Αργ. 4.263 οἶοι δ’ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες), στον 

Ερμή ο Ερατοσθένης (απ. 5 Powell) και ο Ερμησιάναξ στο Λεόντιον (απ. 7.96 Powell 

δεινός, ὅτ’ Ἀπιδανῆς Λαΐδος ἠράσατο) αναφέρουν τους Αρκάδες ως Ἀπιδανῆες 

(Σιστάκου 2005, 245-46). Επομένως, φαίνεται ότι το Άργος και η Αρκαδία αξίωσαν 

την καταγωγή τους από τον Άπι. Επιπλέον, ο Ίναχος και ο Φορωνεύς ήταν ποταμοί της 

Πελοποννήσου. Ο σχολιαστής των Αργοναυτικών 4.263 του Απολλώνιου Ρόδιου εξηγεί 

ότι οι Πελοποννήσιοι κατάγονται από τον Άπη, γιο του Φορωνέα. Το δωρικό – ιωνικό 

ρήμα φατίζω σημαίνει «δίνω το όνομά μου», «ονοματίζω» και με αυτήν την ερμηνεία 

συναντάται συνήθως στην μέση φωνή, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.1019 Ἱερὴ δὲ φατίζεται, 

Καλλ. Υμν. Δία 39 πεφάτισται, Νίκ. απ. 74.30 ὅπλον βρωμήταο διεκτέλλον πεφάτισται. 

Η έννοια «ονοματίζω» στην ενεργητική φωνή μαρτυρείται μόνο στον Ριανό (LSJ s.v. 

φατίζω). Εύλογα εικάζεται ότι ο Ριανός υπαινίσσεται με το όνομα Απία την 

Πελοπόννησο (όπου ανήκει η Αχαΐα), παρά μία εγχώρια παράδοση της Αρκαδίας και 

του Άργους (βλ. Jackson 1998, 581-85 για τις μυθικές καταβολές της Πελοποννήσου).  

2.  Ἄτλαντες, Ἀτάραντες  Το τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου (4.184.4) και 

το δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών του Ριανού θεωρούνται οι κύριες πηγές για το λήμμα 
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του Στέφανου Ἄτλαντες (α 520 Billerbeck). Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η γνώση του 

Στέφανου για τους Ἄτλαντες και τους Ἀτάραντες προέρχεται από τον Ηρόδοτο ή τον 

Ριανό. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Ἄτλαντες είναι λιβυκός λαός (4.184.4) και 

υπάρχουν δύο φερώνυμα βουνά. Για τον λόγο αυτό, ο Jacoby ενσωματώνει την λέξη 

Ἀρκαδίας που απουσιάζει από την παράδοση αυτής της φυλής. Επιπλέον, ο Jacoby 

εξαλείφει το δέ που μαρτυρείται μετά την αναφορά στον Ριανό και περιορίζει την 

σημείωση για τον ποιητή σε μία απλή αναφορά του βιβλίου του. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Jacoby ισχυρίστηκε ότι η παραπομπή στον Ριανό παρεισφρύει στην αναφορά του 

Στέφανου για τον Ηρόδοτο (Billerbeck 2006, 299 σημ. 690). Αντίθετα, ο Meineke 

(1843, 182) αποδίδει την πρόταση τὸ ὄνομα ἀπὸ τῶν ὀρῶν τῶν δύο Ἀτλάντων και ὅτι 

οὐ βλέπουσιν οὗτοι ὀνείρους στον Ηρόδοτο, βασισμένος στο υπόμνημα του Ευστάθιου 

στον Διονύσιο Περιηγητή (66.11). Επίσης, ο Στέφανος Βυζάντιος σημειώνει μαζί με 

τους Ἄτλαντες και το όνομα Ἀτάραντες: ο Salmasius υπέθεσε ότι ο Ηρόδοτος ήταν ο 

πρώτος που παρέδωσε αυτό το όνομα στην αφήγησή του για τους λιβυκούς λαούς. 

Εντούτοις, εικάζεται ότι ο Ριανός ήταν η άμεση πηγή του Στέφανου και όχι ο Ηρόδοτος. 

ο Ριανός ίσως αναφέρεται σε μία παράδοση που χρονολογείται στον Ηρόδοτο και τους 

Ίωνες λογογράφους (Billerbeck 2006, 299). Ένας λαός με το όνομα Ἄτλαντες 

αναφέρεται και στον Μέλα (1.43), αν και καταγράφεται ευκρινέστερα η ύπαρξη δύο 

λαών στο λήμμα του Στέφανου και στο υπόμνημα του Ευστάθιου στον Διονύσιο 

Περιηγητή. 

3.  Βολίνη  Η αναφορά του ονόματος Βολίνη στο δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών, 

ανιχνεύεται επίσης και στην αφήγηση του Παυσανία (7.23.4) για ένα κορίτσι με το 

όνομα Βολίνη, η οποία έπεσε στην θάλασσα για να ξεφύγει από την καταδίωξη του 

Απόλλωνα (πβ. EtG β 175 L.-L.). Ο Aly υπέθεσε ότι ο Ριανός θα μπορούσε να είναι η 

πηγή της ιστορίας του Παυσανία (“Rhianos, RE 1A1, c. 787, βλ. επίσης Kalkmann 

1886, 134-35).  

4.  Φαιστός  Η πόλη αυτή σε έδαφος της Αχαΐας μαρτυρείται μόνο στο τρίτο βιβλίο 

των Αχαϊκών. Εντούτοις, αν είναι ορθή η ταύτιση της Φαιστού με την πόλη Φρίξα, τότε 

τοποθετείται είτε στην Πίσατις (Παυσ. 6.21.6), είτε στην Αρκαδία (Φερεκύδης FGrHist 

3 F 161) και την Τριφυλία (Ηρόδοτος 4.148.4).  

5.  Σκολιεύς  Το τοπωνύμιο Σκόλις και το εθνικό όνομα Σκολιεύς μαρτυρείται μόνο 

στον Στέφανο (σ 214 Billerbeck). Δύο βουνά που φέρουν το ίδιο όνομα (Σκόλις) 
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καταγράφονται στον Στράβωνα (8.3.10, 7.5) στην Αχαία και την αρχαία Ήλιδα 

(Billerbeck 2006, 197 σημ. 260).  

6.  Ἀνθήνηθεν ἵκοντο  Την φράση απέδωσε αρχικά στον Καλλίμαχο ο Schneider (fr. 

anon. 296), όμως ο Pfeiffer δεν την συμπεριέλαβε στην έκδοσή του. Ο Ριανός εδώ 

ανακαλεί μία φράση που συναντάται στην Ιλ. (Γ 233 Κρήτηθεν ἵκοιτο), ακολούθως στα 

Αργοναυτικά του Απολλώνιου (1.115 Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν) και, πολύ αργότερα, στα 

Μεθομηρικά του Κόϊντου Σμυρναίου (3.232 Λυκίηθεν ἵκανεν και 11.61 Σύμηθεν 

ἵκανον). Εικάζεται ότι το απόσπασμα καταλαμβάνει το δεύτερο ημιστίχιο του 

δακτυλικού εξαμέτρου, δεδομένης της μετρικής θέσης της φράσης στον Όμηρο και τον 

Απολλώνιο Ρόδιο. Ο Στέφανος (α 320 Billerbeck) αναφέρει ότι η Ἀνθήνη (ή Ἀνθάνα 

στην δωρική μορφή από τον Φιλοστέφανο FGrHist 3 F 8) είναι ένα άλλο όνομα για 

την πόλη Ἀνθήλη, όμως η ακριβής τοποθεσία δεν καταγράφεται λόγω της συντομίας 

του κειμένου (Billerbeck 2006, 207 σημ. 467, πβ. επίσης Ηροδ. 7.176.2 Ἀνθήλης 

πόλιος, EtG α 913 L.-L.). Ο Στέφανος (α 316 Billerbeck) ταυτίζει την πόλη Ἀνθάνα με 

την Ἀνθήνη που τοποθετείται στην Λακωνία ή την Αρκαδία.  

 

Ηλιακά (αππ. 7-13) 

 

7.  πᾶσαι δ’ εἰσαΐουσι, μιῆς ὅτε τοὔνομα λέξεις  Τα σχόλια στα Αργοναυτικά του 

Απολλώνιου (3.1-5c) παραδίδουν έναν δακτυλικό εξάμετρο, ο οποίος αποδίδεται στο 

πρώτο βιβλίο των Ηλιακών του Ριανού σε λατρευτικά συμφραζόμενα. Ο Απολλώνιος 

επικαλείται την Ερατώ, την Μούσα της λυρικής ποίησης και προστάτιδα του έρωτα 

(Αργ. 3.1 εἰ δ’ ἄγε νῦν Ἐρατώ, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καί μοι ἔνισπε «έλα τώρα Ερατώ, στάσου 

δίπλα μου και πες μου..»). Η επίκληση του ποιητή στην Ερατώ ταιριάζει με την 

αφήγηση του Ιάσονα, ο οποίος πήρε το χρυσόμαλλο δέρας χάρη στον έρωτα της 

Μήδειας. Ο Ριανός επικαλείται μία Μούσα ακολουθώντας το ομηρικό μοντέλο (Ιλ. Α 

1 και Οδ. α 1). Εντούτοις, ο ίδιος διαφοροποιείται από τον Μίμνερμο (απ. 13 W. = 

Παυσ. 9.29.4) και τον Χοιρίλο (απ. 2.1 Bernabé), οι οποίοι διέκριναν διαφορετικές 

μορφές και δραστηριότητες στις Μούσες. Ο Ριανός ισχυρίζεται ότι στην επίκληση μίας 

Μούσας (οποιασδήποτε από τις εννέα) θα ακούσουν όλες. Επιπλέον, το λυρικό ρήμα 

εἰσαΐουσι «να ακούσω, να νιώσω την επίδραση..» μαρτυρείται συχνά στους 

ελληνιστικούς ποιητές (Απ. Ρόδ. Αργ. 1.103, Καλλ. Υμν. Δία 54, Θεοκρ. Ειδ. 7.88) και 
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αργότερα στον Οππ. Αλιευτ. 3.293. Η χρήση του ρήματος από τον Ριανό φαίνεται να 

αντλείται από τον Απ. Ρόδ. Αργ. 3.1 κ.ε. και είναι πιο πιθανό ότι ο ποιητής εδώ ζητά 

από την Μούσα να ακούσει την προσευχή του και να τον βοηθήσει να τραγουδήσει ένα 

έπος για την Ήλιδα. Ομοίως, στο έβδομο βιβλίο της Αινειάδας, 37 Nunc age, qui reges, 

Erato, quae tempora, rerum ο Βιργίλιος δεν ανακαλεί μία συγκεκριμένη Μούσα 

σύμφωνα με ένα υπάρχον και αυστηρό σύστημα δραστηριοτήτων. Ο Λατίνος ποιητής 

συνδυάζει την ομηρική τεχνική του προοιμίου και την προγραμματική του φύση, την 

απολλώνια επίκληση στην Ερατώ αλλά και την καλλιμαχική ή περισσότερο 

ελληνιστική διάκριση που γίνεται ανάμεσα στον ποιητή και την Μούσα (βλ. Εισαγ. 

IV.3). Ο Σέρβιος auctus φαίνεται να συμφωνεί με την άποψη του Ριανού, όταν 

σχολιάζει την σχετικότητα του ονόματος της Μούσας με το περιεχόμενο του ποιήματος 

στην Αιν. 7.37 sane Erato vel pro Calliope vel pro qualicumque Mousa posuit. Ομοίως, 

ο Δονάτος στην ερμηνεία της Αιν. 9.525, όπου ο Βιργίλιος, κατά την άποψή του, 

ανακαλεί την Καλλιόπη velut unam specialiter Musam et tangens generaliter sub 

plurali numero universas, ut omnes rogatae videantur. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες 

η επίκληση του Βιργιλίου στην Ερατώ κινείται στην σφαίρα της επικής παράδοσης, 

καθώς η επίκληση σε οποιαδήποτε Μούσα αφορά όλες τις ὁμόφρονας αδελφές της· βλ. 

Kyriakidis 1994, 199 κ.ε. για την επίκληση της Μούσας στην Αινειάδα του Βιργιλίου 

και τα ελληνιστικά της πρότυπα. 

8.  Λαπέρσα  Το λήμμα του Στέφανου για μία πόλη με το όνομα Λᾶς (λ 1 Βillerbeck) 

είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε την Λαπέρσα. Η πρωιμότερη μαρτυρία της 

πόλης βρίσκεται στην Ιλιάδα (Β 585 οἱ τε Λάαν … ἀμφενέμοντο) και τοποθετείται πάνω 

σε έναν ψηλό βράχο, γι’ αυτό και το όνομα Λᾶς «πέτρα, βράχος» και οι κάτοικοι Λᾶοι. 

Σύμφωνα με τον Στράβωνα (8.5.3) οι Διόσκουροι κατέκτησαν το Λᾶς, το οποίο 

μετονομάστηκε σε Λαπέρσα (Λᾶς και πέρθω «κυριεύω»). Οι Διόσκουροι καλούνται 

ήδη με την προσφώνηση τὼ Λαπέρσα στον Σοφοκλή (απ. 957.1 Radt) και ομοίως στον 

Λυκόφρονα, Αλεξ. 511 τοῖς ἡμιθνήτοις διπτύχοις Λαπερσίοις. Ο Λυκόφρων επίσης 

αναφέρει τον Ζεὺς Λαπέρσιος στον στ. 1369, ο οποίος ταυτίζεται με τον Zεὺς 

Ἀγαμέμνων από ένα σχόλιο, και τιμάται με ιερό στον αττικό δήμο των Λαπερσών (Σχ. 

Λυκ. Αλεξ. 1369 Leone).  

9.  Γόρτυν’ Ἥραιάν τε πολυδρύμους τε Μελαινάς  Οι τρεις τοποθεσίες που 

αναφέρονται στον εξάμετρο στίχο του Ριανού βρίσκονται όλες στην Αρκαδία και 

βρέχονται από τον ποταμό Αλφειό: η Γόρτυς στην αρκαδική Κυνουρία (Παυσ. 8.27.4), 
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που βρίσκεται σε παραπόταμο του Αλφειού με το όνομα Γορτύνιος, ιδρύθηκε από τον 

Γόρτυ, γιο του Στύμφαλου (Παυσ. 8.4.8). Ο Παυσανίας φαίνεται να είναι η μοναδική 

πηγή που κατατάσσει την Γόρτυνα ως πόλη (8.27.4), αν και εξωτερική μαζική χρήση 

του εθνικού ονόματος μαρτυρείται σε ανάθημα λαφύρων του πέμπτου αιώνα π.Χ. 

στους Δελφούς (Syll.3 49, βλ. επίσης Inventory, Arcadia: Gortys, σελ. 512). Επιπλέον, 

η Γόρτυνα ήταν η θέση ενός σημαντικού υστεροαρχαϊκού ναού προς τιμήν του 

Ασκληπιού, όπου άγαλμα του νεαρού θεού από τον Σκόπα (Παυσ. 8.28.1, βλ. Moggi – 

Osanna 2003, 425-6). Η Ηραία, η οποία βρίσκεται στην δεξιά όχθη του ποταμού 

Αλφειού, ιδρύθηκε από τον Ηραία, γιο του Λυκάονα (Παυσ. 8.26.1), αν και ο Στράβων 

(8.3.2) αποδίδει την ίδρυσή της στον Κλεόμβροτο ή τον Κλεώνυμο. Ο Παυσανίας 

(8.26.1) τοποθετεί στην Ηραία δύο ναούς του Διονύσου με τα ονόματα Πολίτης και 

Αυξίτης και ένα ιερό του Πάνα. Οι Μελαίναι (ή Μελαινέαι στον Παυσανία 8.26.8, βλ. 

Jost 1985, 74 και 77· Pikoulas 2010, 37-40) βρίσκονται στον δρόμο ανάμεσα στην 

Ηραία και την Μεγαλόπολη (Παυσ. 8.26.8) κοντά στο ρεύμα του Βουφάγου. Η χρήση 

του επιθέτου πολυδρύμους «πλούσια σε δάση» μαρτυρείται μόνο στον Ριανό και 

σηματοδοτεί ότι η πόλη ήταν κάποτε πλούσια σε νερό, αν και ερημώθηκε την εποχή 

του Παυσανία (8.26.8). Ο Wilamowitz (1924, 225) είδε ότι η φράση πολυδρύμους τε 

Μελαινάς ανακαλεί τον Καλλίμαχο, Εκάλ. απ. 84 Hollis πολυπτῶκές τε Μελαιναί. 

Παρότι ο Jacoby (FGrHist IIIb, 100) απέκλεισε τέτοια πιθανότητα, βλ. Pfeiffer 1949, 

256· Cameron 1995, 299-300· Hollis 2009, 13. 

10.  Νώνακρις  Στο πρώτο βιβλίο των Ηλιακών σημειώνεται επίσης η πόλη Νώνακρις 

στην βόρεια Αρκαδία, η οποία τοποθετείται δυτικά του Φενεού (Ηροδ. 6.74, Παυσ. 

8.17.6). Η πόλη πιθανώς βρισκόταν μέσα στο έδαφος του Φενεού την εποχή του 

Θεόφραστου (Θεοφρ. απ. 213B Fortenbaugh, βλ. Meyer 1937, 860). Λέγεται ότι η πηγή 

της Στυγός βρισκόταν κοντά στον Φενεό και την Νώνακρι. Ο Κλεομένης συγκέντρωνε 

εκεί τους Αρκάδες αρχηγούς και τους υποχρέωνε να «ορκιστούν στην Στύγα» (Ηροδ. 

6.74). Επιπλέον, ο Καλλίμαχος Περὶ νυμφῶν (απ. 413 Pfeiffer) αναφέρει ότι τα νερά 

αυτού του ποταμού σπάνε όλα τα δοχεία εκτός από αυτά που είναι φτιαγμένα από 

κέρατο (Παυσ. 8.18.5). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα επίθετα που προέρχονται από το 

τοπωνύμιο της Νωνάκριδος χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα της Αρκαδίας στην 

ελληνιστική ποίηση (όμοια με την Απία ως Πελοπόννησο στο πρώτο βιβλίο των 

Αχαϊκών απ. 1), όπως η Νωνακρίνη Κα[λλιστώ (Aιτ. SH 251.15 = 17.9-10 Harder) του 
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Καλλίμαχου και ο Νωνακριάτης Τρικέφαλος Φαιδρὸς θεός (Aλεξ. 680, λατρευτικό 

επίθετο του Ερμή στην Νώνακρι) του Λυκόφρονα.  

11.  Λιθήσιος  Σύμφωνα με τον Στέφανο (λ 64 Billerbeck), o Λιθήσιος είναι ένα 

λατρευτικό επίθετο του Απόλλωνα στο ακρωτήριο Μαλέα της Λακωνίας, όπου 

χτίστηκε ένα ιερό φτιαγμένο από βράχους προς τιμήν του θεού. O Meineke (1843, 185) 

θεωρεί ότι το μέρος που καταδεικνύεται ως Μαλέας δεν είναι το ακρωτήριο της 

Λακωνίας, αλλά οι moles ante Phaesti portum, εννοώντας την κρητική πόλη της 

Φαιστού. Ανακαλεί μία παράδοση που χρονολογείται στους Αλεξανδρινούς και στην 

ερμηνεία της Οδύσσειας γ 296  ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει. Ο 

Ζηνόδοτος διόρθωσε το λίθος μέγα σε Μαλέου λίθος (Σχ. EHQ, EMQV Οδ. γ 296c1-d 

Pontani) ισχυριζόμενος ότι τα βράχια μπροστά στην πύλη της Φαιστού χτίστηκαν από 

τον Μαλέα των Τυρρηνίων Πελασγών. Επομένως, θεωρήθηκε ότι ο Απόλλων Λιθήσιος 

ήταν ο Απόλλων της Κρήτης και ότι ο ναός του ήταν τοποθετημένος σε αυτόν τον 

βράχο του Μαλέα στην Φαιστό. Ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 1.128.34) σημειώνει ότι τα 

Μάλεια και ο Μαλέας θα μπορούσαν να έχουν την ίδια ερμηνεία. Από την άλλη μεριά, 

ο Jacoby (FGrHist IIIb, 100) και ο Bölte (1928, στ. 863-64) πίστευαν ότι ο Απόλλων 

Λιθήσιος του Ριανού είναι ο Απόλλων Μαλεάτης στην Λακωνία, όπου μαρτυρείται μία 

γιορτή με το όνομα Λιθήσια (IG v 1.213, 37, 54, 60, Σπάρτη 431 π. Χ.).   

12.  λίθος μέλας  Ο Bekker αποκατέστησε το κείμενο ώστε να αποδοθεί στον Ριανό 

[Anecd. Gr. 3.1182] με την εικασία μέλας αντί για μέγας που έγινε αποδεκτή από τον 

Saal (1831, 57-58) και τον Meineke (1843, 202-03). Ο Meineke (1843, 203) υπέθεσε 

ότι ο Ριανός θα μπορούσε να είχε αλλάξει την σειρά της έκφρασης σε μέλας λίθος (πβ. 

Θεοκρ. Ειδ. 2.4, βλ. Gow 1952, 37 για παρόμοιες διορθώσεις). Ένας υπαινιγμός στην 

απολλώνια λατρεία και τις θεραπευτικές ιδιότητες του θεού ενισχύεται από το 

παρόμοιο περιεχόμενο στον Απολλώνιο Ρόδιο, Αργ. 2.1172 εἴσω δὲ μέλας λίθος 

ἠρήρειστο ἱερός και τα Σχόλια στον Νίκανδρο Θηριακά 37a.2 ἐγγαγίδα δὲ πέτρην, τὴν 

γαγῖτιν λίθον. ἐν Γάγαις γὰρ τῆς Λυκίας εὑρίσκεται ἡ γαγίς·ἡ γὰρ Γαγὶς πόλις τῆς Λυκίας, 

ἔνθα ὁ λίθος οὗτος εὑρίσκεται· γίνεται δὲ πρὸς αἰγιαλοῖς μέλας τε καὶ χλωρός.  

13.  Ἀμυθαονία  Ο Στέφανος Βυζάντιος (α 282 Billerbeck) παραδίδει το απόσπασμα 

για την αρχαία πόλη της Αμυθαονίας, που μαρτυρείται μόνο στα Ηλιακά του Ριανού 

ως πόλη της Ήλιδας. Πήρε το όνομά της από τον Αμυθάονα, υιό του Κρηθέα, αδελφό 

του Αίσονα και του Φέρη, πατέρα του Βία και του μάντη Μελάμπου (Οδ. λ 235, 258, 
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Ψ.-Απολλόδ. 1.9.11, Διόδωρ. 4.68, Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.121, 143 και 4.1781. Ο 

Πίνδαρος στον τέταρτο Πυθιόνικο 125-27 ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν· ταχέως δ’ Ἄδματος 

ἷκεν καὶ Μέλαμπος εὐμενέοντες ἀνεψιόν αναφέρει ότι ο Αμυθάων ήλθε στον οίκο του 

Πελία στην Ιωλκό για να στηρίξει τον ανιψιό του, Ιάσονα. Επιπλέον, ο Παυσανίας 

(5.8.1) περιλαμβάνει τον Αμυθάονα ανάμεσα στους ιδρυτές των Ολυμπιακών αγώνων 

και η οικογένειά του ήταν ιδιαίτερα φημισμένη για τις μαντικές της ιδιότητες, όπως ο 

Μέλαμπος και η γενιά των Μελαμπιδών (Roscher, Ι, 329 s. n. Amythaon).  

 

Θεσσαλικά (αππ. 14-39) 

 

14.  Ἐθνέσται  Οι Εθνέστες εντάσσονται σε έναν κατάλογο αρχαίων θεσσαλικών λαών, 

οι οποίοι παραδίδονται στο τέταρτο βιβλίο των Θεσσαλικών του Ριανού (μαρτυρούνται 

επίσης και στο πέμπτο βιβλίο, πβ. απ. 24). Ο Ριανός φαίνεται να είναι η μοναδική πηγή 

στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (ε 16 Billerbeck), αλλά και η μοναδική μαρτυρία 

για την ύπαρξη αυτού του λαού. Tο έθνος πήρε το όνομά του από τον Εθνέστη, έναν 

από τους υιούς του Νεοπτόλεμου (Roscher, Ι, 1390 s.n. Ethnestes). Εντούτοις, ο 

κατάλογος για τους υιούς του Νεοπτόλεμου και της Ανδρομάχης στο δεύτερο βιβλίο 

των Νόστων του Λυσίμαχου από την Αλεξάνδρεια (FGrHist 328 F 10) καταγράφει 

μόνο τέσσερις: τον Τρώα, τον Πύρρο, τον Μολοσσό και τον Αιακίδη. Σύμφωνα με τον 

Hammond (1967, 532) οι Εθνέστες τοποθετούνται στην ανατολική πλευρά της 

σημερινής Πίνδου, αν όχι πιο ανατολικά, ενώ ο Δάκαρης (1957, 93-94, 100-101) 

προτιμά να τους τοποθετήσει στην νοτιοδυτική Θεσσαλία, στην Παραυαία και την 

Ορεστίδα (Cabanes 1976, 125).  

15.  Ἀρκτᾶνες  Στον κατάλογο των αρχαίων θεσσαλικών εθνών του Ριανού στο τέταρτο 

βιβλίο εντάσσεται και ο ηπειρωτικός λαός Αρκτάνες. Ο κρητικός ποιητής αποτελεί την 

μοναδική μαρτυρία για αυτό το έθνος, αν και με το ίδιο όνομα συναντάται και ένας 

Γερμανικός λαός στο ανώνυμο επίγραμμα FGE 141. Oι μελετητές διχάζονται για την 

τοποθεσία τους: ο Hammond (1967, 532) θεωρεί ότι βρίσκονταν στην περιοχή των 

Ιωαννίνων, ενώ ο Δάκαρης (1957, 90-100) τους τοποθετεί στην δυτική Ιστιαιωτίδα 

ανάμεσα στους Γομφούς και την Ιθώμη, πβ. Cabanes 1976, 123, o οποίος συμπεραίνει 

ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι Αρκτάνες ανήκαν στους Μολοσσούς ή 

όχι, όμως βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους για πολύ καιρο. 
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16.  Γενοαῖοι  Σύμφωνα με τον Λυσίμαχο Αλεξάνδρειας, ο οποίος στους Νόστους του 

(FGrHist 328 F 10a) παραθέτει ως πηγές τα Ηπειρωτικά του Πρόξενου (FGrHist 703 

F 2) και τον Ακάνθιο Νικομήδη (FGrHist 772 F 1), οι Γενοαίοι έλαβαν το όνομά τους 

από τον Γενόα ή Γενόο (Roscher, Ι, 1625 s.n. Genoas), ο οποίος ανήκει στην 

γενεαλογία του μυθικού Νεοπτόλεμου και της Λεονάσσης, κόρης του Κλεοδαίου. 

Πρόκειται για μολοσσικό έθνος, το οποίο ο Δάκαρης (1957, 93, 105-106) καταλέγει 

ανάμεσα στους Τυμφαίους, ενώ ο Hammond παραλείπει να τους δώσει ακριβή 

τοποθεσία (Cabanes 1976, 125).   

17.  αὐτὰρ Δωνεττῖνοι ἰδ’ ὀτρηροὶ Κεραῗνες  Στην αφήγησή του στο τέταρτο βιβλίο ο 

Ριανός περιλαμβάνει επίσης τους Δωνεττίνους και τους Κεραΐνες, οι οποίοι είναι 

δύσκολο να χωροθετηθούν. Για τους τελευταίους δεν υπάρχει τίποτα βέβαιο εκτός από 

το ότι συντροφεύουν τους πρώτους και φημίζονται για την γρηγοράδα τους, ίσως, στην 

μάχη (ὀτρηροὶ). Οι Δωνεττίνοι επανεμφανίζονται και στο έβδομο βιβλίο (βλ. απ. 25) 

μαζί με τους Κάρες. Ο Στέφανος Βυζάντιος (δ 147 Billerbeck) θεωρεί ότι είναι 

μολοσσικό έθνος, όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για τους Κεραΐνες. 

Επίσης, αν θεωρήσουμε ότι η κατάληξη –ίνοι (π.χ. Αμαντίνοι, Ελινοί, Κεστρίνοι) ήταν 

κοινή σε ομάδες εθνών της άνω κοιλάδας Shkumbi (αρχαίο Genusus) και της λεκάνης 

της λίμνης Λύχνιδος (Παρθίνοι, Καλαικίνοι, Πισαντίνοι), οι Δωνεττίνοι θα μπορούσαν 

να αποτελούσαν έναν τέτοιο «εσωτερικό» λαό και πιθανώς γνήσια Ιλλυρικό (βλ. 

Hammond 1967, 703 και Cuscuna 2006, 451 σημ. 10).  

18.  Ὑπαιλόχιοι  Για τους Υπαιλόχιους δεν γνωρίζουμε τίποτα, παρά μόνο ότι είναι 

μολοσσικό έθνος σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο (ε 58 Billerbeck) και μοναδική 

πηγή φαίνεται να είναι ο Ριανός. 

19.  Κεστρῖνοι Χαῦνοί τε καὶ αὐχήεντες Ἐλινοί  Οι λαοί αυτοί απασχολούν την ακτή 

από τον βορρά στον νότο περιλαμβάνοντας τον Βουθρωτό και τον ποταμό Αχέροντα. 

Ο Στέφανος Βυζάντιος προσδιορίζει τα εθνικά ονόματα μόνο των Ελινών (ε 58 

Billerbeck) και των Χαύνων (ή Χαόνων: χ 33 Billerbeck) θεωρώντας ότι είναι 

θεσπρωτικά έθνη. Ο Θουκυδίδης αναφέρει την περιοχή της Κεστρίνης στην αφήγηση 

του πολέμου ανάμεσα στην Κόρινθο και την Κέρκυρα (1.46.4) και ισχυρίζεται ότι ο 

ποταμός Θύαμις την χωρίζει από την Θεσπρωτία. Σύμφωνα με τον Παυσανία (1.11.1, 

2.23.6) το όνομα της περιοχής θα μπορούσε να προέρχεται από τον Κεστρίνο, υιό του 

Έλενου. Oι περισσότερες πηγές θεωρούν ότι η Κεστρίνη ανήκει στην Χαονία, όπου 
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τοποθετούνται και οι περίφημοι Κεστρινικοὶ βόες (Ησύχ. κ 2386 Latte), ενώ η 

ενσωμάτωση της περιοχής στην Θεσπρωτία ίσως είναι μεταγενέστερη, μετά τα μισά 

του τέταρτου π.Χ. αιώνα (βλ. Cabanes 1976, 115). Οι Χάονες (ή Χαύνοι στον Ριανό) 

ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς λαούς της Ηπείρου μαζί με τους Μολοσσούς (Θεόπ. 

FGrHist 115 F 382), γνωστοί στον Εκαταίο (FGrHist 1 F 103-5) και τον Ελλάνικο 

(FGrHist 4 F 83). O Ψ.-Σκύλαξ (Περίπλους 28.2 Muller) αναφέρει ότι ζούσαν κατά 

κώμας και ένα από τα παράδοξα αυτής της γης μαρτυρά ο Καλλίμαχος Θαυμάτων 

συναγωγή (απ. 407 Pfeiffer) για το φαινόμενο της μετατροπής του νερού σε αλάτι. Το 

γεγονός ότι ο Στέφανος Βυζάντιος τονίζει μόνο τους «περήφανους» Ελινούς και τους 

Χαύνους δεν μας επιτρέπει, τουλάχιστον άμεσα, να θεωρήσουμε και τους Κεστρίνους 

θεσπρωτικό λαό. Ωστόσο, εξαιτίας της στενής ακολουθίας που μας δίνει ο Ριανός στον 

κατάλογο των θεσσαλικών εθνών τους συλλαμβάνουμε ως μία ολότητα (πβ. απ. 19). 

Ἐλινοί: πρόκειται για θεσπρωτικό έθνος, όπως αναφέρει ο Ριανός στο τέταρτο βιβλίο 

των Θεσσαλικών. Ἐλινία ονομάζεται η περιοχή, όνομα το οποίο μαρτυρείται και για 

πόλη της Σικελίας (Στεφ. Βυζ. ε 58 Billerbeck). Η Billerbeck παραπέμπει στην πόλη 

Ἐλίνα της Ηπείρου, η οποία ταυτίζεται με το Δημόκαστρο (Inventory, Epirus: Elina, 

σελ. 340). Σύμφωνα με τον Cabanes (1976, 124), οι Θεσπρωτικοί λαοί, τους οποίους 

αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, εξηγούνται μόνο αν υποθέσουμε ότι ο Ριανός 

περιέγραψε τους ηπειρωτικούς πληθυσμούς αντλώντας στοιχεία από το ομηρικό 

λογοτεχνικό παρελθόν, στο οποίο αναφέρονται μόνο οι Θεσπρωτοί ανάμεσα σε όλες 

τις φυλές της περιοχής. Επομένως, μπορεί να λεχθεί ότι οι Ελινοί (όπως και οι Χαύνοι, 

πβ. απ. 20) ήταν πρώην φυλές της Ηπείρου που ενώθηκαν κάτω από τον όρο 

Θεσπρωτοί στα ομηρικά έπη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι Θεσπρωτοί 

(Franke 1955, 5 σημ. 8). 

 

20.  Κέλαιθοι  Θεσπρωτικό έθνος κοντά στην Θεσσαλία θεωρούνται οι Κέλαιθοι που 

είναι διαφορετικά γνωστοί και με την ονομασία Κελαιθεῖς (Στεφ. Βυζ. κ 153 

Billerbeck). Σύμφωνα με τον Cabanes (1976, 124) είναι γενικά αποδεκτό ανάμεσα 

στους σύγχρονους μελετητές ότι οι Κέλαιθοι τοποθετούνται στην δυτική Ιστιαιωτίδα. 

Ο Hammond (1967, 532) τους τοποθετεί στην περιοχή του Μετσόβου (βορειοδυτικά) 

και ο Robert (1961, 371) εξετάζει το έθνος σε σχέση με την επιγραφή IG iv 617, 323 

π.Χ., και τα Δελφικά Θεωροδόκεια. Μέσα από την λίστα των Δελφικών Θεωροδόκων 

ο Cabanes (1976, 123-24) συμπεραίνει ότι οι Κέλαιθοι ανήκουν στο Μολοσσικό κοινό 
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του τέταρτου π.Χ. αιώνα και είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κοινότητα βρισκόταν μέσα ή 

κοντά στην δυτική Θεσσαλία. Το όνομα των Κελαίθων εμφανίζεται και στον Αντωνίνο 

Λιβεράλη (Μετ. συναγ. 4.6.3), στον πόλεμο του Ηρακλή εναντίον των ηπειρωτικών 

λαών, των Κελαίθων, των Χαόνων και των Θεσπρωτών, με σκοπό να κλέψει το βόδι 

του Γηριόνη στο ταξίδι της επιστροφής μέσα από την Ήπειρο και την Αμβρακία.   

21.   σὺν δὲ Παραυαίους καὶ ἀμύμονας Ὀμφαλιῆας  Οι Παραυαίοι περιγράφονται ως 

θεσπρωτικό έθνος στον Στέφανο Βυζάντιο (π 37 Billerbeck) και πήραν την ονομασία 

αυτή επειδή κατοικούσαν κοντά στον ποταμό Αὖον (ή Αόος στον Στράβωνα 7.7.8 ή 

Αίας στον Εκαταίο FGrHist 1 F 102b ή Aous στον Λίβιο 32.6.6). Oι Παραυαίοι 

εμφανίζονται σύμμαχοι των Χαόνων στην εκστρατεία του 429/8 π.Χ. (Θουκ. 2.80.6) 

με βασιλιά τον Όροιδο, ενώ στον Πρόξενο (FGrHist 703 F 6) εντάσσονται μαζί με 

όλους τους ηπειρωτικούς λαούς. H Παραυαία ήταν το σύνορο ανάμεσα σε Ήπειρο και 

Μακεδονία και ένα μέρος της, ίσως, είχε προσχωρήσει στην Μακεδονία (Πλουτ. 

Πύρρος 6.4.3). Μαζί με τους Παραυαίους ο Ριανός παραθέτει τους ἀμύμονας 

Ομφαλιείς, οι οποίοι στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (o 70 Βillerbeck) 

περιγράφονται ως θεσσαλικό έθνος και η πόλη λέγεται Ὀμφάλιον. Ωστόσο, ο 

Πτολεμαίος (Γεωγρ. 3.13.5) τοποθετεί το Ομφάλιον στην Χαονία. Ο Hammond (1967, 

532) ισχυρίστηκε ότι οι Ομφαλιείς προσεγγίζουν τους Παραυαίους ανάμεσα στα 

μολοσσικά έθνη, γι’ αυτό και παρατίθενται στο ίδιο ζεύγος λαών, ενώ ο Δάκαρης 

(1957, 95-98) συμπεραίνει ότι το έθνος αυτό πρέπει να αναζητηθεί σε μία περιοχή 

κοντά στην Μολοσσία και κοντά στην Παραυαία, όμως στην νότια Χαονία. Το εθνικό 

όνομα Ὄμφαλες σώζεται σε μία χειρόγραφη επιγραφή της Δωδώνης (SGDI 1347.6.11). 

Ο Kirsten (1939, στ. 397-98) κάνει μία διάκριση ανάμεσα στο ηπειρωτικό Ομφάλιον 

του Πτολεμαίου και το θεσσαλικό Ομφάλιον στην Δολοπία που ήταν η τοποθεσία ενός 

ιερού της Ομφάλης (Stählin 1924, 192). Ο  Wilamowitz στον Ηρακλή του Ευριπίδη 

(19092, 75) θεωρούσε ότι επρόκειτο για την ίδια πόλη με διαφορετικές ονομασίες.  

22.  Συλίονες δ’ ἕσποντο ὁμοῦ  Στο τέταρτο βιβλίο των Θεσσαλικών ο Ριανός συνεχίζει 

τον κατάλογο των ηπειρωτικών λαών με τους Συλίονες, οι οποίοι στο λήμμα του 

Στέφανου Βυζάντιου (σ 315 Billerbeck) αποτελούν έθνος της Χαονίας. Σύμφωνα με 

την Cuscuna (2006, 453) είναι το μοναδικό έθνος που δηλώνεται ευθέως στην Χαονία.  

23.  ἑπτὰ δὲ Δωνεττῖνοι, ἀτὰρ δυοκαίδεκα Κᾶρες  Πβ. απ. 17 για τους Δωνεττίνους. 

Στο έβδομο βιβλίο των Θεσσαλικών ο Ριανός αναφέρει δώδεκα Κάρες, οι οποίοι 



   235 
 

εικάζεται ότι ήταν μισθοφόροι μαζί με τους Δωνεττίνους (Meineke 1843, 189). Δεν 

πρόκειται για τον γνωστό λαό της Μ. Ασίας, αλλά για έναν λαό στον κόλπο της 

Αυλώνας, για να τοποθετηθούν μετά στην Χαονία (Cuscuna 2006, 451).  

24.  νήσοις Ὀξείῃσι καὶ Ἀρτεμίτῃ ἐπέβαλλον  H Aρτεμίτα ήταν ένα από τα νησιά των 

Εχινάδων στις εκβολές του Αχελώου ποταμού ανάμεσα στην Ακαρνανία και την 

Αιτωλία, κοντά στα νησιά Οξειές (Ηρόδ. 2.10.3, Αρτεμίδωρος απ. 56 Stiehle, Στράβων 

1.3.18, Πλίνιος NH 4.5.11-13). Στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (α 462 Billerbeck) 

παραδίδεται ανάμεσα στις πηγές και το όγδοο βιβλίο των Θεσσαλικών του Ριανού, ο 

οποίος δηλώνει ότι κοντά στα νησιά Οξειές βρισκόταν και το νησί της Αρτεμίτας. 

Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν η μαρτυρία αυτή προέρχεται από άμεση γνώση του ποιητή ή 

από πηγές. Ο Στράβων (10.2.19) ερμηνεύοντας τον Όμηρο συντομεύει με ανακρίβεια 

τῶν μὲν οὖν Ἐχινάδων καί τῶν Ὀξειῶν … φησὶν Ὅμηρος, όμως τα νησιά Οξειές δεν 

μαρτυρούνται στην Ιλ. Β 625 ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων. Η ύπαρξη αυτών των 

νησιών κρίνεται αμφίβολη και στην Οδ. ο 299 νήσοισιν θοῇσιν, καθώς δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια νησιά περιγράφονται [θοός «κοφτερός», ίσως 

πρόκειται για μεταφορά της λέξης ὀξείαις (Στράβ. 8.3.26), βλ. Ηoekstra 1989, 252 για 

το ζήτημα αυτό].   

25.  Ὀνθύριον   Η πηγή για το Ονθύριον στο όγδοο βιβλίο των Θεσσαλικών είναι το 

λήμμα Ὀνθύριον του Στέφανου Βυζάντιου (ο 72 Billerbeck), σύμφωνα με τον οποίο το 

Ονθύριον ήταν μία θεσσαλική πόλη κοντά στην Άρνη. Η πόλη Ονθύριον αναφέρεται 

και στον Στράβωνα (9.5.17) ως ένας από τους τρεις οικισμούς που σχημάτισαν την 

Μητρόπολη, η οποία τοποθετείται στην Ιστιαιωτίδα (βλ. επίσης Inventory, Thessaly: 

Onthyrion, σελ. 679-80). Στον Στράβωνα (9.5.17) σημειώνεται επίσης μία πολεμική 

των «μεταγενέστερων» ποιητών κατά του Καλλίμαχου σχετικά με την λατρεία της 

Αφροδίτης Καστνιετίδος στην Μητρόπολη. Ο Καλλίμαχος (Ίαμβ. 10, απ. 200a Pfeiffer) 

θεωρούσε ότι η θυσία γουρουνιού ήταν αποκλειστικό δικαίωμα της συγκεκριμένης 

Αφροδίτης, ενώ οι νεώτεροι πίστευαν ότι αποδόθηκε και σε άλλες Αφροδίτες και ότι η 

λατρεία μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη από το Ονθύριον. Σύμφωνα με τον Jacoby 

(FGrHist ΙΙΙb, 105), οι νεώτεροι, ίσως ακολούθησαν τον Ριανό για την μεταφορά της 

λατρείας από τον συνοικισμό Ονθύριον στην Μητρόπολη. 

26.  οἱ δ’ ἄφαρ ὁπλισθέντες ἴσαν κραναὴν ποτὶ Φύλλον  Ο στίχος από το ένατο βιβλίο 

των Θεσσαλικών του Ριανού παραδίδεται στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου Φύλλος 
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(φ 113 Billerbeck). O Στράβων (9.5.14) θεωρεί ότι το όνομα της πόλης είναι αρσενικού 

γένους, ενώ ο Ριανός την προσδιορίζει με το επίθετο κραναήν, αποδίδοντάς της θηλυκό 

γένος (βλ. Kirsten 1941, στ. 1027 και Stählin 1924, 170). Το ποιητικό επίθετο κραναός 

«βραχώδης» προσδιορίζει σχεδόν πάντα την Ιθάκη στα ομηρικά έπη (πβ. Ιλ. Γ 201, Οδ. 

α 247 κ.α.), την Δήλο (πβ. Πινδ. Ισθ. 1.3) και συχνά την Αθήνα (βλ. Πινδ. Ολ. 7.82). 

Επίσης, σημειώνεται από τον Στράβωνα ότι η πόλη Φύλλος βρίσκεται στην 

Θεσσαλιώτιδα με ένα ιερό του Απόλλωνα Φυλλίου και όχι στην Φθιώτιδα, όπως 

ισχυρίζεται ο Jacoby (FGrHist IIIb, 105, πβ. Decourt 1986, 383-88, σχετικά με την 

χωροθεσία στις πλαγιές του Φύλλιου στην κοιλάδα του Ενιπέα).  

27.  Θαμία  Η Θαμία στο δέκατο τέταρτο βιβλίο των Θεσσαλικών ονομάζεται 

διαφορετικά και Θαμίεια (Inventory, Thessaly: Ithome/Thamiae, σελ. 679) και 

ταυτίζεται με την πόλη Ιθώμη της Θεσσαλίας. Η Ιθώμη εικάζεται ότι είναι η 

παλαιότερη ονομασία της περιοχής, όπως μαρτυρείται στην Ιλ. Β 729 Ἰθώμην 

κλωμακόεσσαν «Ιθώμη απότομη και κρημνώδης». Στον Στέφανο Βυζάντιο (ι 43 

Billerbeck) η πόλη αναφέρεται με το όνομα Θούμαιον και στο ΕtΜ ( 470.10 Gaisford) 

Θώμη (πβ. Helly 1971, 129-32, για την εξέλιξη του ονόματος από Ιθώμη σε 

Θαμία/Θαμίαι). Η πόλη ανήκει στην τετράδα των οχυρών: Τρίσσα, Μητρόπολη, 

Πελινναίον και Γομφός και εισχώρησε στην Μητρόπολη (πβ. απ. 27) περίπου το 

δεύτερο μισό του τέταρτου π.Χ. αιώνα, στους πρόποδες των βουνών της Πίνδου 

(Στραβ. 9.5.17, βλ. επίσης Κirk 1985, 234). Σύμφωνα με τον Στράβωνα η πόλη 

τοποθετείται στην θεσσαλική Ιστιαιώτιδα, ενώ ο Στέφανος την τοποθετεί στην 

Πελασγιώτιδα (βλ. Stählin, 1916, στ. 2307).  

28.  Τριπόλισσοι  Ο Στέφανος Βυζάντιος (τ 197 Billerbeck) θεωρεί το έθνος των 

Τριπολισσίων θεσπρωτικό (πβ. υπόμν. απ. 19 για τον όρο «θεσπρωτικός»). Αυτό 

οδήγησε τον Hammond (1967, 532) να τους τοποθετήσει στην περιοχή Λακκασούλι, 

δηλαδή στην κοιλάδα του Αχέροντα και γνωρίζουμε από τον Λίβιο (8.24) ότι αυτή η 

περιοχή βρισκόταν στα χέρια των Μολοσσών. Αντίθετα ο Δάκαρης (1957, 91-92) 

τοποθετεί τους Τριπολισσίους στην δυτική Ηστιαιωτίδα, ανάμεσα στην Ιθώμη και την 

Τρίσσα, βορειοανατολικά από τους Αρκτάνες (πβ. απ. 15) σε διασταύρωση με την 

Τρίπολη Παρηβία. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 105) πρότεινε να αλλάξει ο αριθμός του 

βιβλίου και από δεκαπέντε (ιε΄) να γίνει πέντε (ε΄), ώστε να τοποθετηθούν οι 

Τριπολίσσιοι ανάμεσα στους πολλούς άγνωστους λαούς της Θεσπρωτίας, όμως δεν 

υπάρχει ξεκάθαρος λόγος για να γίνει αυτή η διόρθωση.  
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29.  Αἰγώνη  Η ονομασία αυτή μαρτυρείται μόνο στο δέκατο έκτο βιβλίο των 

Θεσσαλικών του Ριανού και αποτελεί παραλλαγή του ονόματος Αἰγώνεια, όπως 

παραδίδεται στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (α 114 Billerbeck). H πόλη 

μαρτυρείται επίσης στον Εκαταίο (FGrHist 1 F 132) και τον Λυκόφρονα, Αλεξ. 903 ὧν 

οἱ μὲν Αἰγώνειαν ἄθλιοι πάτραν. Ανήκει στον θεσσαλικό λαό των Μηλιέων, οι οποίοι 

ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Δελφικής Αμφικτυονίας (βλ. Θεόπομπο FGrHist 115 F 

63 και Αισχίνη 2.116, πβ. επίσης Inventory, Thessaly: Aegoneia, σελ. 686).  

30.  τοὶ δ’ ἤδη ἐπὶ νηὸν ἐυκνήμιδος Ἰτώνης  Το επίθετο Ἰτώνη (ή Ἰτωνία ή Ἰτωνίς) 

προσδιορίζει την θεά Αθηνά και προέρχεται από την θεσσαλική πόλη Ίτων (Στεφ. Βυζ. 

ι 121 Billerbeck, Εκατ. FGrHist 1 F 2, ΕtΜ 479.47 Gaisford). Η πόλη τοποθετήθηκε 

στην τετράδα της Θεσσαλιώτιδας και στέγασε ένα σημαντικό ιερό προς τιμήν της 

Ιτωνίας Αθηνάς (Eκατ. FGrHist 1 F 168). Σύμφωνα με άλλη μυθική παράδοση το 

όνομα προήλθε από τον Θεσσαλό ήρωα Ιτωνό, υιό του Αμφικτύονα (Σιμωνίδης 

FGrHist 8 F 1, Αρμενίδας FGrHist 378 F 1). Στο λατρευτικό αυτό επίθετο της Αθηνάς 

συχνά παραπέμπει η λογοτεχνική παράδοση: ο ομηρικός κατάλογος νηῶν αναφέρει μία 

θεσσαλική πόλη Ίτων ως μέρος του βασιλείου του Πρωτεσίλαου (Ιλ. Β 696), ο 

Πίνδαρος, απ. 94b.47 Maehler ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας, ο Βακχυλίδης, Υπορχήμ. απ. 2.2 

Irigoin χρυσαίγιδος Ἰτωνίας, ο Καλλίμαχος, Υμν. Δήμ. 75 Ἰτωνιάδος νιν Ἀθαναίας ἐπ’ 

ἄεθλα και ο Απολλώνιος Ρόδιος, Αργ. 1.551 αναφέρει την Αργώ ἔργον Ἀθηναίης 

Ἰτωνίδος. Ο Στράβων (9.5.17, βλ. επίσης Baladié 1996, 228) τονίζει ότι η λατρεία αυτή 

της Αθηνάς προέρχεται από την Θεσσαλία, όπου είχε το ιερό της στο Ίτων στην 

ιστιαιώτιδα, κοντά στον Κουράλιο ποταμό. Ωστόσο, υπήρχαν και σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας ιερά προς τιμήν της Ιτωνίας Αθηνάς, όπως στην Κορώνεια της Βοιωτίας 

(Παυσ. 3.9.13). Ο Ριανός ίσως αναφέρεται στο ιερό της θεάς στο Ίτων της Θεσσαλίας 

μέσα σε περιεχόμενο πολιτικό και στρατιωτικό (πβ. Denver-Graninger 2006, 61-91, για 

τον πολεμικό-πολιτικό-αγροτικό χαρακτήρα της Ιτωνίας Αθηνάς).  

31.  Πυρραίην … Αἱμονίην … Θεσσαλίην  Τα σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο (3.1090b 

Wendel) παραδίδουν πέντε στίχους από τα Θεσσαλικά του Ριανού και αφορούν παλιές 

ονομασίες της Θεσσαλίας. Ο Ριανός αφηγείται ότι η παλαιότερη ονομασία Πυρραία 

προήλθε από την Πύρρα, την γυναίκα του Δευκαλίωνα, μετά ονομάστηκε Αιμονία από 

τον Αίμονα, υιό του Πελασγού και έπειτα Θεσσαλία από τον Θεσσαλό, υιό του Αίμονα 

(Στραβ. 9.5.23, Ησύχ. π 4456 Latte - Hansen). O Μeineke (1843, 186), με τον οποίο 

συμφωνεί και ο Powell (1925, 13), πρότεινε ότι οι πέντε στίχοι θα μπορούσαν να 
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αποτελούν το προοίμιο των Θεσσαλικών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η σύγκριση του 

αποσπάσματος με το απ. 1 στο δεύτερο βιβλίο των Αχαϊκών, καθώς εδώ δεν μπορούμε 

με βεβαιότητα να εντάξουμε τους στίχους στο πρώτο ή σε κάποιο άλλο βιβλίο των 

Θεσσαλικών. Το μοτίβο αυτό χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην εθνογραφική ποίηση 

του Ριανού (πβ. Απία απ. 1, Αμυθαονία απ. 13, Εθνέστες απ. 14 κλπ.) και συγκεκριμένα 

το όνομα Αἰμονία (-ίη) χρησιμοποιείται ευρέως στην ελληνιστική ποίηση για να 

δηλωθεί η Θεσσαλία και αντίστοιχα οι κάτοικοι με το εθνικό όνομα Αἰμονιῆες: 

Καλλίμαχος Αίτ. απ. 7.26 Pfeiffer = 7c.26 Harder, Aπολλώνιος Ρόδιος Αργ. 2.504, 507, 

690, 3.1090 (βλ. Mayer 1986, 49-50). O Ηollis (1992, 278-9) θεωρεί μοτίβο της 

ελληνιστικής ποίησης την τάση να παρακολουθούνται οι αλλαγές στα ονόματα των 

περιοχών (μετονομασίαι), θέμα με το οποίο καταπιάστηκε ο Καλλίμαχος (απ. 412 

Pfeiffer). H σύμπτωση του Στράβωνα (9.5.23) με τον Ριανό οφείλεται σε μία ομάδα 

πηγών που ανάγεται ίσως στον Απολλόδωρο Αθηναίο και τον Νεῶν κατάλογον 

(FGrHist 244 F 164, βλ. επίσης FGrHist IIIb, 106). Στο λήμμα του Στέφανου 

Βυζάντιου για την Αἰμονία (α 130 Billerbeck) φαίνεται ότι ο Ριανός θεωρεί τον Αίμονα 

υιό ενός Χλώρου και όχι του Πελασγού, όμως αυτό δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού 

και ίσως πρόκειται για συμφυρμό με άλλη γενεαλογία (Saal 1831, 38). Το σπάνιο ρήμα 

μεταφημίζω «αποκαλώ με καινούργιο όνομα» μαρτυρείται μόνο εδώ και στον 

αστρολόγο Μανέθωνα Αποτελ. 2.136-7 Χηλαί θ’, ἃς καὶ δὴ μετεφήμισαν ἀνέρες ἱροί | 

καὶ Ζυγὸν ἐκλήϊσσαν.  

32.  Ἀγύλλιον χαλκόν  Η Άγυλλα (η αλλιώς Καίρες) είναι αρχαία πόλη της Τυρρηνίας 

(Στεφ. Βυζ. α 51 Billerbeck). Ο Λυκόφρων στην Αλεξάνδρα (1355) αναφέρει Ἄγυλλαν 

Αὐσονῖτιν εἰσεκώμασεν. Πρόκειται για κτίσμα των Πελασγών από την Θεσσαλία 

(Ελλάνικ. Φορων. FGrHist 4 F 4) που μετονομάστηκε αργότερα στις ετρουσκικές 

Καίρες (Ηρόδ. 1.167, Στραβ. 5.2.3, Διον. Αλικ. Ρωμ. Αρχ. 1.20.5, βλ. επίσης Hülsen 

1893, στ. 913). H αναφορά του Ριανού σε μία ετρουσκική πόλη θεσσαλικής καταγωγής 

ίσως αποτελεί παρέκβαση για την εξάπλωση των Πελασγών και τις αποικίες τους έξω 

από την Θεσσαλία (Briquel 1984, 214-221). Ο Στράβων (5.2.3) αποκαλεί τους 

κατοίκους της πόλης Θεσσαλούς και ότι είναι φύλα που μιλούν την ελληνική γλώσσα.   

33.  Ἀζώρεια  Ἀζώρεια είναι εναλλακτική ονομασία που δίνει ο Ριανός για την πόλη 

Ἄζωρος στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (α 76 Billerbeck). Σύμφωνα με τον Λίβιο 

(42.53.5) ήταν μία από τις τρεις πόλεις (μαζί με την Δολίχη και το Πύθοιο) που 

σχημάτιζαν την περραιβιακή Τρίπολιν. Ο Στράβων (7.7.9) τοποθετεί τον Άζωρο στην 
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Πελαγονία, ενώ ο Πτολεμαίος Γεωγράφος (3.12.39) την τοποθετεί στην Πελασγιώτιδα. 

Η Τρίπολις του Αζώρου, του Πύθοιου και της Δολίχης αποτυπώνεται σε χάλκινα 

νομίσματα του τέταρτου αιώνα π.Χ. του κοινού των Περραιβών (βλ. Liampi 1990). 

Ιδρυτής της θεσσαλικής πόλης στην Περραιβία θεωρείται κάποιος Άζωρος, ο οποίος 

κατά τον Ησύχιο (α 1486 Latte - Cunningham) ήταν ο κυβερνήτης της Αργούς στην 

αργοναυτική εκστρατεία. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 107) εικάζει ότι η αναφορά στην 

πόλη Άζωρος από τον Ριανό ίσως είναι ένας υπαινιγμός στο επεισόδιο της εκστρατείας 

του Πολυπέρχονα το 317 π.Χ. (πβ. Διοδ. Σικ. 19.52.6).  

34.  Ἄμυμνοι  Πρόκειται για ηπειρωτικό έθνος της Χαονίας στον Στέφανο Βυζάντιο (α 

284 Billerbeck). H Βillerbeck (2006, 186) παραπέμπει στο λήμμα Αἰγεσταῖοι, οι οποίοι 

είναι θεσπρωτικός λαός με ιδρυτή τους τον στρατηγό Αίγεστο, όπως ακριβώς και οι 

Ἀμυμναῖοι πήραν το όνομά τους από κάποιον στρατηγό Άμυμνο. Επιπλέον, εικάζεται 

ότι συναντάμε ξανά το έθνος αυτό στο απ. 22 σὺν δὲ Παραυαίους καὶ ἀμύμονας 

Ὀμφαλιῆας και ότι η λέξη ἀμύμονας (Meineke 1843, 188) είναι ο λαός Ἀμύμονες, οι 

οποίοι ταυτίζονται με τους Ἀμυμνους. Ωστόσο, δεν έχουμε μαρτυρίες για την ύπαρξη 

ηπειρωτικού φύλου με το όνομα Ἀμύμονες, παρά μόνο στον Πρόξενο (FGrHist 703 F 

6), o οποίος τους αναφέρει μαζί με τους Χάονες, τους Θεσπρωτούς, τους Τυμφαίους 

και τους Παραυαίους. Ο Cabanes (1976, 128) όμως θεωρεί ότι η λέξη ἀμύμονας  (απ. 

22) είναι σίγουρα επίθετο και αμφιβάλλει για το αν οι Άμυμνοι πρέπει να τοποθετηθούν 

στην Χαονία. Ο Δάκαρης (1957, 99, 101-02) θεωρεί ότι οι Άμυμνοι (ή Αμύμονες ή 

Αμύμνονες) είναι ο ίδιος λαός με τους Αμύντες (πβ. απ. 37) και τους τοποθετεί νότια ή 

δυτικά της Ονοπέρνης καταλήγοντας στην Κασσωπή (SGDI 1352, επιγραφή Δωδώνης, 

πέμπτος αιώνας π.Χ.). 

35.  μένος πνείοντες Ἀμύνται  Oι Αμύντες περιγράφονται ως θεσπρωτικό έθνος στο 

λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (α 285 Billerbeck) και αναφέρονται επίσης στην 

Ηπειρωτών Πολιτεία του Αριστοτέλη (απ. 501 Gigon). Ο Meineke (1843, 188) θεωρεί 

ότι ο στίχος ανήκει στον Ριανό και τον τοποθετεί στο τέταρτο βιβλίο των Θεσσαλικών 

και στον κατάλογο των ηπειρωτικών εθνών. Ο Powell (1925, 14) αποδέχεται την 

πρόταση του Μeineke και εντάσσει το απόσπασμα (απ. 36 P.) στα incerta των 

Θεσσαλικών. Εικάζεται ότι το έθνος αυτό ταυτίζεται με τους Άμυμνους (πβ. απ. 36) και 

γι’ αυτό υπάρχει πιθανότητα να παραλείφθηκε το όνομα του Ριανού στο λήμμα του 

Στέφανου Βυζάντιου. Η φράση μένος πνείοντες αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

στα ομηρικά έπη: Ιλ. Β 536 μένεα πνείοντες Ἄβαντες, Γ 8 μένεα πνείοντες Ἀχαιοί και 
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Οδ. χ 203 ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν. Πιθανώς χρησιμοποιήθηκε από τον Ριανό 

για να δηλώσει την αποφασιστικότητα και την πειθαρχία του λαού Αμύντες, 

παραλληλίζοντάς τους με το σθένος των Αχαιών στον Όμηρο. Επιπλέον, ένα παπυρικό 

απόσπασμα του δεύτερου μ.Χ. αιώνα από ένα αρχαίο υπόμνημα σε ένα εξάμετρο 

ποίημα (Lobel 1971, 90-92) προσγράφεται στα Θεσσαλικά του Ριανού και συγκρίνεται 

με το λήμμα του Στέφανου (α 285 Billerbeck Ἀμύνται). H ασφαλής ανάγνωση 

π]νείοντες στον πάπυρο οδηγεί στην φράση μένος πνείοντες και υποστηρίζει την 

συμπλήρωση του αμυν[ σε Ἀμύν[ται.  Στην φράση ]ς ἔθνος πιθανώς λανθάνει η λέξη 

Θεσπρωτία]ς. Mε τις παραπάνω παρατηρήσεις του Lobel και την απόδοση του 

αποσπάσματος στον Ριανό συμφώνησαν ο Luppe (1973, 329) και οι Lloyd-Jones – 

Parsons (SH 942). 

36.  Ἐχίονος ἄστυ  Ο Εχίνος ήταν πόλη της Ακαρνανίας και ιδρύθηκε από τον ἥρωα 

κτίστην Εχίνο. Η φράση του Ριανού Ἐχίονος ἄστυ παραπέμπει στην πόλη της 

Θεσσαλίας Ἐχῖνος ή Ἐχινοῦς (Δημοσθ. 9.34). Σύμφωνα με τον Ψ.-Σκύλακα (Περίπλ. 

62) ο Εχίνος τοποθετείται στην ακτή του Μαλιακού κόλπου ανάμεσα στην Λάρισα και 

τα Φάλαρα και το έδαφος της πόλης περιγράφεται ως γῆ πάμφορος στον Πολύβιο 

(9.41.11). Σχετικά με τον ιδρυτή της πόλης, τον Εχίνο, ο Ψ.-Απολλόδωρος (Βιβλ. 3.4.1, 

πβ. Σχ. Δημοσθ. 9.39.1 Dilts) αναφέρει ότι ήταν ένας Σπαρτιάτης σύντροφος του 

Κάδμου στην κατασκευή των Θηβών. O Δημήτριος από την Καλλάτη (FGrHist 85 F 

6) αφηγείται έναν σεισμό που αναστάτωσε τις πόλεις του Εχίνου, τα Φάλαρα και την 

Ηράκλεια Τραχίνια. Η παρέμβαση του Meineke (1843, 204-5) <ἔστι καὶ Θεσσαλίας> 

δικαιολογείται αν σκεφτούμε ότι στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (ε 186 Bill. s.n. 

Ἐχῖνος) ο συντάκτης της επιτομής συντόμευσε το κείμενο παραλείποντας την μία από 

τις δύο πόλεις.  

37.  Κρηστώνιοι  Στα Εθνικά του Στέφανου Βυζάντιου (κ 216 Billerbeck) περιγράφεται 

η θρακική πόλη Κρηστώνη, η οποία στον Ηρόδοτο (1.57.1) αναφέρεται με το όνομα 

Κρηστών βόρεια των Τυρρηνίων. Το εθνικό όνομα των κατοίκων της πόλης είναι 

Κρηστωναῖος στον Πίνδαρο (απ. 309 Maehler), ενώ στον Ριανό αποκαλούνται 

Κρηστώνιοι. Η πόλη Κρηστώνη συνορεύει με την Θεσσαλιώτιδα (Ηροδ. 1.56.3) και 

είναι επίσης γνωστή στον Εκαταίο (FGrHist 1 F 153), ο οποίος πίστευε ότι 

κατοικήθηκε πρώτα από Πελασγούς. H πόλη αυτή είναι το βασικό κέντρο της φυλής 

των Κρηστωνίων [Ηροδ. 1.57.14 Κροτωνιῆται αντί για Κρηστωνιῆται], οι οποίοι 

έζησαν βόρεια της Χαλκιδικής και δυτικά του ποταμού Αξιού (που συνορεύει με την 
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Θεσσαλιώτιδα, πβ. Asheri 2007, 300). Με τον Ηρόδοτο φαίνεται να συμφωνεί και ο 

Θουκυδίδης (4.109.4), ο οποίος γνώριζε για τους Πελασγούς (κατάγονταν από τους 

Τυρρηνίους που κάποτε κατοίκησαν την Αθήνα και την Λήμνο) ή για τους Βισάλτιους 

και τους Κρηστώνιους, δηλαδή για ἔθνεσιν βαρβάρων διγλώσσων, τα οποία 

εγκαταστάθηκαν στην χερσόνησο του Άθου (Ηornblower 1996, 347-48). Ο Jacoby 

(FGrHist IIIb, 108) τοποθετεί το απόσπασμα στα Θεσσαλικά, καθώς η ερμηνεία της 

πελασγικής ιστορίας από τον Ηρόδοτο φαίνεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

Θεσσαλία και ίσως βρίσκει σύμφωνο και τον Ριανό σε αντίστοιχο εθνογραφικό 

περιεχόμενο (Ηροδ. 1.57.1 εἰ δὲ χρεόν τι … θεσσαλιῶτιν καλεομένην).  

38.  Φάλαρον  Το Φάληρον ή Φάλαρον, όπως το αποκαλεί ο Ριανός, είναι πόλη της 

Θεσσαλίας και αρχαίο λιμάνι της Λαμίας (Λίβ. 27.30.3), ιδιαίτερα φημισμένο τον τρίτο 

και τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Τοποθετείται στον Μαλιακό κόλπο, όμως αμφισβητείται η 

ακριβής τοποθεσία και ο Jacoby (FGrHist IIIb, 109) δεν γνωρίζει αν πρέπει να 

διακρίνουμε την ύπαρξη δύο πόλεων, το Φάληρο (στον αττικό δήμο) και το Φάλαρον 

(την θεσσαλική πόλη). Γνωρίζουμε ότι η πόλη καταστράφηκε από σεισμό το 426 π.Χ. 

(πβ. απ. 39, Στράβ. 9.5.13) και η τοποθεσία πρὸς τῇ Οἴτῃ στο λήμμα του Στέφανου (φ 

18 Bill.) φαίνεται ασαφής, καθώς η πόλη βρισκόταν στο κέντρο βαλτώδους περιοχής 

ανάμεσα σε δύο ποταμούς, τον Σπερχειό και τον Αχελώο. Με βάση τα παραπάνω 

στοιχεία ο Stählin (1924, 217) τοποθετεί το Φάλαρον κοντά στην σύγχρονη Ανθήλη 

και υπέθεσε ότι τα απομεινάρια έχουν καλυφθεί από τον Σπερχειό.  

39.  Φαλώρεια  Με το όνομα αυτό ο Ριανός αποκαλεί την θεσσαλική πόλη Φαλώρη 

(Στεφ. Βυζ. φ 20 Bill.). Στην ιστιαιώτιδα, βορειοδυτικά στην τετράδα της Θεσσαλίας, 

εντάσσεται η Φαλώρη μαζί με την Τρίσσα, το Φάρκαδον, την Πέλιννα, την Μητρόπολη 

και τους Γομφούς (Inventory, Thessaly: Phalore, σελ. 701). Η δελφική λίστα των 

Θεωροδόκων το 230-210 π.Χ. δίνει την μορφή Φαλορία ή Φαλορέα στο III.35 (Plassart 

1921) και το εθνικό όνομα Φαλωριαστάς μαρτυρείται σε επιγραφές (IG ix.1² 13.31, 

Θεσσαλία, 271/270 π.Χ.). Ο Στέφανος Βυζάντιος (φ 20 Bill.) παραδίδει τα ονόματα 

Φαλωρεύς και Φαλωρείτης, τα οποία δεν μαρτυρούνται από καμία άλλη πηγή. Η 

ακριβής τοποθεσία της πόλης είναι άγνωστη, όμως οι περισσότεροι την ταύτισαν με 

την Πιάλεια και προτιμούν μία περιοχή στην Μέριτσα (σημερινή Οξυνία) (βλ. Stählin 

1924, 124 και Philippson 1950, 30). Ο Hammond (1967, 260 και 681) προτείνει μία 

τοποθεσία στην Νέα Κουτσουπλιανή κοντά στο Μαλακάσι. Η Φαλώρη ήταν 

μακεδονικό οχυρό, το οποίο πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε από τον Τίτο Κόϊντο 
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Φλαμίνιο το 198 π.Χ. (Λίβ. 32.15.1). Ο Λυκόφρων (Αλεξ. 1147) αναφέρει, επίσης, μία 

Φαλωρία στα σύνορα με την Λοκρίδα (Σχ. Λυκ. Αλεξ. 1147.2 Leone).  

 

Μεσσηνιακά (αππ. 40-55) 

 

40.  Ἰρά  Στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου (ι 92 Bill.) παραδίδεται η Ἰρά, ένα βουνό 

της Μεσσηνίας, το οποίο αναφέρει ο Ριανός στο πρώτο βιβλίο των Μεσσηνιακών. Μία 

πόλη με το ίδιο όνομα μαρτυρείται στην Ιλιάδα, Ι 150 Ἱρὴν ποιήεσσαν και 

περιλαμβάνεται στις επτά πόλεις που υποσχέθηκε ο Αγαμέμνων στον Αχιλλέα για 

συμφιλίωση. Ο Στράβων (8.4.5) θεωρεί ότι η πόλη Ἱρή βρισκόταν είτε στο βουνό 

ανάμεσα στην Μεγαλόπολη και την Ανδανία (ανταποκρίνεται στην Εἵρα του Ριανού), 

είτε στην παράκτια πόλη της Μεσόλας ανάμεσα στον Ταΰγετο και την Μεσσηνία που 

θα μπορούσε να είναι η ομηρική Ἰρή (Inventory, Messenia: Ira, σελ. 553). Ο Παυσανίας 

(4.30.1) ταυτίζει την πόλη με την Αβία, ένα παράκτιο χωριό νότια της Καλαμάτας 

(Μusti – Torelli 1991, 247, Inventory, Messenia: Αvia, σελ. 554) και σωστά 

τοποθέτησε την Εἵρα στην πολιορκία βόρεια της Ανδανίας (4.17.10). Η γραφή του 

ονόματος της πόλης ποικίλει από την μορφή Ἰρά στον Στέφανο Βυζάντιο (και την 

ιωνική μορφή Ἰρή) στην μορφή Ἱρή του Στράβωνα (8.4.5) και στην μορφή Εἶρα του 

Παυσανία, η οποία πρέπει να διορθωθεί σε Εἵρα (Schwartz 1899, 444). O Aρίσταρχος 

(Σχ. Α Ιλ. Ι 150 a1) τονίζει με οξεία το Ἱρήν, όπως ακριβώς το επίθετο ἱρήν. Ο Ριανός 

φαίνεται να εστιάζει την αφήγηση του πρώτου βιβλίου στην πολιορκία της Εἵρας και ο 

Παυσανίας (4.6.2) επισημαίνει ότι ο κρητικός ποιητής δεν εξιστορεί όλα τα γεγονότα 

του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου, αλλά μόνο τα γεγονότα που ακολουθούν την μάχη στην 

Μεγάλη Τάφρο. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία (4.17.2) τα γεγονότα εκείνα 

χρονολογούνται στον τρίτο χρόνο του πολέμου και ουσιαστικά στο πρώτο βιβλίο των 

Μεσσηνιακών ο Ριανός ίσως παρουσιάζει συνοπτικά τα δύο πρώτα χρόνια (μάχη της 

Δέρης και μάχη του Τάφου του Χοίρου, βλ. Lenschau 1936, 290-4, Castelli 1994, 9). 

Aπό την άλλη, ο Jacoby (FGrHist IIIb, 182-84) τοποθετεί τον πόλεμο το 490 π.Χ. και 

προβληματίζεται σχετικά με το αν η πολιορκία στο όρος Εἵρα ήταν επινόηση του ίδιου 

του ποιητή ή ανιχνεύεται σε πρωϊμότερη παράδοση, όπως του Καλλισθένη και του 

Έφορου, τείνοντας περισσότερο στο πρώτο. Εντούτοις, η μνήμη της πολιορκίας της 

Είρας φαίνεται ότι διατηρείται και στο έδαφος της Φιγαλείας (βλ. απ. 45· Wade – Gery 
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1966, 296-97) ή στην σπαρτιάτικη παράδοση (Τυρταίος απ. 23a West, πβ. Figueira 

1999, 227).  

41.  αὐδὴν εἰσάμενος Δωτηΐδι Νικοτελείῃ  O στίχος του Ριανού από το τέταρτο βιβλίο 

των Μεσσηνιακών παραδίδεται από τον Στέφανο Βυζάντιο στο λήμμα Δώτιον (δ 151 

Bill.), το οποίο θεωρείται τοπωνύμιο της Θεσσαλίας (Inventory, Thessaly: Dotion, σελ. 

678). Σύμφωνα με τον Στράβωνα (9.5.22) η κεντρική του τοποθεσία προσδιορίζεται ως 

η θεσσαλική περιοχή ανατολικά της Λάρισας και συνορεύει, επίσης ανατολικά, με τις 

νοτιοανατολικές πλαγιές της Όσσης, βόρεια με τις κορφές του Μαρμάριανη 

Χασάμπαλη, δυτικά με τον Πηνειό και νότια με την λίμνη Βοϊβή (Helly 1987, 133-35). 

Από το Δώτιον κατάγεται η μητέρα του Αριστομένη, Νικοτέλεια, το όνομα της οποίας 

αναφέρει ο Παυσανίας (4.14.7) ακολουθώντας τον Ριανό. O Meineke (1843, 198) 

θεωρεί ότι η επινόηση μίας θεσσαλικής καταγωγής για την μητέρα του Αριστομένη δεν 

είναι απερίσκεπτη και ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

Θεσσαλία και Μεσσηνία. Δεν γνωρίζουμε ποιο όνομα έδωσε ο Ριανός για τον πατέρα 

του Αριστομένη, όμως ο Παυσανίας (4.14.8) τονίζει ότι οι περισσότεροι Έλληνες τον 

αποκαλούν Πύρρο και οι Μεσσήνιοι Νικομήδη. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 183-84) 

θεωρεί ότι το όνομα Πύρρος είναι επινόηση του Ριανού αντί για το Νικομήδης, το οποίο 

δεν ταίριαζε σε εξάμετρο στίχο (Wilamowitz 1900, 105 σημ. 2). Η λέξη αὐδή «φωνή, 

ομιλία» συναντάται αρκετά συχνά στα ομηρικά έπη (Ιλ. Δ 430, Ν 757, Οδ. α 371, β 268 

κλπ.), όμως όχι στην ίδια μετρική θέση (βλ. Castelli 1998, 6). Ομηρικό χρωματισμό 

εμφανίζει και η λέξη εἰσάμενος (Castelli 1998, 7). O Jacoby (FGrHist IIIb, 185) 

υπέθεσε ότι περισσότερο εδώ υπάρχει μία σκηνή ονείρου – προειδοποίηση στον 

Αριστομένη για την επερχόμενη ήττα του (πβ. Ιλ. Β 22 τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε 

θεῖος ὄνειρος), παρά μία περίπτωση ομηρικού ανθρωπομορφισμού (θεού σε 

Νικοτέλεια).  

42.  τὴν μὲν ἀνήγετ’ ἄκοιτιν ἐπὶ κραναὴν Φιγάλειαν  Ο Στέφανος Βυζάντιος (φ 61 

Billerbeck) αναφέρει ότι η Φιγάλεια (ή Φιγαλεία) είναι Αρκαδική πόλη και παραθέτει 

τον στίχο από το πέμπτο βιβλίο των Μεσσηνιακών του Ριανού. Η αναφορά μίας 

Αρκαδικής πόλης από τον Ριανό δεν είναι τυχαία, καθώς δεν απέχει πολύ από την Ιρά 

(πβ. απ. 43) στα σύνορα ανάμεσα στην Αρκαδία και την Μεσσηνία (Παυσ. 4.24.1). Ο 

στίχος του Ριανού παραπέμπει στον γάμο της Αγναγόρας, αδελφής του Αριστομένη και 

του Θάρυκα από την Φιγάλεια. Σύμφωνα με τον Jacoby (FGrHist IIIb, 185) το όνομα 

της αδελφής του Αριστομένη στο κείμενο του Παυσανία αποτελεί εύρημα του Ριανού. 
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Εντούτοις, ο Θάρυκας από την Φιγάλεια θεωρείται ιστορικό πρόσωπο και η δράση του 

τοποθετείται περίπου το 500 π.Χ. με απογόνους που φτάνουν μέχρι την εποχή του 

Ριανού. Το LGPN παραδίδει, ως αρχαιότερη μαρτυρία για το όνομα αυτό, το κείμενο 

του Παυσανία (4.24.1) και τον γάμο της Αγναγόρας, ο οποίος, όμως, χρονολογείται 

στα μισά περίπου του έβδομου αιώνα και όχι τον πέμπτο αιώνα π.Χ. Ο Wade-Gery 

(1966, 292-95) παραθέτει ανάμεσα στους απογόνους της οικογένειας έναν ολυμπιονίκη 

με το όνομα Θαρικύδας του Δημάρετου (384 ή 368 π.Χ.) και έναν πρέσβη με το ίδιο 

όνομα (240 π.Χ.) που στάλθηκε από την Φιγάλεια στην Μεσσήνη για να συνάψει 

συμμαχία (SIG3 472, Αρκαδία). Επομένως, ανάμεσα στην περίοδο του Επαμεινώνδα 

και του Ριανού ο οίκος αυτός θα μπορούσε να αναβιώσει την μνήμη του Αριστομένη 

και την πολιορκία της Είρας (Luraghi 2008, 90-91· Ogden 2004, 142-4). O Παυσανίας 

(4.24.1) εκτός από αυτόν τον γάμο αναφέρει και άλλους αρκαδικούς γάμους (του 

Δαμοθοΐδα από το Λέπρεο και του Θεόπομπου από την Ηραία) με κόρες του 

Αριστομένη. Επομένως, εικάζεται ότι ο Ριανός εισήγαγε την ιστορία του γάμου σε 

συμφραζόμενα μετανάστευσης των Μεσσηνίων στην Αρκαδία, μετά την ήττα τους από 

την Σπάρτη στην πολιορκία της Είρας.  

43.  Ἀταβύριον  Το όνομα μαρτυρείται στον Στέφανο Βυζάντιο (α 510 Billerbeck) για 

ένα βουνό της Ρόδου, το οποίο αναφέρεται στο έκτο βιβλίο των Μεσσηνιακών του 

Ριανού. Ένα βουνό Ἀταβύριον, επίσης, μαρτυρείται στην Σικελία, όπως αναφέρει ο 

Τίμαιος (FGrHist 566 F 39a). Η πρώτη αναφορά του ονόματος Ἀταβύριον έγινε στον 

έβδομο Ολυμπιόνικο (7.87) του Πινδάρου και πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της 

Ρόδου (βλ. επίσης Στράβ. 14.2.12), το οποίο ήταν γνωστό για ένα ιερό προς τιμήν του 

Αταβύριου Δία. Σύμφωνα με τον μύθο το ιερό ιδρύθηκε από τον Αλθαιμένη της 

Κρήτης (Διοδ. Σικ. 5.59.1-2, Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 3.3.16). Ο έβδομος Ολυμπιόνικος 

αφιερώνεται στον νικητή πυγμαχίας Διαγόρα, υιό του Δαμάγητου το 464 π.Χ. (Παυσ. 

6.7.2· Maddoli – Nafissi – Salodino 1999, 224-25). Η αναφορά του μέρους στα 

Μεσσηνιακά ίσως ανακαλεί τις σχέσεις του Αριστομένη με τον οίκο των Διαγοριδών 

στην Ρόδο (Müller 1824, Ι, 152 σημ. 1· Saal 1831, 27). Ο Παυσανίας (4.24.2-3) 

αφηγείται την άρνηση του Αριστομένη να οδηγήσει τις εξορίες στην νέα πατρίδα και 

καταφεύγει στην Ρόδο, παντρεύει την τρίτη κόρη του με τον Δαμάγητο της Ιαλυσού 

και πεθαίνει αργότερα από αρρώστια. Στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παυσανίας παραθέτει έναν 

κατάλογο με τον οίκο των Διαγοριδών μέχρι τον Δαμάγητο (γαμπρό του Αριστομένη) 

και υπολογίζονται πέντε γενιές ανάμεσα στον Διαγόρα ολυμπιονίκη (464 π.Χ.) και τον 
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Μεσσήνιο ήρωα. Ο Schwartz (1899, 436 και 1937, 229) θεωρεί ότι η προσθήκη τριών 

γενεών (ίσως από ενδιάμεση πηγή του Παυσανία) δεν αρκεί για να φτάσουμε στο 668 

π.Χ. που ορίζεται ως το τέλος του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου (βλ. επίσης Shero 1938). 

O Wade-Gery (1966, 292) υποστηρίζει ότι οι ροδιακές σχέσεις αποτελούν επινόηση 

του Ριανού και ο Pearson (1962, 423-24) τοποθετεί τέτοια σχέση, αν υπάρχει, στα τέλη 

του έβδομου π.Χ. αιώνα (σύμφωνα με την χρονολόγηση του πολέμου από τον ποιητή). 

Εικάζεται ότι ο Ριανός ίσως ήταν ενήμερος για την τοπική παράδοση της μεταφοράς 

των οστών του ήρωα από την Ρόδο στην Μεσσήνη και την λατρεία του Αριστομένη 

στο νησί (Παυσ. 4.26.6· Mc Cauley 1998, 227-28). Θα μπορούσε να βασιστεί σε μία 

τέτοια παράδοση για να αφηγηθεί ή να επανεπεξεργαστεί πιθανή σχέση ανάμεσα στον 

Αριστομένη και τους ρόδιους ολυμπιονίκες, αντίστοιχη με την σχέση του ήρωα με την 

Φιγάλεια της Αρκαδίας (βλ. απ. 45).  

44.  Στρῆνος  Πρόκειται για το όνομα κρητικής πόλης που παρατίθεται στο έβδομο 

βιβλίο της Καθολικής Προσωδίας του Ηρωδιανού (Ι, 176.8 Lentz), όμως χωρίς να 

υποδηλώνεται η πηγή του. Ο Hunger (1967, 13 και 27) ταυτίζει την πηγή στο απ. 49 

του Ηρωδιανού με τα Μεσσηνιακά του Ριανού. Εντούτοις, το τοπωνύμιο δεν σώζεται 

πουθενά αλλού. Ο Παυσανίας αναφέρεται σε κρητικούς τοξότες σε δύο επεισόδια του 

Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου (4.19.4-6 και 4.20.8). Το πρώτο επεισόδιο αφηγείται την 

αιχμαλωσία του Αριστομένη από μισθοφόρους από την Λύκτο και άλλες πόλεις και 

την απελευθέρωση του ήρωα από ένα κορίτσι, το οποίο πάντρεψε με τον υιό του Γόργο. 

Το δεύτερο επεισόδιο εξιστορεί την απελευθέρωση ενός έμπορου από την Κεφαλλήνη 

από τα χέρια των Σπαρτιατών και των τοξότων από τα Άπτερα. Ο Jacoby θεωρεί ότι 

και τα δύο επεισόδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αφήγησης στο έπος 

του Ριανού (FGrHist IIIb, 127), όμως δύσκολα Κρήτες τοξότες θα είχαν παραταχθεί 

ως μισθοφόροι σε ελληνικό στρατό τον πέμπτο π.Χ. αιώνα (FGrHist IIIb, 164-65, 

χρονολόγηση του πολέμου από τον Jacoby). Οι πολεμιστές αυτοί δεν εμφανίζονται σε 

ελληνικές πηγές πριν τον Πελοποννησιακό πόλεμο (πβ. Βigwood 1978, 35-6, για την 

ύπαρξη Κρητών τοξότων στην ναυμαχία της Σαλαμίνας) και αν ήταν παρόντες στο 

έπος του Ριανού, τότε χρονολογείται στον έβδομο π.Χ. αιώνα μία τάση που ξεκίνησε 

στα τέλη του πέμπτου και τις αρχές του τέταρτου π.Χ. αιώνα. 

45. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί μαρτυρία από το τέταρτο βιβλίο του 

Παυσανία (4.6.1-4), ο οποίος είναι η βασική πηγή για τα Μεσσηνιακά του Ριανού και 

τα Μεσσηνιακά του Μύρωνα από την Πριήνη (FGrHist 106 F 1-3). O Jacoby θεωρεί 
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τον Μύρωνα μεταγενέστερο του Ριανού (FGrHist IIIb, 90), όμως οι σχέσεις του 

πρώτου με τον Χρεμωνίδη (FGrHist 106 F 6) στον ομώνυμο πόλεμο (267-262 π.Χ.) 

δείχνουν ότι ο Μύρων ήταν σύγχρονος και ίσως γηραιότερος του Ριανού (Mazzarino 

1966, 462-65· Pearson 1962, 412). O Παυσανίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαφορά 

του ύφους και της αξιοπιστίας ανάμεσα στους δύο συγγραφείς, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ο Ριανός δεν εμπνεύστηκε από τον Μύρωνα (εἰ ψευδῆ τε καὶ οὐ πιθανά), 

εκτός ίσως από σύντομες αναφορές στο σκηνικό της ιστορίας. Η ιστορία του Ριανού 

ξεκινά από τα γεγονότα που ακολουθούν τη μάχη στην Μεγάλη Τάφρο (Παυσ. 4.17.2-

9) και την εκστρατεία στην Είρα, όμως δεν θα μπορούσε να παραλείψει εντελώς και τα 

τρία πρώτα χρόνια του πολέμου (Meineke 1843, 191· Castelli 1994b, 9). Ο Παυσανίας 

θεωρεί ότι το έπος του Ριανού είναι εφάμιλλο με το ιλιαδικό έπος και συγκρίνει τον 

Αριστομένη με τον Αχιλλέα. Μία τέτοια σύγκριση πιθανώς αντανακλά τον Ριανό, όπως 

και το σχόλιο για τον τίτλο Μεσσηνιακά, που είναι το όνομα του ηττημένου, όπως ο 

τίτλος Ιλιάς για τον Τρωϊκό πόλεμο (βλ. Castelli 1994b, 13-24 για τα ομηρικά 

παράλληλα στα Μεσσηνιακά). Δεν είναι σαφές γιατί ο Παυσανίας θεωρεί τον Ριανό πιο 

αξιόπιστο για την χρονολόγηση της ηλικίας του Αριστομένη. Είναι πιθανό ότι ο Ριανός 

συμφώνησε με την παράδοση του Τυρταίου, ενώ ο Μύρων παρουσίασε τον θάνατο του 

Θεόπομπου από τον Αριστομένη πριν τον Αριστόδημο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Τυρταίου (απ. 5.1-2 West), στην οποία βασίστηκε και ο Παυσανίας, ο Θεόπομπος 

έζησε μέχρι το τέλος του πολέμου. Ο Ριανός θεωρεί τον Αριστομένη ήρωα του Β΄ 

Μεσσηνιακού πολέμου και ακολουθεί την παράδοση του Καλλισθένη (FGrHist 124 F 

23), ο οποίος αποκάλεσε τον πόλεμο Ἀριστομένιον, και του Έφορου (Διοδ. Σικ. 

15.66.3). Αντίθετα, ο Μύρων ακολουθεί παράδοση που χρονολογείται τον τέταρτο π.Χ 

αιώνα (Πλουτ. Άγις 21.2) και εντάσσει τον ήρωα στον Α΄ Μεσσηνιακό πόλεμο. 

46.  Στο απόσπασμα αυτό ο Παυσανίας ασκεί κριτική στην χρονολογική τοποθέτηση 

του Ριανού για τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο μέσα από μία σειρά χρονολογικών 

γεγονότων ανάμεσα στους δύο πολέμους, που ο περιηγητής ίσως άντλησε από άλλες 

πηγές (Απολλόδωρος, Σωσίβιος). Ο Παυσανίας δηλώνει ότι ο Β΄ Μεσσηνιακός 

πόλεμος ξεκίνησε τριάντα εννέα χρόνια μετά την πτώση της Ιθώμης, τοποθετώντας την 

αφετηρία του στον τέταρτο χρόνο της τρίτης Ολυμπιάδας, δηλαδή το 685/84 π.Χ. 

(οὕτως ἀπέστησαν ἔτει τριακοστῷ μὲν καὶ ἐνάτῳ μετὰ Ἰθώμης ἅλωσιν, τετάρτῳ δὲ τῆς 

τρίτης ὀλυμπιάδος καὶ εἰκοστῆς). Για να υποστηρίξει την χρονολογία αυτήν παραπέμπει 

στον Τυρταίο και το απ. 5.4-6 West, όπου ο ποιητής ισχυρίζεται ότι οι πατέρων 



   247 
 

ἡμετέρων πατέρες, «οι πρόγονοί μας» πολέμησαν δέκα εννέα χρόνια στην Ιθώμη 

(744/3-724/3 π.Χ., βλ. Schwartz 1899, 429 και Musti – Torelli 1991, 225). Οι δύο γενιές 

στον Τυρταίο συμφωνούν με την χρονολογική τοποθέτηση του Παυσανία για την αρχή 

του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου (684 π.Χ. περίπου). Ο Τυρταίος δεν αναφέρει τα 

ονόματα των βασιλιάδων της Σπάρτης στον δεύτερο πόλεμο, ενώ ο Ριανός τοποθετεί 

τον πόλεμο στην βασιλεία του Λεωτυχίδα. Ο Παυσανίας θεωρεί λανθασμένη την 

χρονολογική τοποθέτηση του Ριανού, καθώς ο Λεωτυχίδας ήταν Σπαρτιάτης βασιλιάς 

της Μυκάλης το 491-75 π.Χ.  Ωστόσο, φαίνεται να αγνοεί την γενεαλογία που δίνει ο 

Ηρόδοτος (8.131.1, πβ. επίσης Πλούτ. Αποφθ. Λακων. 224D 9, Λυκούργ. 13.7) 

σύμφωνα με την οποία ένας Λεωτυχίδας βασίλεψε τρεις γενιές μετά τον Θεόπομπο. 

Την ύπαρξη του Λεωτυχίδα επαληθεύει και ένα υπόμνημα στον Αλκμάνα (για το 

PMGF απ. 5.2.ΙΙ.14-20) [P.Oxy. 2390, απ. 2.52-55, Lobel (1957)], το οποίο παραδίδει 

έναν βασιλιά της Σπάρτης με το όνομα Λεωτυχίδας (Harvey 1967, 63-69 και Vannicelli 

1993, 41). Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι ο Ριανός γνώριζε τις αναφορές του 

Ηροδότου και του Αλκμάνα για τον Σπαρτιάτη βασιλιά και εισήγαγε αυτήν την 

παράδοση στην αφήγησή του για τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο. Την υπόθεση αυτή 

απέρριψε ο Jacoby (FGrHist IIIb, 112) υποστηρίζοντας ότι ο Ριανός περιγράφει τα 

γεγονότα ενός Μεσσηνιακού πολέμου που τοποθετείται το 490 π. Χ.  

47.1.  οὔρεος ἀργεννοῖο περὶ πτύχας ἐστρατόωντο «στις πτυχές του λευκού όρους 

στρατοπέδευσαν». Στην Ιλιάδα το οὔρεος βρίσκεται πάντα στην αρχή του στίχου, όπως 

στην φράση οὔρεος ἀζαλέοιο (Υ 491), την οποία φαίνεται να ανακαλεί εδώ ο Ριανός. 

Ο όρος χρησιμοποιείται στον πρώτο πόδα του εξαμέτρου ακόμα και στην μετέπειτα 

λογοτεχνική παράδοση: Ομ. Ύμν. Ερμ. 287, Ησιοδ. Θεογ. 860 και Καλλ. Υμν. Δήλ. 126. 

Το επίθετο ἀργεννός χρησιμοποιείται στα ομηρικά έπη σε γένος θηλυκό για να 

προσδιορίσει τα πρόβατα (Ιλ. Γ 198, Ζ 424 και Οδ. ρ 472) και σε μία μόνο περίπτωση 

για να δηλώσει τα μάλλινα ρούχα. Στην ελληνιστική παράδοση (Νικ. Θηρ. 67 για 

ενδύματα, Φιλ. Ταρσ. SH απ. 690.19 για την φωτιά και στα επιγράμματα του Αντίπ. 

Θεσσ. ΠΑ 9.46.6, Αδέσπ. ΠΑ 9.384.11) πιο κοντά στον Ριανό βρίσκεται η περίπτωση 

του Οππιανού, Αλιευτ. 1.795 ἀργεννὴ χιόνεσσιν ἐπασσυτέραις κεκάλυπται, στον οποίο 

το επίθετο δηλώνει την γη που καλύπτεται με χιόνι. Η φράση περὶ πτύχας «στις 

πλαγιές» στην επική παράδοση προσδιορίζει συνήθως τον Όλυμπο (Ιλ. Λ 77, Υ 227, 

Απολλ. Ρόδ. Αργ. 3.113) ή τον Παρνασσό (Ομ. Υμν. Ερμ. 4.555, Υμν. Απόλλ. 3.269, Οδ. 

τ 432), όμως ποτέ με πολεμικό περιεχόμενο (πβ. Castelli 1994, 20).   
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47.2.  χείματά τε ποίας τε δύω καὶ εἴκοσι πάσας  Ο Παυσανίας παραπέμπει στον στίχο 

του Ριανού για να δηλώσει την διάρκεια της εκστρατείας στην Είρα. Εδώ γίνεται 

αντιληπτό ότι ο Ριανός αφηγείται τα γεγονότα με βάση την ακολουθία χειμώνας – 

καλοκαίρι, ακολουθώντας τον τρόπο του Θουκυδίδη στο 2.1 ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ 

θέρος καὶ χειμῶνα και την συνεχή εξιστόρηση των πολεμικών γεγονότων με βάση τις 

δύο αυτές εποχές (Longo 1988, 27-50). Επομένως, οι είκοσι δύο χειμώνες και 

καλοκαίρια γίνονται αντιληπτά ως ένδεκα χρόνια διάρκειας της πολιορκίας. Η χρήση 

της λέξης ποία (δωρική μορφή της λέξης πόα) με την έννοια της «εποχής όπου 

φυτρώνει το χορτάρι», και κατ’ επέκταση ολόκληρης της χρονιάς, μαρτυρείται στον 

Καλλίμαχο (Αίτ. απ. 44 Harder) και σε άλλους ελληνιστικούς ποιητές, άλλοτε με την 

σημασία του καλοκαιριού και άλλοτε με την σημασία ενός ολόκληρου χρόνου. Η 

σημασία τους ως καλοκαίρι, πιθανώς, βασίστηκε σε παρερμηνεία της Οδύσσειας σ 368 

ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι: ο Ριανός μετατρέπει το αγροτικό 

περιεχόμενο της λέξης σε πολεμικό και απηχεί το ομηρικό κοινωνικό ιδεώδες ότι το 

άτομο πρέπει να είναι εξίσου ικανό και στον πόλεμο και στις γεωργικές εργασίες (βλ. 

Griffiths 1968, 145-46, Russo 1992, 70-71). O πληθυντικός της λέξης χεῖμα συναντάται 

σπανίως στην λογοτεχνία, πβ. Νίκ. απ. 72.3 Gow – Scholfield χείμασι, Ευρ. Ελέν. 1133 

χειμάτων. Ο Saal (1831, 24-25) και ο Meineke (1843, 193 σημ. 2) αποδέχονται την 

ερμηνεία του Παυσανία για τα ένδεκα χρόνια της πολιορκίας (βλ. επίσης Castelli 1998, 

22). Αντίθετα, ο Schwartz (1899, 429 και 1937, 26) θεωρεί υπερβολική την άποψη του 

περιηγητή και υποστηρίζει ότι η μαρτυρία του Ριανού είναι ισότιμη με είκοσι δύο 

χρόνια. Επιπλέον, οι Wilamowitz (1900, 105 σημ. 2), Shero (1938, 509-10) και εν μέρει 

ο Jacoby (FGrHist IIIb, 190-93) θεώρησαν αντιφατική την διάρκεια των ένδεκα 

χρόνων συγκριτικά με τον υπολογισμό του Παυσανία για την αρχή (685/84 π.Χ στο 

4.14.7) και το τέλος (668/67 π.Χ. στο 4.23.4) του πολέμου. Είναι εμφανής η δυσκολία 

του περιηγητή να συμφιλιώσει τις ημερομηνίες από άλλες πηγές με τον Ριανό, καθώς 

δεν μπορούσε να βρει στο κείμενο του ποιητή ακριβείς χρονολογίες (βλ. και απ. 49). 

Εντούτοις, είναι πιθανό ότι ο Ριανός εννοούσε ένδεκα και όχι είκοσι δύο χρόνια, επειδή, 

αν και το ποία σε κάποια ελληνιστικά ποιήματα (από τον Καλλίμαχο και μετά) ισούται 

με ολόκληρο έτος, δεν ισχύει το ίδιο και για τα χείματα, η προσθήκη του οποίου δείχνει 

προς το σχήμα του Θουκυδίδη. Επομένως, στον στίχο συνοψίζονται, όχι τα χρόνια, 

αλλά οι εποχές ολόκληρης της εκστρατείας (Castelli 1998, 23).  
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48.  πάρ τε τρηχὺν Ἐλαιὸν ὑπὲρ δρυμόν τε Λύκοιο  Το Ἐλαιόν που αναφέρεται στον 

στίχο του Ριανού δεν είναι γνωστό σε κάποιο άλλο κείμενο. Ο Παυσανίας (8.41.7, 

8.42.1-2) ανακαλεί ένα μέρος με αυτό το όνομα κοντά στην Φιγάλεια (πβ. απ. 45), που 

ήταν σημαντικός λατρευτικός τόπος προς τιμήν της Μέλαινας Δήμητρας. Ο Jacoby 

(FGrHist IIIb, 193) δεν δίνει κάποια ακριβή τοποθεσία, θεωρώντας ότι το ιερό μέρος 

θα μπορούσε να βρίσκεται στην Ιθώμη. Ο Παυσανίας χρησιμοποιεί τον στίχο του 

Ριανού ως απόδειξη για την ύπαρξη των Μυστηρίων στην Ανδανία και αφηγείται ότι η 

λατρεία συνδέεται με την ίδρυση της πόλης: ο Καύκων (από τον αττικό δήμο της 

Φλύας) φανέρωσε στην Μεσσήνη (μυθική ιδρύτρια της Μεσσηνίας και της Ανδανίας) 

και στον σύζυγό της, Πολυκάονα, τα Μυστήρια των Μεγάλων Θεών (Δήμητρας και 

Κόρης με το όνομα Αγνή: 4.1.2.5, 4.33.4-5). Αργότερα, ο Λύκων, υιός του Πανδίονα, 

αποκατέστησε την λατρεία (Παυσ. 4.1.6), γι’ αυτό και το όνομα του ιερού άλσους στον 

Ελαιώνα. O Figueira (1999, 230) παρατηρεί ότι στην τελετή ίδρυσης της «Νέας 

Μεσσήνης» (Παυσ. 4.27.6) καταγράφεται η παρουσία ιερέων που προσφέρουν θυσίες 

στις Μεγάλες Θεές και στον Καύκωνα, ιδρυτή των Μυστηρίων στην Ανδανία. Αυτό 

δεν θα μπορούσε να αποτελεί επινόηση του Παυσανία, αλλά πρόκειται για παράδοση 

που χρονολογείται στον τέταρτο αιώνα π.Χ. και δικαιολογεί την αναφορά του άλσους 

του Λύκου και των Μυστηρίων στον Ριανό. Εντούτοις, είναι δύσκολο να 

κατανοήσουμε σε ποιο σημείο του ποιήματος εντάσσονται: πιθανώς ανακαλείται το 

επεισόδιο, κατά το οποίο ο Αριστομένης κρύβει τα ιερά σκεύη των Μυστηρίων 

(ἀπόρρητον) με εντολή Δελφικού χρησμού, καθώς και η προφητεία του Λύκου για 

αποκατάσταση των Μεσσηνίων στην πατρίδα τους (Παυσ. 4.20.1-4). Επομένως, ο 

Παυσανίας ίσως χρησιμοποιεί εδώ τον Ριανό ως πηγή και παρεμβάλει το παραπάνω 

επεισόδιο για να τονίσει τον σπουδαίο ρόλο των Μυστηρίων στην Μεσσηνιακή ιστορία 

(Μisgeld 1968, 183· Castelli 1994b, 13 και 1998, 14· Ηabicht 19982, 156, βλ. επίσης 

Zunino 1997, 301-34 και Deshours 2006, για τις λατρείες στην Ανδανία).  

49.  Ἀνδάνιος  Στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου Ἀνδανία (α 310 Billerbeck), πόλη 

κοντά στην Μεσσήνη, επιβεβαιώνεται η καταγωγή του Αριστομένη, αλλά και το τέλος 

του ήρωα, το οποίο έρχεται σε αντιπαραβολή με την αφήγηση του Παυσανία (4.24.3), 

ίσως εμπνευσμένη από τον Ριανό (πβ. απ. 46). Οι Σπαρτιάτες ανακαλύπτουν την 

τριχωτή καρδιά και το ασυνήθιστο συκώτι του ήρωα, αφού τον αιχμαλώτισαν ζωντανό 

και τον έκοψαν σε κομμάτια. Οι πηγές του Στέφανου Βυζάντιου είναι ο Ηρόδοτος, ο 

Πλούταρχος και ο Ριανός: ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει τον Αριστομένη, όμως ο 



   250 
 

Πλούταρχος Περὶ κακ. Ηροδ. 856f 10, κατηγορεί τον Ηρόδοτο για την μαρτυρία ότι ο 

Αριστομένης κατακρεουργήθηκε ζωντανός, όμως δεν αναφέρεται η τριχωτή καρδιά 

(cor hirsutum: Πλιν. NH 11.185, Bαλέρ. Μάξιμ. 1.8, Δίων Χρυσόστ. Λόγ. 35.3). Ο Saal 

(1831, 28-9) και ο Meineke (1843, 195-97) εξέτασαν το πρόβλημα δικαιολογώντας τις 

παραλλαγές για τον θάνατο του ήρωα και συμπέραναν ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή 

ανάγεται στα Μεσσηνιακά του Ριανού για να απορριφθεί. O Jacoby (FGrHist IIIb, 193-

95) αμφιβάλλει μία πιθανή προέλευση της ιστορίας από τον Μύρωνα, όμως απέρριψε 

και την λύση του Aly (1914, στ. 785) και του Kroymann (1943, 73) για μία μεσσηνιακή 

πηγή διαφορετική από του Ριανού. Το χαρακτηριστικό της «τριχωτής καρδιάς» είναι 

κοινός τόπος για να δηλωθεί το εξαίρετο θάρρος από τον Σπαρτιάτη Λεωνίδα και μετά 

(Ψ.-Πλουτ. Parall. minor. 306d, Στοβ. Ανθολ. 3.7.65, Αριστείδ. Μιλήσιος FGrHist 286 

F 20a-c). Το μοτίβο σχετίστηκε κάποια στιγμή και με τον Αριστομένη, όμως η 

παράδοση αυτή δεν βασίζεται στον Ριανό, ο οποίος είχε προβλέψει διαφορετικό τέλος, 

και ίσως πρόκειται για φιλολογική ερμηνεία των Αλεξανδρινών σχετικά με το ομηρικό 

λάσιον κῆρ (Ogden 2004, 114-19).  

50-51  Τα δύο αποσπάσματα διατηρήθηκαν σε έναν πάπυρο που γράφτηκε το πρώτο 

μισό περίπου του τρίτου αιώνα μ.Χ. και η έκδοσή τους έγινε από τον Lobel (1972, 17-

21). H απόδοσή τους στον Ριανό έγινε γενικά αποδεκτή με βάση το περιεχόμενο των 

δύο αποσπασμάτων (Luppe 1974, 647): δύο αντίπαλοι στρατοί, οι Σπαρτιάτες και οι 

Μεσσήνιοι, βρίσκονται σε πόλεμο. Στο απ. 50 ένας άγνωστος ομιλητής, πιθανώς 

στρατηγός και ίσως ο Αριστομένης (βλ. Παυσ. 4.20.8, Livrea 1991, 302), απευθύνεται 

στον στρατό του και εκφράζει την ελπίδα ότι το επόμενο πρωί ίσως τρέψουν τους 

εχθρούς σε φυγή. Το απ. 51 έχει αφηγηματικό τόνο. Η μάχη έχει τελειώσει και κάποιος 

σταμάτησε να μιλά. Η νύχτα πλησιάζει ευνοϊκή για τους Σπαρτιάτες και απειλητική για 

τους Μεσσηνίους. Ο Lobel (1972, 20) εκφράζει αμφιβολία για την σειρά των δύο 

αποσπάσματων και θεωρεί λογικό ότι το απ. 52 θα μπορούσε να ακολουθεί το απ. 51, 

καθώς η νύκτα που αναφέρεται στο τέλος του απ. 53 θα μπορούσε να είναι αυτή που 

προηγήθηκε της αυγής στο απ. 50.4.   

50.1-3    τ̣]ῆς προτέρης κραδ[ / [σ]τήμεναι ὡς τὸ πάροιθε[ / ἀλλὰ τάδ’ ἄμμιν ἔπειτ̣α 

θε[ῶ̣ν ἰότ]ητι μελήσει  «θυμηθείτε την προηγούμενη σας ευτυχία» μεταφράζουν οι 

Lloyd-Jones και Parsons (SH 946, ad loc.) εικάζοντας την έκπτωση ενός ρήματος 

μνήμης. Η προτροπή να αναπαραχθεί το παρελθόν με το ανάλογο σθένος και θάρρος 

ανακαλεί την Ιλιαδα Ρ 719-21 νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ | ἶσον θυμὸν 
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ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ | μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα. Για την χρήση του ομηρικού 

κραδίη από τον Ριανό, πβ. επίσης Άτη, υπόμν. απ. 70.2-3. Το απαρέμφατο στήμεναι 

στον πρώτο πόδα του εξαμέτρου συναντάται δύο φορές στην Ιλιάδα (Ρ 167, Χ 253) και 

μία στην Οδύσσεια (ε 414). Η φράση ὡς τὸ πάροιθε σε ανάλογη μετρική θέση 

συναντάται στην Οδ. β 312, στον Απολλ. Ρόδ. Αργ. 1.816 και στον Νόνν. Διον. 12.399. 

Ο ομιλητής προτρέπει τον λαό να ανακτήσει το κουράγιο του και να εναποθέσει τις 

ελπίδες του στους θεούς. Η φράση θεῶν ἰότητι απαντά μία φορά στην Ιλιάδα (Τ 93), 

όμως αρκετά συχνά στην Οδύσσεια (ξ 198, λ 341, μ 190 κλπ.).  

50.4-7  σὺν Διὶ δ' ἠώιους τάχα κεν φεύ̣[γ̣]οντας … μηδ’ ἀσκηθὴ̣ς ὑπαλύξηι.  Oι στίχοι 

αυτοί έχουν ως πρότυπο την Ιλιάδα Θ 513-15 ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι 

πέσσῃ | βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι | νηὸς ἐπιθρῴσκων. Στην ομιλία του ο Έκτορας 

αναφέρεται στους επιζώντες από την ήττα Αχαιούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν ζωντανή 

υπενθύμιση για τον μελλοντικό κίνδυνο που θα διατρέξουν, αν προσπαθήσουν να 

επιτεθούν ξανά στην Τροία (Κirk 1990, 337). Αντίστοιχα, στο απόσπασμα του Ριανού 

επισημαίνεται ότι οι Μεσσήνιοι θα αποτελέσουν απειλή για τους Σπαρτιάτες στο 

μέλλον και κανένας εχθρός δεν θα επιστρέψει στην Σπάρτη χωρίς πληγές. Η φράση σὺν 

Διί δεν αποτελεί εξωτερική έκφραση στην επική αρχαϊκή γλώσσα (Bing 1988, 55) και 

συναντάται στην Ιλιάδα Υ 192 μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί, στην Οδύσσεια π 

260 Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ και στον Υμν. Εστ. 45 ἐπέρχεο θυμὸν ἔχουσα | σὺν Διὶ μητιόεντι. 

Εντούτοις, αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα της έκφρασης με αυτήν που περιέχεται σε 

μία επιγραφή στον Παυσανία (4.22.7 = 63 Preger) και στον Καλλισθένη (FGrHist 124 

F 23). Η προδοσία του Αρκάδα βασιλιά Αριστοκράτη ενάντια στους Μεσσήνιους είχε 

αποκαλυφθεί σὺν Διί. Οι Αρκάδες γνωρίζουν την εύνοια του Λυκαίου Διός. Δεν είναι, 

όμως, βέβαιο ότι ο συγγραφέας του παπύρου έχει αντλήσει την φράση από τον 

Καλλισθένη. Η ευκτική ἴδοιμεν (50.4) δηλώνει την ελπίδα ή την πρόβλεψη να δουν οι 

Μεσσήνιοι τον εχθρό να τρέπεται σε φυγή.  Για το επίθετο ἡώιους «πρωινούς», πβ. Ομ. 

Υμν. Ερμ. 17, Απ. Ρόδ. Αργ. 2.688, Καλλίμ. Αίτ. απ. 75.10 Harder και Ευφορ. απ. 51.2 

Powell. Η αυγή θα μπορούσε να ακολουθεί της νύκτας που αναφέρεται στο απ. 51. 

50. 5-7  [π̣ρο̣̣τ̣]ροπάδην, βελέ̣ε̣σσιν ὑφ’ ἡ̣μετέροισι δαμέ[ν̣τας … μηδ’ ἀσκηθὴς̣ 

ὑπαλύξηι. Το επίρρημα προτροπάδην «άτακτα» συναντάται μία φορά στην Ιλιάδα (Π 

304) και τον Νόννο (Διον. 34.257) σε ανάλογη μετρική θέση. Η φράση βελέεσει ὑφ’ 

ἡμετέροισι δαμέντας εντοπίζεται αρκετά συχνά στην Ιλιάδα: Ε 653 και Λ 444 ἐμῷ δ' 

ὑπὸ δουρὶ δαμέντα (για παρόμοια έκφραση πβ. επίσης Λ 748, 820, Π 849, ζ 156). Η 
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μετοχή βεβαρημένος δεν είναι ιλιαδική, όμως βρίσκεται σε ανάλογη μετρική θέση στην 

φράση βεβλημένος ὀξέι χαλκῷ (Ν 212 και λ 535, πβ. Αριστ. Προβλ. 953b12, Aπ. Ρόδ. 

Αργ. 1.1256, 4.1569, Νόνν. Διον. 37.544). Για την ομηρική χρήση της φράσης ἕλκει 

λυγρῷ πβ. Ιλ. Ο 393, Τ 49 ἔλκεα λυγρά. Το επίθετο λυγρός εμφανίζεται πάντοτε στο 

τέλος του στίχου (Ιλ. Ε 153, Κ 79, Οδ. β 70, χ 242). Στην φράση μηδ’ ἀσκηθὴ̣ς ὑπαλύξηι 

(πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.603 ὅτ’ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν) το ρήμα ὑπαλύξηι βρίσκεται σχεδόν 

πάντα στην ίδια μετρική θέση στα ομηρικά έπη. Ο Βing (1988, 53-55) τονίζει ότι στην 

φράση αυτή υπάρχει πλεονασμός ανάμεσα στην μετοχή και το ρήμα. 

50.8-9   α̣ μὲν ὡς ἐπέ̣̣οικε τελευτήσε̣ιε Κρονίων / δ]ὲ φυλακτῆρ̣ες πυρὰ κείατε καὶ 

μεμαῶτες Η φράση ὡς ἐπέοικε βρίσκεται σε παρόμοια μετρική θέση στο κ 293 της 

Οδύσσειας και στο 3.991 των Αργοναυτικών του Απολλώνιου Ρόδιου. Για την φράση 

τελευτήσειε Κρονίων «ας πραγματοποιήσει ο υιός του Κρόνου», πβ. Οδ. δ 699 ὅ μη 

τελέσειε Κρονίων, η 331  Ζεῦ πάτερ, αἴθ’ ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα και φ 200 Ζεῦ 

πάτερ, αἵ γάρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ. Ο στρατηγός εμψυχώνει τον λαό τονίζοντας 

ότι η νίκη τους θα είναι αποτέλεσμα θεϊκής βούλησης και τους παρακινεί να ανάψουν 

φωτιές στα φρούρια. Η φράση φυλακτῆρ̣ες πυρὰ κείατε καὶ μεμαῶτες ανακαλεί την 

Ιλιάδα Θ 561 Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό. O Έκτορας, ολοκληρώνοντας 

τον λόγο του, παρακινεί τους Τρώες να ετοιμαστούν για την επόμενη μάχη την αυγή 

(πβ. 50.4 ἠώιους) και να προσέχουν τα νώτα τους το βράδυ ανάβοντας φωτιές στην 

Τροία (πβ. επίσης Ιλ. Θ 509 καίωμεν πυρὰ πολλά και Ι 88 πῦρ κειάμενοι). Πιστός στο 

ομηρικό πρότυπο ο Μεσσήνιος στρατηγός παρακινεί και εμψυχώνει αντίστοιχα τους 

συμπολεμιστές του να ανάψουν τις φλόγες στα φρούρια και να φυλαχτούν από την 

απειλή των Σπαρτιατών. Η περιγραφή της φωτιάς αποτελεί και μία υπενθύμιση στους 

Αχαιούς (Όμηρος) και τους Σπαρτιάτες (Ριανός) ότι ο εχθρός είναι ακόμα παρών (Kirk 

1990, 337). Επίσης, η φωτιά των φρουρίων υποδηλώνει το νυκτερινό σκηνικό και δεν 

καθιστά αναγκαία την αντιστροφή των απ. 50 και 51 (βλ. Lobel 1972, 20).  

50.10  ἔκτοσθεν φιλίην ῥύεσθε πόληα  Το επίθετο φιλίην έχει αντανακλαστική διάθεση, 

όπως στην Οδύσσεια ψ 421 φίλον … δῶμα. Η έκφραση φιλία πόλις δεν συναντάται στην 

επική γλώσσα. Οι αρχαίοι ιστορικοί (Ηρόδ. 9.13.3, Θουκυδ. 5.44 και Ξενοφ. Αναβ. 

5.7.33) την χρησιμοποιούν με την έννοια της «σύμμαχης» πόλης. Με επιφύλαξη οι 

Lloyd-Jones – Parsons (SH 946, ad loc.) προτείνουν ότι η έκφραση είναι 

μεταγενέστερη της εποχής του Ριανού. Το επίθετο φίλιος δεν θεωρείται επικό, όμως 

είναι αρκετά συχνό στους τραγικούς ποιητές, πβ. Αισχ. Αγ. 399, 1491 κλπ. Η άλλη 
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γραφή που σημειώνεται στο κενό (γλυκερήν) ανακαλεί την ομηρική έκφραση στην Οδ. 

ι 34 γλύκιον ἧς πατρίδος. Για την φράση ῥύεσθαι πόληα πρβλ. Ησίοδ. Ασπ. 105 ῥύεταί 

τε πόληα.  

50.11-14   ]ν οὐδὲ καὶ αὐτός, ἐπεὶ τ̣ό̣δε κάλλιόν ἐστιν, | ἐν μεγ̣̣]άροις μενέω, φυλακὰς 

δὲ μετείσομαι αὖτις· | δυ]σ̣μενέων ἐμπαζόμεθ’, ἀλλ’ ἐπέοικεν ]π̣ά̣ντα τελεῖν  O 

Μεσσήνιος στρατηγός ολοκληρώνει την ομιλία του, φανερώνοντας εκείνα τα οποία 

αρμόζουν στον ίδιο να πράξει. Η φράση οὐδὲ καὶ αὐτός δεν είναι ομηρική, όμως 

βρίσκεται στην ίδια μετρική θέση με την φράση οἶδα καὶ αὐτός (Ιλ. Τ 421) και την 

φράση καὶ αὐτὸς ἐπεί (Οδ. ρ 573) (Bing 1988, 55). Για εκφράσεις αντίστοιχες με το 

τόδε κάλλιόν ἐστιν, πβ. Οδ. γ 70, 358, θ 543, 649. Στην Ιλιάδα συναντάται μόνο σε 

αρνητική μορφή (Ω 52). Η φράση ἐν μεγάροις μενέω ανακαλεί την Οδύσσεια ρ 569-70 

ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι | μεῖναι και ω 396 μίμνομεν ἐν μεγάροις. Ο στίχος στον τέταρτο 

πόδα συμπίπτει με το τέλος της ομιλίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στον Όμηρο, 

όχι όμως στον Καλλίμαχο ή τον Νόννο (West 1989, 155). Για το ρήμα ἐμπαζόμεθ’ 

πρβλ. Οδ. α 415 οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’ και τ 134 τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ’ 

ἱκετάων.  

50.15  ἴαχε̣ λαὸς ὁμαρτῆι  Μετά το τέλος της ομιλίας του στρατηγού ο στρατός ξεσπά 

σε ιαχές. Για την φράση ἴαχε λαός πβ. Ιλ. Ν 832, 834 και Ρ 723 ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς. Το 

επίρρημα ὁμαρτῆι ανακαλεί τρία ομηρικά αποσπάσματα: Ιλ. Ε 656, Φ 162 και Οδ. χ 81. 

Η παράδοση χωρίζεται ανάμεσα στις γραφές ὁμαρτῆι και ἁμαρτῆι (την δεύτερη γραφή 

προτιμά ο Αρίσταρχος, βλ. επίσης Chantraine 1968-80, τομ. 2, 16). Η μοναδική 

περίπτωση, στην οποία η μετρική θέση ανταποκρίνεται με την παράδοση, συμφωνεί με 

την δεύτερη γραφή στην Ιλιάδα Σ 571, στον Καλλίμαχο και με τις δύο γραφές (Υμν. 

Άρτ. 243) και στον Απολλώνιο Ρόδιο (Αργ. 1.538) μόνο η πρώτη γραφή. Στο τέλος του 

εξάμετρου στίχου ο όρος απουσιάζει από το μεταγενέστερο έπος (Castelli 1998, 43-

45).  

51.1-2  ὣς [εἰπὼν ἀ]πέπαυσε μάχην, ἐπίθοντο δὲ λαοί / νυ[κτί  Η φράση ὥς εἰπών 

αποτελεί κοινό μοτίβο στον δακτυλικό εξάμετρο του Ομήρου, του Κόϊντου Σμυρναίου 

και του Νόννου, όμως απουσιάζει στον Απολλώνιο Ρόδιο, πβ. επίσης τον Ησίοδ. Ασπ. 

122 (και την θηλυκή μετοχή στον στ. 138). Ο ομιλητής φαίνεται να παρακινεί μία 

εξόρμηση την αυγή (πβ. απ. 52) και οι στρατιώτες πρόθυμοι υπακούν στις διαταγές να 
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σταματήσουν την μάχη, ενώ ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν ξανά ενθουσιασμένοι από 

την προηγούμενη νίκη τους (..] νίκηι γὰρ ἀγαλλόμενοι ποθέεσκον).  

51.3  κα[ί]περ κ[ε]κμηῶτες ἀνὰ κνέφας ἀντιάασθαι  Το καίπερ στον Όμηρο 

μαρτυρείται πάντα με την μορφή καί … περ, εκτός από την Οδύσσεια η 224 καί περ 

πολλὰ παθόντα, πβ. επίσης Βατραχομ. 144, Ησίοδ. απ. 43. Η μορφή κεκμηῶτες δεν 

συναντάται στα ομηρικά ποιήματα, πβ. Απολλ. Ρόδ. Αργ. 3.1341 (στο τέλος του 

στίχου). Η φράση ἀνὰ κνέφας ανακαλεί την Ιλιάδα, Ξ 80 ἀνὰ νύκτα, βλ. επίσης διὰ 

κνέφας στον Απολλώνιο Ρόδιο (Αργ. 1.518) και κατὰ κνέφας στον Νόννο (Διον. 34.28, 

48.275). Το κνέφας συναντάται επίσης στην Ιλιάδα Σ 500 σε περιεχόμενο που εδώ 

αναδιατυπώνεται. Το απαρέμφατο ἀντιάασθαι ανακαλεί τον Απολλώνιο Ρόδιο (2.24) 

σε ανάλογη μετρική θέση. Το ρήμα συναντάται στην μέση μόνο μία φορά στον Όμηρο 

(Ιλ. Ω 62), όμως με την σημασία «είναι παρόντες». Οι Μεσσήνιοι λαχταρούσαν να 

εμπλακούν στο σκοτάδι με τους Σπαρτιάτες, αν και είχαν ήδη καταπονηθεί στην μάχη.   

51.4 ἀσπασίη δὲ Λάκωσιν ἐπήλυθε νυκτὸς ὀμίχλη  «το σκοτάδι της νύκτας βρήκε 

καλοδεχούμενο τους Σπαρτιάτες». Η κορωνίδα στην αρχή του στίχου σηματοδοτεί και 

το τέλος του βιβλίου και δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση του επιθέτου ἀσπασίη στον 

στίχο (SH 947, ad loc.). Το επίθετο ανακαλεί το λεγόμενο αλεξανδρινό τέλος της 

Οδύσσειας ψ 296 ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο και τον τελευταίο στίχο των 

Αργοναυτικών (4.1781) του Απολλώνιου Ρόδιου με την ίδια θέση του επιρρήματος 

ἀσπασίως. Εντούτοις, η δομή του στίχου στον Ριανό δεν φαίνεται να υποδηλώνει την 

ίδια πρόθεση και περισσότερο ανακαλεί την Ιλιάδα, Θ 487-488 Ἀχαιοῖς | ἀσπασίη 

τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή (SH 947, ad loc.). Επίσης, στην πλειοψηφία των 

ομηρικών περιπτώσεων το επίρρημα ἀσπασίως καταλαμβάνει την αρχική θέση του 

εξάμετρου στίχου. Η Castelli (1998, 42-43) τονίζει την συνειδητή στάση ενός λόγιου 

ποιητή σε φιλολογικό επίπεδο να ιεραρχεί ολόκληρες ομηρικές φράσεις σε πολλά 

υπαινικτικά σημεία. Η φράση νυκτὸς ὀμίχλη και η ιδιαίτερη σημασία της ὀμίχλης 

βρίσκεται και στην Ιλιάδα πάντα στο τέλος του στίχου (Α 359, Γ 10, Ν 336 και Ρ 694). 

Η ερμηνεία της λέξης με την έννοια του «σκοταδιού» μαρτυρείται μόνο σε 

μεταγενέστερα ποιήματα, πβ. Ορφ. Αργ. 521 κατὰ σκοτοέσσα ὀμίχλη, Νόνν. Διον. 4.122 

νυκτὸς ὀμίχλη, Μουσ. 238, Μακεδόνιος ΠA 5.229.3 και Αδέσπ. ΠA 9.675.1. Ωστόσο, 

δεν είμαστε σε θέση να πούμε αν ο όρος με την ερμηνεία αυτή χρησιμοποιείται στην 

εποχή του Ριανού.  
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52.  Το κείμενο διατηρείται σε δύο ανεξάρτητους παπύρους του δεύτερου μ.Χ. αιώνα 

και εκδόθηκε από τον Lobel (1964, 53-56). Μία ομάδα ανθρώπων ωθείται από κάποιον 

να μην εκφράσει δυνατά την θλίψη της (1-5), καθώς δεν υπάρχει διαφυγή από το 

χειρότερο δεδομένης της προσέγγισης του εχθρού (6-10). Είναι αναγκαίο για εκείνους 

να συγκρατήσουν τον εαυτό τους (10-11). Δεν πρέπει να απομακρυνθούν από την 

πατρίδα μέχρι να επιβιβαστούν σε πλοίο (12-18), για να βρουν μια νέα πόλη στα αρχαία 

θεμέλια (16-18). 

52.2-3  ]ν· οὐ γὰρ πολλὸν ἀπό[προθι / ]ς θάσσουσιν ἐπιχθον[   Ο Lobel (1964, 55) 

προτείνει την ανάγνωση οὐ γὰρ πολλὸν ἀπόπροθι, η οποία φαίνεται η πιο δόκιμη 

επιλογή ανακαλώντας την Ιλιάδα Ψ 832 μάλα πολλὸν ἀπόπροθι (πβ. επίσης Οδ. δ 811, 

Απ. Ρόδ. Αργ. 3.313 και ανάλογα στον Κόϊντο Σμυρναίο 14.513 Εὐβοίης οὐ πολλὸν 

ἀπόπροθεν, ἧχι μάλιστα). Eπίσης, η πρόταση του Lobel (1964, 55) δυσμενέε]ς 

θάσσουσιν ανακαλεί την Οδύσσεια, π 121 τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ 

και αποτελεί μία ξεκάθαρη αναφορά στην παρουσία των μνηστήρων στην Ιθάκη. Οι 

Lloyd-Jones – Parsons (SH 923, ad loc.) παραπέμπουν στον Καλλίμαχο, Aίτ. SH 257.32 

= απ. 54b Harder, στο οποίο προτείνουν θασσόντων ὡς περὶ [δυσμενῶν. Αυτές είναι οι 

μόνες γνωστές αναφορές στην επική ποίηση για το ρήμα θάσσω, το οποίο είναι 

προσφιλές και στον τραγικό Ευριπίδη (πβ. Ανδρ. 44). Τα ομηρικά έπη υιοθετούν την 

μορφή θοάσσω, όπως και ο Απολλώνιος Ρόδιος, πβ. επίσης Αντίμ. Κολοφ. SH 79.1. 

Στο τελευταίο μέρος του στίχου ο West (1966, 21-24) προτείνει ἐπὶ χθόνα που 

ολοκληρώνεται στον στ. 4 με την αντωνυμία ἡμετ]έρην.   

52.4-5  ⌊ερην·] εἰ δ⌋έ σ⌊φ⌋ιν ἐπὶ θρόος ἵξετα.[.].[  | κο⌊μ̣μοῦ] τ’ οἰμω⌋γῆς τε δυσηχέος 

αὐτίκ[    Η μόνη ομηρική χρήση (Ιλ. Δ 437) της λέξης θρόος υποδηλώνει τον θόρυβο 

που παράγεται από πολλές φωνές (Castelli 1998, 28). Επιπλέον, η λέξη χρησιμοποιείται 

και για μουσικούς ήχους, πβ. Πίνδ. Νεμ. 7.8 θρόος ὕμνων, Αδέσπ. SH 1144 θρόος 

αὐλῶν. Ο όρος ταιριάζει πολύ με το κομμοῦ που προτείνει ο Lobel (1964, 55) στον στ. 

4, ο οποίος εικάζει ότι το τέλος του στίχου απαιτεί μία ακουστική αναφορά, έναν 

μεταφερόμενο θρήνο, γι’ αυτό και προτείνει την φράση ἵξεται [ὦ]τ[α]. Ο κομμός που 

προτείνει ο Lobel (1964, 55) δεν έχει κάποιο επικό παράλληλο. Ο τεχνικός όρος της 

τραγωδίας (Αριστ. Ποιητ. 1452b.24) με την πιο γενική σημασία του θρήνου συναντάται 

σε μη τραγικό περιεχόμενο στον Βίωνα Επιτ. Αδών.  97. H χρήση της λέξης οἰμωγή 

είναι περισσότερο τυπική και βρίσκεται στην ίδια μετρική θέση με την Ιλ. Δ 450, Θ 64, 

Χ 409, Ω 696, πβ. επίσης Οδ. υ 353, Απ. Ρόδ. Αργ. 2.1258, Λυκ. Αλεξ. 253. 
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52.6-7  ⌊ε παρ]έσσονται⌋ μάλα μυρίοι οὐδέ ⌊κε[ν ἀν⌋ήρ | οὐδὲ ⌊θεῶ]ν ὤριστος 

ἀ⌋λεξήσειε[ν ὄλεθ⌊ρον⌋·  Η φράση μάλα μυρίοι βρίσκεται στην ίδια μετρική θέση με 

την Οδύσσεια, π 121 (πβ. στ. 3 και Οδ. ρ 422, τ 78). Η κράση ὤριστος παρατηρείται 

αποκλειστικά στην Ιλιάδα με αναφορά στο ἀνήρ (έξι φορές) και στο θεῶν (δύο φορές). 

Το επίθετο συνήθως προσδιορίζει τον Δία (Ιλ. Ν 154, πβ. Οδ. γ 346 Ζεὺς τό γ’ 

ἀλεξήσειε) και τον Απόλλωνα (Ιλ. Τ 413). Ο Lloyd-Jones (SH 923, ad loc.) προτείνει 

την εναλλακτική συμπλήρωση ἠμιθέω]ν για λόγους χώρου. Ωστόσο, η Castelli (1998, 

28) υποστηρίζει ότι αν ο ποιητής είχε στο μυαλό του την θεϊκή παρέμβαση της Ιλιάδας 

(Ν 39-41), τότε προτιμότερη είναι η ανάγνωση οὐδὲ θεῶν του Lobel, πβ. επίσης Ιλ. Ρ 

598, Ομ. Ύμν. Αφρ. 152, Απ. Ρόδ. Αργ. 4.1511, Ηρώνδ. 2.90, 4.57, 6.65, 7.81 (για 

τέτοιου τύπου υπερβολές).  

52.8-9      ]ο γὰρ το[ῖ]σδεσσιν ανα.[υνο.ο  |  ] ὀτραλέως ⌊ὑπὲρ⌋ α⌊ἰπυτά[τη⌋ς ⌊διο⌋   Ο 

Livrea (1985, 599-600) διαβάζει το[ῖ]σδεσσιν ἀν ἄλ[γεσι δηθ]ύνοντος. Το επίρρημα 

ὀτραλέως μαρτυρείται συχνά στην αρχαϊκή επική γλώσσα, πβ. Ιλ. Γ 260, Οδ. τ 100, 

Ησίοδ. Ασπ. 410. Η Castelli (1998, 28) προτείνει την ανάγνωση αἶψα καὶ] ὀτραλέως, 

όπως και στην Ιλιάδα Τ 317, το μοναδικό απόσπασμα στο οποίο συμπίπτει η μετρική 

θέση, πβ. επίσης Απ. Ρόδ. Αργ. 1.1210 (στην αρχή του στίχου). Το επίθετο αἰπύτατος 

στον Όμηρο προσδιορίζει βουνά, όμως σχετίζεται αρκετά συχνά και με την λέξη 

ὄλεθρος, που ο Ριανός είχε χρησιμοποιήσει στον στ. 8, πβ. επίσης Τίμων Φλιάσ. SH 

840.4. Στο τέλος του στίχου ο Livrea (1985, 599-600) προτείνει την λέξη πέ]νθος, η 

οποία ανακαλεί το ἄλ[γεσι του στ. 8 και τον θρήνο του στ. 5. Το σχέδιο διαφυγής 

(πεῖραρ Lobel 1964, 56) προτείνεται για τον στ. 12.  

52.10  ] αὐίαχοι  Το επίθετο αὐίαχος αποτελεί ομηρικό άπαξ και ανακαλεί την Ιλιάδα 

Ν 39-41 Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο | ἄβρομοι αὐΐαχοι· ἔλποντο δὲ νῆας 

Ἀχαιῶν | αἱρήσειν, κτενέειν δὲ παρ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. Οι Lloyd-Jones – Parsons 

(SH 923, ad loc.) προτείνουν την ανάγνωση του ίδιου ζεύγους επιθέτων: ἄβρομοι, 

αὐΐαχοι. Το επίθετο αυτό συζητήθηκε ιδιαίτερα στην αρχαιότητα: ο Απίων στο ομηρικό 

λεξικό του (απ. 5.2 Neitzel) ερμηνεύει την λέξη αὐΐαχοι ως ἄφωνοι και ἥσυχοι, ενώ τα 

ομηρικά σχόλια (Σχ. Α, Τ, ΑΤ (Αριστόν. / εξ. / D) Ιλ. Ν 41a-c Erbse) τονίζουν ότι όλα 

τα επίθετα σε α- σηματοδοτούν δύο διαφορετικούς τύπους θορύβου που παράγονται 

από το πλήθος, ένα είδος ρίγους που ακολουθείται από έναν βρυχηθμό, πβ. επίσης Απ. 

Σοφ. 3.6 Bekker, Πορφ. ad Ιλ. Λ 155.8 Schrader, Ευστάθ. (Παρ. Ιλ. 3.885.16). 

Επιπλέον, συζητήθηκε από τον Στωϊκό Χρύσιππο (απ. 773.2 von Arnim) και τον 
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Διονύσιο από την Θράκη (απ. 3.2 Linke). Η παρουσία του ἄβρομοι και του αὐΐαχοι 

στην ποιητική γλώσσα είναι σποραδική, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 4.153 κῦμα μέλαν κωφόν τε 

καὶ ἄβρομον, Νόνν. Διον. 6.292 Νηρεΐδων δὲ φάλαγγες ἐπέπλεον ἄβρομον ὕδωρ· και 

Κόϊν. Σμυρν. ΜΟ 13.67-70 ἄβρομοι, ἠύτε μῆλα ποτὶ σταθμὸν ἀίσσοντα. Η κατάσταση 

που περιγράφεται στο απόσπασμα του Ριανού προτείνει την σιωπή, όμως η ομοιότητα 

βρίσκεται στο να σκεφτούμε τον σάλο (Castelli 1998, 29).  

52.10  κρ⌊αδ⌋ί⌊ηι δ’ ἔνι κε[ύθετ̣ε̣ πε⌋   Η φράση ανακαλεί την Ιλιάδα Κ 313 ὅς χ’ ἕτερον 

μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν. Οι Lloyd-Jones – Parsons (SH 923, ad loc.) θεωρούν ότι οι στ. 9-

10 υπαινίσσονται ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με μια σιωπηλή 

περικύκλωση του ακρωτηρίου από τον εχθρό, η οποία παρουσιάζεται ξένη και 

σφετεριστική, αν σκεφτούμε τον υπαινιγμό του στ. 3 στην Οδύσσεια, π 121 (πβ. στ. 3). 

Στην περίπτωση αυτή οι στίχοι ανακαλούν την Ιλιάδα Ν 39-41, όπου οι Τρώες 

επιτίθενται στα καράβια των Αχαιών, όμως ο Ποσειδώνας με την αμφίεση του 

Κάλχαντα δίνει στους δύο Αίαντες την δύναμη να αποκρούσουν τον εχθρό. Ωστόσο, 

στον Ριανό δίνεται διαφορετική οπτική, αισθητή στον αναγνώστη. Η επίθεση γίνεται ο 

μόνος φόβος. Η πιθανότητα θεϊκής ή ανθρώπινης παρέμβασης και η άρνηση δεν 

κάνουν πιο συγκεκριμένη την φύση του κινδύνου, ο οποίος είναι αναπόφευκτος (πβ. 

στ. 6-7, βλ. επίσης Castelli 1998, 29). 

52.11-12   ]ν θάσσον⌊τες ἐπηλυσί[ην̣⌋ .⌊..αισ⌋̣ | ]ν ἔστ’ ἄν ⌊κε ποτὶ πλόον [ἐντύνω⌋μεν  

Το ουσιαστικό ἐπηλυσίη μαρτυρείται αρκετά συχνά στους Ομηρικούς Ύμνους και 

σημαίνει «προσβολή», πβ. Ομ. Υμν. Δήμ. 228, 230, Ομ. Υμν. Ερμ. 37. Το λήμμα 

χρησιμοποιείται και στον Νόννο με την έννοια της «επίθεσης» (Διον. 14.328) και με 

την έννοια της «σύγκρουσης» (Διον. 37.402). Στον Ριανό χρησιμοποιείται με την 

σημασία της «επίθεσης», της εχθρικής πράξης. Ο Ησύχιος (ε 4556 Latte) αναγνωρίζει 

και τις δύο ερμηνείες, πβ. επίσης Πολυδ. 4.187.3, όπου δίνεται η ερμηνεία της 

αρρώστιας. Ο West (19662, 23-24) διάβασε ἐπηλυσίην ἀλέαισθε ανακαλώντας την 

Εκάλη του Καλλίμαχου, απ. 132 Hollis ἐπήλυσιν ὄφρ’ ἀλέοιτο, όμως ο χώρος στον 

πάπυρο φαίνεται μεγαλύτερος από την φράση αυτή. Στην αρχή της φράσης ]ν ἔστ’ ἄν 

⌊κε ποτὶ πλόον [ἐντύνω⌋μεν εικάζεται η λέξη ναυτιλίη]ν (SH 923, ad loc.), πβ. Απ. Ρόδ. 

Αργ. 1.235 ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέα ἔνδοθι νῆες. Για την συνδυαστική χρήση του 

ἄν με το κε, πβ. Ιλ. Ν 127, Οδ. ι 334.  
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52.13-14  ]αμενοι ⌊ὡς δή σφεας ἁ[ρπάξασθα⌋ι  | σ]πιλάδε⌊σ⌋σιν ἐνι⌊χρ⌋ί⌊μ[ψ⌋̣αι⌊εν 

ἄε⌋λλαι  Οι στίχοι 13-14 ανακαλούν την Οδύσσεια κ 48 τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν 

πόντονδε θύελλα. Οι Lloyd-Jones – Parsons (SH 923, ad loc.) θεωρούν δυσνόητο το 

απαρέμφατο ἁρπάξασθαι και με αφορμή το παραπάνω ομηρικό απόσπασμα 

αντιπροτείνουν την θηλυκή μετοχή ἁρπάξασαι. Επίσης, ασαφής φαίνεται ο όρος σφέας, 

καθώς, αν υπαινίσσεται τους Σπαρτιάτες, τότε οι στίχοι 13-14 περιγράφουν σκηνή 

κυνηγητού μέσω θαλάσσης που ματαιώνεται λόγω καταιγίδας. Το σφέας (SH 923, ad 

loc.) θα μπορούσε να αποτελεί και συνώνυμο του ἡμᾶς, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.1278, 

3.909. Επομένως, η ανάγνωση εὐξ]άμενοι φανερώνει είτε ελπίδα, είτε φόβο των 

Μεσσηνίων (Castelli 1998, 30). Το σπιλάδεσσιν στον στ. 14 είναι ομηρικός όρος, πβ. 

Οδ. γ 298-99, ε 401 και Απ. Ρόδ. Αργ. 3.1294, Θεόκρ. Ειδ. 4.6, Ευφορ. απ. 3 Powell. 

Εντούτοις, ολόκληρος ο στ. 14 ανακαλεί τον Απολλώνιο Ρόδιο Αργ. 4.932 Πλαγκτῇσιν 

ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἔρυσθαι και 4.939 καί ῥ’ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον. 

Πρόκειται για την σκηνή στην οποία η Θέτιδα και οι Νηρηΐδες οδηγούν την Αργώ μέσα 

από την Πλάγκτη. Σε παρόμοιο πλαίσιο, πβ. Αντίμ. Κολοφ. SH 66.5 και Ευφορ. Θραξ 

SH 415.24.  

52.15  αὐτ]ίκ’ ἔπειτα κατὰ ῥίον αἰ̣[⌊πὺ λιπό⌋ντες  «και αμέσως αφού εγκαταλείψουμε 

την ψηλή κορυφή». Η απόδοση του επικού αποσπάσματος στον Ριανό από τον Lobel 

(1964, 56) οφείλεται σε έναν υπαινιγμό που αναγνώρισε ο εκδότης στο μεσσηνιακό 

όνομα Ῥίον. Μία τοποθεσία με το ίδιο όνομα ανακαλεί ο Στράβων (8.4.7), ο οποίος 

υποδηλώνει την πρωτεύουσα μιας από τις επαρχίες που είχε διαιρέσει ο Κρεσφόντης 

στην Μεσσηνία (πβ. επίσης Έφορο FGrHist 70 F 116). Ο Στράβων ισχυρίζεται ότι το 

Ρίον βρίσκεται απέναντι από τον Ταίναρο στον κόλπο της Θουρίας. Σύμφωνα πάλι με 

τον Στράβωνα (8.3.24) στην Μεσσηνία βρισκόταν και η πόλη Αἰπύς, η οποία 

αναφέρεται ήδη στην Ιλιάδα Β 592 ἐΰκτιτον Αἰπύ, ενώ στο Ι 152 και 294 ανακαλείται 

η πόλη Αἴπεια, τοποθετημένη δεξιά του κόλπου της Θουρίας. Επομένως, η φράση ῥίον 

αἰ[πύ ίσως αποτελεί ποιητικό και τοπωνυμικό υπαινιγμό. Eντούτοις, ο Livrea (1985, 

599-600) ταυτίζει το ῥίον με το όρος Λυκαίο στην Αρκαδία όπου κατέφυγαν οι 

Μεσσήνιοι εξόριστοι με αρχηγό τον Αριστομένη (Παυσ. 4.22.2), ανακαλώντας έτσι 

τον Θεόκριτο Ειδ. 1.125 Ἑλίκας δὲ λίπε ῥίον αἰπύ τε σᾶμα. Είναι, όμως, περισσότερο 

πιθανό ότι ο Ριανός τοποθετεί την ομιλία σε ένα μεσσηνιακό σκηνικό και συγκεκριμένα 

στον κόλπο της Θουρίας, εικασία που δικαιολογείται από την επικείμενη σπαρτιατική 

απειλή και το ενδεχόμενο μίας απόδρασης μέσω της θάλασσας (Castelli 1998, 33). 
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52.16-18  ].ετερην ξείνην διζ[⌊ησόμεθα⌋ | ]εισιν ἐπὶ προτέροισι̣ [θεμ⌊εί̣̣λ⌋οις | ]...[ 

]πυργωσόμεθ[ ⌊π.⌋    Το τελευταίο τμήμα του επικού αποσπάσματος προτείνει 

ξεκάθαρα ένα θαλάσσιο ταξίδι, του οποίου η προετοιμασία είναι στενά συνδεδεμένη 

με την σιωπή και τον αυτοέλεγχο (10-12) του ομιλητή και των πολιορκημένων 

Μεσσηνίων. Ο λόγος του ομιλητή, ο οποίος προσκαλεί τους συντρόφους του να 

αφήσουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν νέα γη, ταιριάζει με την κατάσταση 

που περιγράφει ο Παυσανίας (4.23.1-5): μετά την πτώση της Είρας εκείνοι που 

διέφυγαν συγκαλούν συνέλευση στην Κυλλήνη της Ηλείας για να βρουν αποικία 

αλλού. Στην συνέλευση χαρακτηριστική είναι η φιλονικία ανάμεσα στον Γόργο, υιό 

του Αριστομένη και τον Μάντικλο, υιό του μάντη Θέοκλου για την επιλογή της 

αποικίας. Η φράση ἐπὶ προτέροισι θεμείλοις ανακαλεί τον Καλλίμαχο Yμν. Απόλλ. 15 

ἑστήξειν δὲ τὸ τεῖχος ἐπ’ ἀρχαίοισι θεμέθλοις. Η λέξη θεμείλια είναι σπανιότερη από την 

λέξη θέμεθλα του Καλλίμαχου, πρβλ. Ιλ. Μ 28, Ψ 255, Ομ. Υμν. Απόλλ. 254, Καλλ. Υμν. 

Δήλ. 260, Οππ. Αλιευτ. 5.680, Κύρος Ύπατ ΠΑ 9.808. Οι στίχοι 16-18 θυμίζουν 

ιδιαίτερα τον Νόννο, Διον. 26.55 οἵ τε Σεσίνδιον αἰπύ, καὶ οἳ λινοερκέι κύκλῳ | Γάζον 

ἐπυργώσαντο λινοπλέκτοισι δομαίοις, | ἀρραγές, εὐποίητον ἐυκλώστοισι θεμέθλοις. Οι 

Lloyd-Jones – Parsons (SH 923, ad loc.) και ο Lobel (1964, 56) προτείνουν ότι οι στίχοι 

υπαινίσσονται είτε μελλοντική επιστροφή στην Μεσσηνία και επανίδρυση της Είρας, 

είτε την ίδρυση νέας πατρίδας. Ο Livrea (1985, 599-600) εικάζει την ίδρυση της 

Ζάγκλης και προτείνει την άρνηση στον στ. 16. Η χρήση της φράσης προτέροισι 

θεμείλοις πιθανώς είναι μεταφορική και μόνο η ιστορική μνήμη των Μεσσηνίων θα 

ζωντανέψει σε ένα νέο οικισμό (πβ. Βιργ. Αιν. 2.293-95).  

53-55  Ο Lobel (P.Oxy 2523, 1964) και οι εκδότες του SH δεν προτείνουν αποδόσεις 

για τα τρία αδέσποτα παπυρικά αποσπάσματα. O Uebel (1976, 191) σκέφτεται ένα 

μυθολογικό περιεχόμενο: η Άρτεμις (Δηιώνηι απ. 55.7) μαζί με τα σκυλιά (σκυλα̣κ̣ε[ 

απ. 55.7) και τα βουνά (οὔ]ρεα τῇ ὕπο πάντ[α απ. 55.5) ανακαλούν την ιέρεια της 

Αρτέμιδος, η οποία προσεύχεται στον Δία στον Καλλίμαχο Ύμ. Δία 17-18 λύματα 

χυτλώσαιτο, τεὸν δ’ ἐνὶ χρῶτα λοέσσαι. / Λάδων ἀλλ’ οὔπω μέγας ἔρρεεν οὐδ’ 

Ἐρύμανθος. Εντούτοις, ο Livrea (1985, 600) θεωρεί ότι το περιεχόμενό τους 

αναφέρεται στον Μεσσηνιακό πόλεμο και γι’ αυτό προτείνει να αποδοθούν τα 

αποσπάσματα στον Ριανό. Σύμφωνα με τον Παυσανία (4.20.5) η κατάληψη της Ίρας 

οφείλεται σε μοιχεία: η κούρη (απ. 54) μπορεί να είναι η σύζυγος του Μεσσήνιου, η 

οποία βγήκε να πάρει νερό και την αποπλάνησε ένας Σπαρτιάτης λιποτάκτης, υπηρέτης 
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– ιερέας μιας συγκεκριμένης λατρείας (Παυσ. 4.21.6, βλ. Livrea 1985, 600-1, Castelli 

1998, 36).  

53.  Ο πιθανός όρος δὲ φή (στ. 3) μεταφράζεται «επίσης» και αποτέλεσε ανάγνωση του 

Ζηνοδότου στην Ιλιάδα (Σχ. Α (Αριστον.) Ιλ. Β 144b και Σχ. T (εξ.) Ιλ. Ξ 499b1 Erbse). 

Επιπλέον, η χρήση του όρου μαρτυρείται στον Ησίοδο (απ. 204.138 West), στον Ομ. 

Ύμν. Ερμ. (4.241) και στον Αντίμαχο (απ. 156 Matthews). Για την χρήση του όρου τον 

τρίτο αιώνα π.Χ., πβ. Καλλ. Εκάλ. απ. 74.17 Hollis και απ. 737 Pfeiffer (inc. auct.). Ο 

σχολιαστής στην Ιλιάδα (Σχ. T (εξ.) Ιλ. Ξ 499b1 Erbse) αναφέρει οἱ περὶ Καλλίμαχον 

και η γραφή θεωρήθηκε έγκριτη από τον Hollis για τον ποιητή. Εντούτοις, οι εκδότες 

του SH (SH 924, ad loc.) πρότειναν την πιθανή γραφή δ’ ἔφη, για την οποία πβ. Αισχ. 

Αγ. 449 τάδε σῖγά τις βαΰζει· και Απ. Ρόδ. Αργ. 4.1114 σῖγα δ’ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη 

προσέειπεν. Για την χρήση του σῖγα στην αρχή του ίδιου στίχου, πβ. Ιλ. Ν 90, Οδ. ν 

493, σ 42, 486 και Απ. Ρόδ. Αργ. 3.123, 622. Η φράση ἤτοι μεν (στ. 7) είναι τυπική στον 

Όμηρο, πβ. επίσης Απ. Ρόδ. Αργ. 3.523 και 1221. Για την αποσπασματική γραφή 

τοσσον οσο[̣  οι εκδότες του SH (SH 924, ad loc.) προτείνουν τις μορφές: τόσσον ὄσον 

(Καλλ. Ύμν. Δία 64), τόσον ὅσσον (Καλλ. Ύμν. Απόλλ. 142) και τόσον ὁσσάτιον (Απ. 

Ρόδ. Αργ. 1.469).  

54.  Στον στ. 2 εικάζεται το επικό ρήμα ἐπιέλπομαι «ελπίζω», πβ. Ιλ. Α 545, Οδ. φ 126 

και Απ. Ρόδ. Αργ. 2.1225. Η κούρη (στ. 3) πιθανώς αναφέρεται στην σύζυγο του 

Μεσσήνιου που αποπλάνησε ο Σπαρτιάτης λιποτάκτης στην διάρκεια της εκστρατείας 

στην Ίρα (Παυσ. 4.20.5). Η αναφορά στα σκυλιά (σκυλα̣κ̣ε[ στον στ. 7) μπορεί να 

δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι τo μανιώδες γαύγισμα των ζώων αναγγέλλει με 

ασυνήθιστο τρόπο στους Μεσσηνίους την επίθεση των Σπαρτιατών (Παυσ. 4.21.1 και 

7). Εντούτοις, αν συνδεθεί το απόσπασμα με τον Καλλίμαχο Ύμν. Δία 17-18 (βλ. επίσης 

υπόμν. 55-57), τότε η κούρη (στ. 3) είναι η ιέρεια της Αρτέμιδος και τα σκυλιά μαζί με 

τα βουνά (5 οὔ]ρεα τῇ ὕπο πάντ[α) ανακαλούν όμοιο λατρευτικό σκηνικό.   

55.  Η Διώνη (στ. 5) είναι η μητέρα της Αφροδίτης και μόνο σε δύο περιπτώσεις είναι 

η ίδια η Αφροδίτη: Θεόκρ. Ειδ. 7.116 και Βίων Επιτ. Αδών. 93. Η χρήση του ονόματος 

είναι ιδιαίτερα συχνή στους λατίνους ποιητές, πβ. Κάτουλ. 56.6, Βιργ. Αιν. 3.19 κ.α. 

Για την Διωναία Αφροδίτη, πβ. Θεόκρ. Ειδ. 7.116, Διον. Περ. 509 (και 853 μόνο για 

το επίθετο Διωναία) και Ορφ. Αργ. 1323. Το όνομα Δηιώνηι (στ. 7) θεωρείται ύποπτο 

και φαίνεται να αποτελεί στοιχείο επηρεασμένο από το όνομα Διώνη (στ. 5). Στην 
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Εκάλη του Καλλίμαχου απ. 103 Hollis χῶρι διατμήγουσι καὶ εὔποδα Δηωίνην | 

Ἀρτέμιδος, ο Valckenaer προτείνει την μορφή Δηωίνην για την Αρτέμιδα – Εκάτη, κόρη 

της Δήμητρας (πβ. Δηώ στον Ομ. Ύμν. Δήμητρ. 211 και 492, βλ. επίσης SH 927b, ad 

loc.). Εντούτοις, η μορφή αυτή δεν φαίνεται να συνηγορεί υπέρ της μορφής Δηιώνηι 

στον στ. 5 (Castelli 1998, 36). Η ανάγνωση οὐδὸν ή οὐδ’ ον-, όπως ήδη σημείωσε ο 

Lobel (SH 927b, ad loc.), συνιστά παραβίαση του ζεύγματος του Naeke, με το οποίο 

συμμορφώνονται χωρίς εξαίρεση ο Καλλίμαχος και μεταγενέστερα ο Νόννος. 

Επιπλέον, η σπάνια θηλυκή μορφή του επιθέτου πολύλλιστος «γεμάτη ευχές» 

μαρτυρείται μόνο μεταγενέστερα στους Ορφ. Ύμν. 32.17, 35.2, 41.9 και προσδιορίζει 

το ουσιαστικό βασίλεια «βασίλισσα», «θεά». Η φράση πολυλλίστη βασίλεια 

προσδιόριζε την Περσεφόνη και αποτελούσε φόρμουλα ικεσίας από τους νεκρούς στην 

βασίλισσα του Κάτω Κόσμου. Η πιο πρώιμη μαρτυρία του επιθέτου συναντάται στην 

Οδύσσεια ε 445 κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω. Επιπλέον, συναντάται 

στον Ομ. Ύμ. Δήμ. 28 και τον Ομ. Ύμ. Απόλλ. 347, προσδιορίζοντας και στις δύο 

περιπτώσεις έναν ναό, ενώ στον Βακχυλίδη 11.41 προσδιορίζει έναν βωμό. Τέλος, 

μαρτυρείται στον Σιμία απ. 4.1 Powell (και αναφέρεται σε κεφάλι) και σε ένα 

αναθηματικό επίγραμμα που αναφέρεται στην Περσεφόνη, Επίμετρο ΠΑ Ι.327.17 

Cougny Ἵλαθι πᾶσι, μάκαιρα, πολυλλίστη δὲ πόληϊ.  

 

Ηράκλεια (αππ. 56-66) 

 

56.  Σιδοῦς  Η παραπομπή στο πρώτο βιβλίο της Ηράκλειας του Ριανού προέρχεται 

από τον Αθήναιο (Δειπν. 3.82a) σε ένα κατάλογο συγγραφέων, οι οποίοι επαινούν τα 

μήλα της Σιδούντας κοντά στην Κόρινθο. Εντούτοις, δεν γνωρίζουμε αν το απόσπασμα 

του Ριανού αφορούσε τα μήλα: σύμφωνα με τον Jacoby (FGrHist IIIb, 196, βλ. και 

Meineke 1843, 178) δεν είναι σαφής η σχέση του Ηρακλή με το χωριό της Σιδούντας. 

Ο Aly (1914, στ. 786) εικάζει ότι η αναφορά του Ριανού στην Σιδούντα εντάσσεται σε 

έναν γενικότερο παραλληλισμό των μήλων με τα μάγουλα των παιδιών του Ηρακλή. 

Η υπόθεση αυτή κρίθηκε αδύναμη ιδιαίτερα σε σχέση με τους συγγραφείς που 

παραθέτει ο Αθήναιος, πβ. Νίκανδρο Ετερ. απ. 50 Gow – Scholfield και Aντίγονο από 

την Κάρυστο (Αντίπ. SH 47). Η σύνδεση του Ριανού με τον Περὶ νεῶν κατάλογο του 

Απολλόδωρου στον Αθήναιο προτάθηκε από τον Jacoby (FGrHist IIIb, 195) με το 
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επιχείρημα ότι ο Απολλόδωρος θα μπορούσε να είναι η πηγή για την παραπομπή στον 

Ριανό. Επιπλέον, η αναφορά στα μήλα και το χωριό της Σιδούντας ανακαλεί το 

μεταγενέστερο άγαλμα του Ηρακλή Farnese (τρίτος αιώνας μ.Χ. από κάποιον 

Γλύκωνα) και την γενικότερη συμβολική σχέση του ήρωα με τα μήλα. Το μήλο 

αποτελεί σύμβολο της αιώνιας νιότης, της αθανασίας και συμβολίζει την είσοδο του 

ήρωα στο πάνθεο του Ολύμπου (Zanker 2004, 93). Ο Ριανός θα μπορούσε να ξεκινήσει 

το ηράκλειο έπος με την αποθέωση του μυθικού ήρωα.  

57.  Ἀσέληνα ὄρη  Εικάζεται ότι το βουνό της Οίτης ανήκει στα Ασέληνα όρη, γι’ αυτό 

και η αναφορά τους στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της Ηράκλειας πιθανώς σχετίζεται με 

το τέλος του Ηρακλή (Meineke 1843, 179). Σύμφωνα με τον Meineke (1843, 179) το 

απόσπασμα του ΕtG (α 1264 L. – L.) δεν είναι ολοκληρωμένο και επρόκειτο να 

περιλαμβάνει και μία διαμάχη σχετικά με την προέλευση του ονόματος. Ο Jacoby 

(FGrHist IIIb, 196) θεωρεί ότι, εκτός από το όνομα, η συζήτηση θα αφορούσε και την 

τοποθεσία των όρων, καθώς βρίσκονταν στην Λοκρίδα (πβ. Σχ. Νικ. Θηρ. 215d1 

Crugnola). Η ονομασία Ἀσέληνα συνδέθηκε με τον μύθο του έρωτα της Σελήνης και 

του Ενδυμίωνα και μαρτυρείται μόνο στον Ριανό και τον Νίκανδρο (πβ. FGrHist 

271/72 F 6b = fr. 7 Schneider). Επομένως, η επιλογή της ονομασίας Ἀσέληνα ὄρη έναντι 

της κοινής ονομασίας Οίτη για το μέρος της επικήδειας καύσης του Ηρακλή ενδεικνύει 

και την φιλολογική ευρυμάθεια του ποιητή. 

58.  Ὀγκαῖαι πύλαι  Μία από τις επτά πύλες των Θηβών είναι αφιερωμένη στην Όγκα 

ή Ογκαία Αθηνά και χτίστηκε από κάποιον Ιππομέδοντα (Αισχ. Επτ. επ. Θηβ. 486). 

Στην Θήβα η θεά αποκτά πολιτικό χαρακτήρα με το όνομα Όγκα, όμως η σημασία του 

ονόματος είναι άγνωστη (Farnell 1896, 300). Σύμφωνα με τον Παυσανία (9.12.2) η 

συγκεκριμένη λατρεία ιδρύθηκε από τον Κάδμο και υποστηρίζεται ότι το όνομα Όγκα 

είναι φοινικικής και όχι αιγυπτιακής προέλευσης (πβ. Σχ. ΑΒ Αισχ. Επτ. επ. Θηβ. 486, 

όπου δηλώνεται η φοινικική καταγωγή του ιδρυτή της λατρείας, Κάδμου). Επιπλέον, 

στο ίδιο απόσπασμα ο περιηγητής αναφέρει ότι δεν υπήρχε υψωμένος ναός για αυτήν 

την λατρεία, αλλά ένας βωμός και ένα ομοίωμα στο άνοιγμα. Η Ογκαία Αθηνά ήταν 

επιχώρια θεότητα των Θηβών, η οποία μαρτυρείται επίσης στον Αντίμαχο (απ. 38 

Matthews) και στον Ευφορίωνα (απ. 28 Powell). Η τοποθέτηση της λατρείας και η 

αναφορά των πυλών στην Ηράκλεια χρονολογείται ήδη από τον Saal (1831, 55), καθώς 

η Θήβα ήταν η γενέτειρα του Ηρακλή. Ωστόσο, σε παρόμοιο περιεχόμενο οι Ὀγκαῖαι 

Πύλαι μαρτυρούνται μόνο στον Ριανό. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 196) διστάζει να 
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συνδέσει την Oγκαία Αθηνά με τον μυθικό ήρωα, όμως η Αθηνά θεωρείται ευρέως η 

προστάτιδα του Ηρακλή (πβ. απ. 59). Επίσης, η Θήβα είναι συνυφασμένη με την 

άνθιση των ιερών και η εμφάνιση της λατρείας των ηρώων συμβαδίζει με την γένεση 

της πόλης (De Polignac 1995, 128). Ο Παυσανίας (9.11.6) περιγράφει αγάλματα που 

απεικονίζουν τον Ηρακλή και την Αθηνά, το Ἡράκλειον και άλλα μνημεία που είναι 

διάσπαρτα στην Θήβα. Επομένως, ο Ριανός ίσως ανακαλεί τον πολιτικό χαρακτήρα της 

λατρείας του Ηρακλή, που συνδέέται στενά με την θηβαϊκή τοπογραφία και την 

επιχώρια λατρεία της Αθηνάς.  

59.  Ἡράκλειον  Ο Meineke (1843, 178) αποδίδει χωρίς αμφιβολία τις πληροφορίες 

του σχολίου (Σχ. Αριστοφ. Βατρ. 651 Koster – Holwerda) για τα Διόμεια και το 

Ἡράκλειον στον Ριανό. Ωστόσο, είναι ασαφής ο λόγος για τον οποίο ο Ριανός 

παρενέβαλε έναν επιχώριο μύθο της Αττικής στην Ηράκλεια. Κοινή υπόθεση είναι ότι 

το απόσπασμα εστιάζει στην ερωτική σχέση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Δίομο, πβ. 

Meineke (1843, 178), Aly (1914, στ. 787) και Jacoby (FGrHist IIIb, 196). Εντούτοις, 

είναι πιθανό ότι ο Ριανός έχτισε την παραπάνω αιτιολογία γύρω από την καταγωγή του 

γυμνασίου στο Κυνόσαργες και την γιορτή των Διομείων. Η ιστορία αυτή μαρτυρείται 

στο λήμμα Διόμεια (δ 86 Billerbeck) και Κυνόσαργες (κ 269 Billerbeck) του Στέφανου 

Βυζάντιου, όμως, χωρίς καμία ένδειξη πηγής. Την ιστορία συμπληρώνει ο Παυσανίας 

Αττικός (Αττ. ονομ. συναγ. 18.1-6 Erbse), σύμφωνα με τον οποίο ο Ηρακλής 

φιλοξενήθηκε από τον Κoλλυτό και ερωτεύτηκε τον υιό του, Δίομο. Την στιγμή που ο 

έφηβος θυσίαζε προς τιμήν του Ηρακλή, ένας λευκός σκύλος (κύων λευκός) κλέβει 

έναν μηρό και τον κουβαλάει στο μέρος, όπου ένας χρησμός ορίζει να χτιστεί ιερό προς 

τιμήν του Ηρακλή. Το ερωτικό στοιχείο θεωρείται δευτερεύον στην ιστορία. Τα 

Διόμεια εορτάζονταν τον μήνα Σκιραφοριώνα (Ιούνιος/Ιούλιος) στο τέλος των 

Παναθηναίων και η Simon (1983, 28-29) τονίζει ότι οι κεντρικοί ήρωες της 

Πελοποννήσου, όπως ο Ηρακλής, ήταν στενά συνδεδεμένοι με την Αθήνα για 

θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους. Ο Ηρακλής θεωρείται πάτρωνας των νέων και 

τον συναντάμε σε ρόλο ήρωα – κουροτρόφου περισσότερο ανάμεσα στους εφήβους 

και το γυμνάσιο (Woodford 1971, 214). Ο Δίομος, ο υιός του οικοδεσπότη που 

ερωτεύτηκε τον Ηρακλή, γίνεται θεμελιωτής μίας λατρείας προς τιμήν του Ηρακλή και 

ο μύθος αυτός βασίζεται στις παλαιές παραδόσεις του Κυνόσαργες ή του δήμου των 

Διομείων (Kearns 1989, 23-27).  
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60.  Η απόδοση της ιστορίας του σχολίου (Σχ. Α [Διδ.] Ιλ. Τ 119) στον Ριανό με την 

διόρθωση του ονόματος Ἀριανῷ σε Ῥιανῷ είναι γενικά αποδεκτή. Σύμφωνα με τον 

Jacoby (FGrHist IIIb, 197) είναι ασαφής η έκταση του αποσπάσματος που αφηγήθηκε 

ο ποιητής. Ο Wilamowitz (1909, 68 σημ. 125) περιόρισε την ιστορία του Ριανού στην 

πρόταση βασιλεύων δὲ Εὐρυσθεὺς … ἀθανασίας μετέλαβεν και σημείωσε το λάθος της 

υποδήλωσης του Απόλλωνα αντί για τον Ερμή (πβ. Σχ. Τ (εξ.) Ιλ. Ο 639), ως  

κηδεμονικής θεότητας του Ηρακλή μαζί με την Αθηνά. Αντίθετα, ο Powell (1925, 11) 

αποδίδει όλο το σχόλιο στον Ριανό. Σε αυτήν την περίπτωση ο ποιητής φαίνεται να 

ακολουθεί εξολοκλήρου την εκδοχή της Ιλιάδας Τ 114-19 Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον 

Οὐλύμποιο …|  Ἀλκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ᾽ Εἰλειθυίας, για την γέννηση του 

Ηρακλή (βλ. Edwards 1991, 250-52). Η φιλολογική προσθήκη του ονόματος της 

συζύγου του Σθένελου, Αντιβίας, κόρης του Πέλοπα, πιθανώς αντλείται από τον 

Ησίοδο (απ. 191 Merkelbach – West, όπου έχει το όνομα Νικίππη) και τον Φερεκύδη 

(FGrHist 3 F 68, με το όνομα Αμφιβία). Εικάζεται ότι ο συγγραφέας που λανθάνει στο 

Σχ. Α (Διδ./εξ.) Ιλ. Τ 116 και υποδηλώνει ότι η Αντιβία είναι κόρη του Αμφιδάμαντα 

και σύζυγος του Σθένελου, είναι ο Ριανός (Erbse IV, 602).  

61.  Αἰθυσσεῖς  Ο Στέφανος Βυζάντιος (α 126 Billerbeck) αναφέρει ότι οι Αιθυσσείς 

είναι λιβυκό έθνος και πάροικοι των Μαρμαριδών. Η μοναδική πηγή του Στέφανου για 

αυτόν τον λαό είναι ο Ριανός. Ο Ψ.-Σκύλαξ 108.1 προσθέτει ότι το έθνος εκτείνεται 

μέχρι τις Εσπερίδες, ενώ ο Διόδωρος Σικελός 3.49.1 αναφέρει ότι κατοικούν στην 

γραμμή ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κυρήνη, πβ. επίσης Παυσ. 1.7.2.4. Η αναφορά 

τους από τον Ριανό ίσως συνδέεται με τα ταξίδια του Ηρακλή στην Λιβύη (Meineke 

1843, 178). Πράγματι, είναι πιθανό ότι οι Αιθυσσείς συνδέονται με τον μύθο του 

Ανταίου και την πάλη του με τον Ηρακλή στον δρόμο του για τον ενδέκατο άθλο και 

τα μήλα των Εσπεριδών, πβ. Φρύνιχ. (TGrF 3 F 3 Ανταίος/Λίβυες), Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 

2.115.6-10 (γενικά για την Λιβύη και τον Ηρακλή, βλ. επίσης Σχ. Πινδ. Πυθ. 9.185, 

Διόδ. Σικ. 4.18.4).  

62.  Βεμβινάτης  Το χωριό Βέμβινα συνδέεται στενά με τον πρώτο άθλο του Ηρακλή 

και την αιχμαλωσία του περίφημου λιονταριού της Νεμέας (Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 2.5.1). 

Το χωριό αναφέρει ο Ελλάνικος (FGrHist 4 F 102 = απ. 102 Fowler) και ο Στράβων 

(8.6.19), ο οποίος, όμως, δεν τοποθετεί τον άθλο του ήρωα εκεί. Ο Ριανός ανακαλεί τον 

Πανύασι και το έπος του Ηράκλεια (απ. 6 Bernabé) δέρμα τε θήρειον Βεμβινήταο 

λέοντος και (απ. 7 Bernabé) καὶ Βεμβινήταο πελώρου δέρμα λέοντος, για το όνομα του 
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λιονταριού από το χωριό Βέμβινα κοντά στην Νεμέα. Στον Πανύασσι ίσως παραπέμπει 

και ο Θεόκριτος στα Ειδύλλια, 25.202 λὶς ἄμοτον κεράιζε, μάλιστα δὲ Βεμβιναίους, με 

σαφή υπαινιγμό στον άθλο του Ηρακλή (Gow 1952, 463). Επίσης, ο Πλίνιος (NH 4.20) 

τοποθετεί μία regio Nemea Bembinadia vocitata ανάμεσα στο Κλειτώριο και τις 

Κλεωνές.  

63.  Μάκριας  Οι Μάκρυες ή Μάκριες (σύμφωνα με τον Ριανό) είναι λιβυκό έθνος 

(πρβλ. απ. 60) και ο Ριανός είναι η μοναδική πηγή στο λήμμα του Στέφανου Βυζάντιου 

(μ 31 Billerbeck). Ίσως πρόκειται για έναν από τους λιβυκούς πληθυσμούς που 

επισκέφτηκε ο Ηρακλής στην διάρκεια του ταξιδιού του στην Λιβύη (Meineke 1843, 

178). Εντούτοις, το έθνος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αφρικανικών 

φυλών του Desanges (1962, 107-13). Στον Πτολεμαίο (Γεωγρ. 4.3.26) υιοθετείται η 

γραφή Μάχρυες. Εικάζεται ότι οι Μάκρυες είναι παραπλήσιος λαός με τους Μάζυες, 

οι οποίοι αναφέρονται στον Εκαταίο (FGrHist 1 F 334, βλ. Στεφ. Βυζ. μ 11 Billerbeck) 

μαζί με τους Μάξυες και τους Μάχλυες (Hροδ. 4.191.1, 4.178· Billerbeck 2006, 247 

σημ. 14). Είναι πιθανό ότι υπάρχει ταύτιση ή γειτνίαση των Μακρύων με άλλα λιβυκά 

έθνη. Το όνομά τους ενδεχομένως προέρχεται από μία ρίζα mkr, mgr, υποδηλώνοντας 

το μεγάλο τους μέγεθος (Masson 1976, 59).  

64.  Το απόσπασμα διατηρείται σε πάπυρο του δεύτερου ή του τρίτου αιώνα μ.Χ και 

εκδόθηκε από τον Rea (1962, 104-10). Πρόκειται για ένα υπόμνημα σε ποιητικό 

κείμενο, το οποίο ο εκδότης ταυτίζει με την Αλεξάνδρα του Λυκόφρoνα, 326-27 ἣν ἐς 

βαθεῖαν λαιμίσας ποιμανδρίαν / στεφηφόρον βοῦν δεινὸς ἄρταμος δράκων. Ο 

ασυνήθιστος μύθος του Ποιμάνδρου, ιδρυτή της Τανάγρας, μαρτυρείται επίσης στον 

Αριστοφάνη από την Θήβα (FGrHist 379) και τον Πλουταρχο (Ζητήμ. Ελλην. 37). Για 

την γενεαλογία του Ποιμάνδρου οι πηγές ποικίλουν: σύμφωνα με τον Ριανό ο 

Ποίμανδρος παντρεύτηκε την Στρατονίκη, κόρη του Ευώνυμου, ενώ η ίδια στον 

Πλούταρχο (Ζητήμ. Ελλην. 37) εμφανίζεται ως μητέρα του που απήχθη από τον 

Αχιλλέα. Στον Παυσανία (9.20.1) ο Ποίμανδρος παντρεύεται την Τανάγρα. Από τα 

ονόματα των παιδιών που αναφέρονται στον Ριανό, ο Άγχιππος και οι κόρες Ρεξιπύλη 

και Αρχεπτολέμη δεν μαρτυρούνται πουθενά αλλού. Εντούτοις, σύμφωνα με τον 

Livrea (1989, 141-47) το υπόμνημα του παπύρου αφορά περισσότερο ένα ποιητικό 

απόσπασμα του Καλλίμαχου, SH 257.1-9 = απ. 54b.1-9 Harder εἰς ἔριν ηνι̣κ̣[ / δῶκε 

Ταναγ̣[ραι- / παιδὶ κασιγν[ητ- / ὡς ἀέκων ε.[ / ληιτιαὶ Ταφιο̣[ / λήνεα γουνα̣[ / πωτηθεὶς’ 

αν[ / κυπωθεὶς τα̣[. Στο απόσπασμα αυτό ο Ηρακλής εξηγεί στον Μολορχό την 
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αργείτικη καταγωγή του πατέρα του Αμφιτρύωνα, η οποία σχετίζεται άμεσα με την 

καταγωγή του Ποιμάνδρου: ο Αμφιτρύων και ο Ποίμανδρος, ο επώνυμος ήρωας της 

Τανάγρας, είχαν σκοτώσει από ένα στενό συγγενή τους, ο Αμφιτρύων τον πεθερό του 

Ηλεκτρύωνα (Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 2.4.5) και ο Ποίμανδρος τον υιό του Έφιππο 

(Αριστοφ. Θηβαίος) ή Λεύκιππο (Πλούταρχος). Τα βόδια που προκάλεσαν τον 

Αμφιτρύωνα να κινηθεί στην Βοιωτία συνδέονται με τον ιδρυτή της Τανάγρας και το 

χωριό Ἀυλίς (Παυσ. 9.19.8). Το τελευταίο κατόρθωμα του Αμφιτρύωνα είναι ο φόνος 

του εισβολέα από την Εύβοια, Χαλκοδώνος (Παυσ. 8.15.6, 9.17.3). Επίσης, ο υιός του 

Ποιμάνδρου Έφιππος ζητά από τον Τληπόλεμο, υιό του Ηρακλή, βοήθεια για την 

απελευθέρωση της Τανάγρας από τους Αχαιούς (Hρόδ. 5.57). Από την παραπάνω 

μυθική αιτιολογία εικάζεται ότι η αφήγηση της γενεαλογίας του Ποιμάνδρου από τον 

Ριανό ίσως είναι εγκιβωτισμένη σε μία εκτενέστερη αφήγηση της γενεαλογίας του 

Ηρακλή, σε σύγκριση με την σύντομη αναφορά του Καλλίμαχου και την μερική 

καταγραφή στον Θρᾶιξ του Ευφορίωνα (SH 415 ΙΙ.14-19).  

65.  αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο κύβοις ἐπιτέλλεται ἰξύς  Συμφωνα με τον Meineke (1843, 

202) ο στίχος αντλείται από την περιγραφή κάποιας μάχης. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 

197) διέγνωσε στον στίχο την περιγραφή θηρίου, γι’αυτό και τον απέδωσε στην 

Ηράκλεια και στον πρώτο άθλο του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Το πρώτο 

ημιστίχιο (αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο) βρίσκεται στην ίδια μετρική θέση με τα Αργοναυτικά 

του Απολλώνιου Ρόδιου, 4.180 αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, όπου ο Ιάσονας κρεμά 

στον αριστερό ώμο το χρυσόμαλλο δέρας. Η επιλογή της ανάγνωσης ὑπάτοιο έναντι 

του ἁπαλοῖο (v.l.) στους δύο ποιητές φανερώνει την πεποίθηση ότι ήταν ἀπρεπές οι 

ήρωες να έχουν «κομψούς» και «απαλούς» λαιμούς (πβ. Ιλ. Ρ 49, Χ 327 και Οδ. χ 16 

ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή, βλ. επίσης Griffiths 1968, 145). Εικάζεται 

ότι ο Ριανός παρόμοια αφηγείται την πάλη του Ηρακλή με το μυθικό λιοντάρι, το οποίο, 

αφού σκότωσε, κρέμασε στον λαιμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να κρέμεται η μέση 

πάνω στους σπονδύλους. Επιπλέον, η λέξη κύβος με την σημασία «σπόνδυλος» 

μαρτυρείται μόνο στον Ριανό. Ο Πολυδεύκης (Ονομ. 2.180.11) παραπέμπει στον 

ποιητή με αφορμή την αναφορά του στην σπονδυλική στήλη τετράποδων ζώων. Το 

πρώτο ημιστίχιο συναντάται και στην Έκφρασιν του Χριστόδωρου, 101 αὐχένος ἐξ 

ὑπάτοιο χυθεὶς ἐλελίζετο κεστός, για τον μανδύα που ξεχύνεται από τον λαιμό της 

Αφροδίτης.  
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66.  Ἀδμήτῳ παραθητεῦσαι μέγαν εἰς ἐνιαυτόν  Ο μύθος της «δουλείας» του 

Απόλλωνα στον Άδμητο μαρτυρείται ήδη από τον Ησίοδο (Γυν. κατ. απ. 54 M. – W.) 

και τον Φερεκύδη (FGrHist 3 F 35) και εμπεριέχει την έννοια της ποινής εξαιτίας 

κάποιας «αμαρτίας». Σε παρόμοια συμφραζόμενα ανακαλείται ο Πανύασσις, απ. 3 

Bernabé τλῆ δ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων | ἀνδρὶ παρὰ θνητῷ † θητευσέμεν εἰς ἐνιαυτόν. Ο 

στίχος αποδόθηκε στον Ριανό από τον Knaack (1880, 69) και κατατάσσεται στα incerta 

της Ηράκλειας από τον Powell (1925, 11). Εντούτοις, η μαρτυρία της εθελούσιας 

δουλείας που συναντάται στον Ριανό είναι εντελώς απομονωμένη από τις 

προηγούμενες εκδοχές και η ερωτική της αιτιολόγηση αποτελεί τυπικό μοτίβο στην 

αλεξανδρινή ποίηση και αργότερα στην ρωμαϊκή ελεγεία (βλ. Copley 1947, 285-300 

και Lyne 1979, 117-30). Oι ελληνιστικοί ποιητές ήταν, ίσως, οι πρώτοι που εισήγαγαν 

την δουλεία του έρωτα σε μυθολογία και παρατήρησαν ομοιότητες ανάμεσα στην 

συμπεριφορά και την στάση του εραστή και του δούλου (Murgatroyd 1981, 589-606). 

Το μοτίβο αυτό ανακαλείται και στον Καλλίμαχο, Υμν. Απολλ. 47-9  Φοῖβον καὶ Νόμιον 

κικλήσκομεν ἐξέτι κείνου, | ἐξότ’ ἐπ’ Ἀμφρυσσῷ ζευγίτιδας ἔτρεφεν ἵππους | ἠιθέου ὑπ’ 

ἔρωτι κεκαυμένος Ἀδμήτοιο και είναι ένας αιτιολογικός μύθος για το επίθετο νόμιος 

που προσδιορίζει τον θεό. Ο Απόλλωνας διατηρεί την θεϊκή του αξιοπρέπεια και είναι 

απαλλαγμένος από την ταπείνωση. Η χρήση του μύθου από τον ποιητή ίσως δίνεται σε 

αντιδιαστολή με την τιμωρία του Ηρακλή και την δουλεία του στην βασίλισσα των 

Λυδών Ομφάλη (Ψ.-Απολλόδ. Βιβλ. 2.132).  

 

Φήμη (απ. 67) 

67.1α  κλῦθί μοι εὐχάων  Για την κοινή φόρμουλα κλῦθί μοι εὐχάων, πβ. Θέογν. 13 

εὐχωμένωι μοι κλῦθι, 4 μοι κλῦθι, αδέσπ. PMG 1018b.3 εὐχομένων ἐπακούσατ(ε), Σόλ. 

13.2 W2 κλῦτέ μοι εὐχομένωι, Ορφ. Ύμν. 28.11 κλῦθί μου εὐχομένου = 32.15, 34.10, 

49.4, 56.1, Ορφ. Ύμν. 59.2 κλῦτέ μου εὐχομένου και Ορφ. Λιθ. 171 ὄφρα σευ εὐχομένοιο 

κλύοι θεός. Η προστακτική κλῦθί μοι ανακαλεί τυπική εναρκτήρια φράση της 

προσευχής σε κάποιον θεό ήδη στον Όμηρο (Ιλ. Α 37, 451 κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς 

Χρύσην ἀμφιβέβηκας, Ε 115, Κ 284 κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη κλπ.) 

και αυτή η αρχική επίκληση έχει έναν ξεχωριστό ευλαβικό τόνο. Η χρήση της δοτικής 

μοι, αντί για την πιο κοινή γενική, είναι πιθανώς αποτέλεσμα αυτού του ευλαβικού 

ύφους. Η προστακτική κλῦθι στον ενικό περιορίζεται στους πιστούς και διατηρεί έναν 
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θρησκευτικό τόνο. Στον Όμηρο οι προστακτικές μορφές του κλύειν εμφανίζονται 

ποικιλοτρόπως στην αρχή της προσευχής (πβ. Braswell 1988, 79) και ακολουθούνται 

από μία κλητική προσφώνηση (βλ. Ἀρακυνθιάς παρακάτω). Η σύμβαση να 

τοποθετήσουμε αυτές τις δύο λεκτικές μορφές μαζί συνδέεται με την πραγματική τους 

λειτουργία: να προσελκύσουν την προσοχή του προσώπου, στο οποίο απευθύνονται 

μέσω της αίτησης-παράκλησης που θα ακολουθήσει. Στους λυρικούς ποιητές, όπου η 

χρήση των εισαγωγικών verba dicendi είναι λιγότερο συχνή (πβ. Führer 1967), και εδώ 

οι προστακτικές μορφές του κλύειν συχνά εμφανίζονται στην αρχή του λόγου (πβ. 

Ανακρ. απ. PMG 418, Αρχίλ. 108.1 West, αδέσπ. PMG 978b, Πίνδ. Πυθ. 1.90 και 4.13, 

απ. 78 Maehler, όχι στον Θέογν. 4, Πίνδ. Ολ. 14.5, απ. 52.58 Μ.). Το ρήμα κλύω, όπως 

το ἀκούω, συχνά συντάσσεται με γενική του προσώπου που προσεύχεται και με 

αιτιατική του αντικειμένου της προσευχής (πβ. Νoussia-Fantuzzi 2010, 142-43). 

Εντούτοις, η δοτική μαρτυρείται στα περισσότερα χειρόγραφα του Ομήρου: Ιλ. Ω 335, 

Οδ. δ 767, πβ. Ομ. Ύμν. Απ. 334, Ησίοδ. Θεογ. 474. Σε άλλα χειρόγραφα η γενική μευ 

υπερισχύει της δοτικής στην παράδοση του κειμένου, πβ. Σχ. Ιλ. Α 37, Οδ. ζ 239. Η 

δοτική με ακουστικά ρήματα θα μπορούσε απλά να είναι μία δοτική προσωπική ηθική 

ή δοτική ηθική (Haldane 1972, 45). Eπομένως, πολλά ομηρικά χωρία, στα οποία 

μαρτυρείται η δοτική μοι, είναι λογοτυπικές εορταστικές προσευχές – επικλήσεις (πβ. 

Meier-Brügger 1986) και ομοίως στον Ριανό μπορούμε να εικάσουμε ότι η δοτική μοι 

τονίζει τον επίσημο ευλαβικό τόνο της προσευχής.   

67.1β  Ἀρακυνθιὰς εὐπατέρεια  Ο στίχος πιθανώς ανήκει στο προοίμιο ενός χαμένου 

ποιήματος του Ριανού με τον τίτλο Φήμη (βλ. εισαγωγ. κεφ. ΙΙ.2) και αποτελεί μέρος 

μίας προσευχής του αφηγητή στην Αθηνά Ἀρακυνθιάδα. Ο Στέφανος Βυζάντιος αντλεί 

τις γνώσεις του για το λήμμα Ἀράκυνθος (α 375 Billerbeck) από το χαμένο έργο του 

Ριανού. O Στράβων (10.2.4, 10.2.22) και ο Διονύσιος Περιηγητής (Περιήγ. Οικουμ. 

431) τοποθετούν το όρος Αράκυνθος στην Αιτωλία. Στις πλαγιές του βουνού ήταν 

κτισμένη η πόλη Νέος Πλευρώνας που ιδρύθηκε από τους κατοίκους του Παλαιού μετά 

την καταστροφή της πόλης από τον Δημήτριο ΙΙ τον Αιτωλό, υιό του Αντίγονου Γονατά 

ανάμεσα στο 239 και το 229 π.Χ. (Στράβ. 10.2.4). Η σχέση της πόλης με την Αιτωλία 

μαρτυρείται ήδη στην Ιλιάδα Β 638-39 Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός, / οἳ 

Πλευρῶν’ ἐνέμοντο, τον Θουκυδίδη (3.102.5) και ιδιαίτερα τον τρίτο αιώνα π.Χ., όταν 

οι πολίτες του Πλευρώνα είχαν αποκτήσει πολλά ομοσπονδιακά καθήκοντα (IG ix2 

1.13.13-14 Aιτωλία, τρίτος αιώνας π.Χ.). Η μοναδική λατρεία που μαρτυρείται στην 
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πόλη είναι εκείνη της Αθηνάς Αρακυνθιάδος και στην ακρόπολη του Νέου Πλευρώνα 

εικάζεται ότι βρίσκoνται τα θεμέλια του ναού της θεάς. O Woodhouse (1897, 125-27) 

με ανάγνωση του Στατίου Θηβαΐς 2.726-43, υποστηρίζει ότι το ιερό της θεάς 

προϋπήρχε της ίδρυσης της νέας πόλης και ίσως είναι η αιτία της εγκατάστασης των 

κατοίκων εκεί. Η εντυπωσιακή διατήρηση του φυσικού χώρου υποδηλώνει ότι η πόλη 

ήταν ικανή να αντισταθεί στην επίθεση (Lippman 2004, 501). Επομένως, η επίκληση 

στην Αρακυνθιάδα Αθηνά ίσως είναι μία προσευχή στην θεά των πολεμικών 

πραγμάτων, της οχύρωσης και των ακροπόλεων, την προστάτιδα απέναντι σε κάθε 

εχθρική εισβολή (Luyster 1965, 156-161, για τους συμβολισμούς της θεάς Αθηνάς). 

Το επίθετο εὐπατέρεια προσδιορίζει κυρίως την Άρτεμη (Απ. Ρόδ. Αργ. 1.570, Ευρ. 

Ιππόλ. 68) και χρησιμοποιείται δύο φορές στον Όμηρο, για να κοσμίσει την Ελένη (Ιλ. 

Ζ 292) και την Τυρώ (Οδ. λ 235). Ο Ριανός είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία το 

επίθετο χρησιμοποπείται για να προσδιορίσει την θεά Αθηνά.  

 

Άτη (απ. 68) 

68.1-21  Οι είκοσι ένα εξάμετροι στίχοι, οι οποίοι αποδίδονται αναμφίβολα στον Ριανό 

και τιτλοφορήθηκαν Άτη, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση σωζόμενο απόσπασμα του 

ποιητή και μαρτυρείται στο Ανθολόγιο (3.4.33) του Στοβαίου. Δεν είναι ξεκάθαρο αν 

πρόκειται για απόσπασμα ενός εκτενέστερου επικού ποιήματος (Meineke 1843, 200· 

Wilamowitz 1924, 225· Jacoby FGrHist IIIb, 198 και Powell 1925, 9) ή αν πρόκειται 

για μικρό αυτοτελές επικό έργο, ένα επύλλιο με τον τρόπο του Ευφορίωνα (Αly 1914, 

στ. 781-90 και Leurini 2000, 397 σημ. 54). Το κείμενο αναφέρεται με απαισιόδοξο 

τόνο στην αφροσύνη του ανθρώπινου είδους: οι φτωχοί παραπονιούνται για την 

ανέχειά τους, όμως δεν κάνουν τίποτα για να ξεφύγουν από αυτήν (στ. 3-8). Οι 

πλούσιοι κυριεύονται από την αλαζονεία και την υπεροψία τους απέναντι στους θεούς, 

διαπράττουν ύβρη και τελικά τιμωρούνται, αφού η Άτη τους καταδιώκει και υποτάσσει 

την άμετρη φιλοδοξία τους (στ. 9-21).  

68.1-2  Ἦ ἄρα δὴ μάλα πάντες ἁμαρτίνοοι πελόμεσθα | ἄνθρωποι  «αλήθεια όλοι οι 

άνθρωποι σφάλλουμε». Η φράση ἦ ἄρα δὴ χρησιμοποιείται στον Όμηρο και με την 

μορφή ἦ ἄρα (Οδ. ω 193 ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν) σε έντονη κατάφαση, 

ενώ και με τα τρία μόρια συναντάται στην Ιλιάδα Ν 446 Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐίσκομεν 

ἄξιον εἶναι και Σ 429 Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ' ἐν Ὀλύμπῳ, πβ. επίσης Απ. 
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Ρόδ. Αργ. 2.438, 2.1160. Το επίθετο ἁμαρτίνοος ανακαλεί τον Ησίοδο Θεογ. 511 

ἁμαρτίνοόν τ’ Ἐπιμηθέα, για το λάθος του Επιμηθέα, ο οποίος αγνόησε την συμβουλή 

του αδελφού του και έδωσε στην γυναίκα του Πανδώρα το δώρο με τα καλά και τα 

κακά (McKay 1963, 22). Ωστόσο, η ιδιαίτερη λειτουργία του επιθέτου επιβεβαιώνεται 

περισσότερο από την χρήση του στον Σόλωνα απ. 22a W2 οὐ γὰρ ἁμαρτινόῳ πείσεται 

ἡγεμόνι (πβ. και το ομηρικό ἁμαρτοεπές, Ν 824).  

68.2-3  φέρομεν δὲ θεῶν ἑτερόρροπα δῶρα | ἀφραδέϊ κραδίῃ·  Ο Hopkinson (1988, 

287) μεταφράζει το φέρομεν «αντιμετωπίζουμε». Πράγματι, αμέσως μετά ο Ριανός θα 

εξηγήσει ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα δώρα των θεών με αλόγιστο νου. Το 

επίθετο ἑτερόρροπος δεν είναι ἅπαξ, καθώς μαρτυρείται τουλάχιστον οκτώ φορές στο 

ιπποκρατικό corpus. Δεν είναι σαφές αν η λέξη πρέπει να διατηρηθεί ως έχει ή να γίνει 

ἐτερότροπα, πβ. Νόνν. Διον. 2.669, Αγαθ. ΠΑ 9.768.1-2. O Kaibel (1893, 59) 

επισημαίνει ότι σημασία έχει η αίσθηση της αμφισημίας του επιθέτου και όχι η μορφή. 

Το νόημα της φράσης ἑτερόρροπα δῶρα ίσως νοηματοδοτείται από τον Θέογνη, 1.157-

58 Ζεὺς γάρ τοι τὸ τάλαντον ἐπιρρέπει ἄλλοτε ἄλλωι, | ἄλλοτε μὲν πλουτεῖν, ἄλλοτε μηδὲν 

ἔχειν και τον Όμηρο, Ιλ. Δ 320 ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν· | εἰ 

τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει και την Οδ. θ 167 οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ 

χαρίεντα διδοῦσιν | ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ' ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν. Η φράση 

ερμηνεύεται ως «άνισα δώρα» των θεών και υποδηλώνει την αβεβαιότητα της 

ανθρώπινης κατάστασης. Ιδιαίτερα σχετική είναι και η μεταφορά των ταλάντων στην 

Ιλιάδα Π 658 γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα, για την αβεβαιότητα της ανθρώπινης μοίρας.  

Ο Leurini (2000, 391) υποστηρίζει ότι η αστάθεια της ανθρώπινης κατάστασης στον 

Ριανό ουσιαστικά αναιρείται, καθώς οι άνθρωποι ρέπουν είτε προς την μία, είτε προς 

την άλλη μεριά. Επομένως, η φτώχεια και ο πλούτος είναι δώρα, τα οποία απονέμονται 

σε άνιση κλίμακα από τους θεούς. To επίθετο ἀφραδής που προσδιορίζει το κραδίη 

είναι επικό και η φράση ερμηνεύεται ως «απερίσκεπτος νους», ανακαλώντας την 

Ιλιάδα Ω 354 φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται (βλ. Giangrande 1970, 

49-50 για το ομηρικό δάνειο του επιθέτου).  

68.3-4  βιότοιο μὲν ὅς κ’ ἐπιδευής | στρωφᾶται  «αυτός που δεν έχει τα αναγκαία για 

να ζήσει, στριφογυρνά». Ο Ριανός τονίζει ότι ο φτωχός άνθρωπος υποτιμά τον εαυτό 

του, νιώθει κατώτερος και αποθαρρύνεται σε ανήμπορη απελπισία. Ο Mayhoff (1870, 

19) σημειώνει ότι χρησιμοποιείται ιωνική και ομηρική διάλεκτος, όπως οι λέξεις 

βιότοιο και ἐπιδευής. Το ρήμα στρωφᾶται εμπεριέχει την έννοια της άσκοπης 



   271 
 

περιπλάνησης του φτωχού, καθώς δεν έχει τα απαραίτητα μέσα επιβίωσης και 

θεωρείται πιο σπάνια ομηρική λέξη, πβ. Ιλ. Ι 463, Ν 557, Υ 422, Οδ. ζ 53, 306, η 105, 

ρ 97.  

68.4-5  μακάρεσσιν ἔπι ψόγον αἰνὸν ἰάπτει | ἀχνύμενος, σφετέρην δ’ ἀρετὴν καὶ 

θυμὸν ἀτίζει  Ο φτωχός μέσα στην απελπισία του κατηγορεί τους θεούς διαπράττοντας 

ύβρη. Το επίθετο μάκαρ επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά στον Όμηρο και αποτελεί 

στοιχείο δείξης για τους θεούς. Επίσης, ομηρικά επαναλαμβανόμενα επίθετα είναι το 

αἰνός «τρομερός» και το ἀχνύμενος «θλιμμένος». Η λέξη σφετέρην αρχικά ήταν ο 

πληθυντικός του γ΄ προσώπου της κτητικής αντωνυμίας, «δικά τους», όμως η 

διεύρυνσή του στην σημασία «δικό του» σε όλα τα πρόσωπα μαρτυρείται ήδη στον 

Ησίοδο ΕΗ 2. Το ρήμα ἀτίζει συναντάται μόνο μία φορά στην Ιλιάδα, Υ 166 ὃ δὲ 

πρῶτον μὲν ἀτίζων, όμως μαρτυρείται αρκετά συχνά στους τραγικούς ποιητές ([Ευρ.] 

Ρήσ. 327, 253, Σοφ. ΟΚ 1153) και την μεταγενέστερη ποίηση (Απ. Ρόδ. Αργ. 1.478, 

615). 

68.6-7   οὐδέ τι θαρσαλέος νοέειν ἔπος οὐδέ τι ῥέξαι, | ἐρριγὼς ὅθι τ’ ἄνδρες 

ἐχεκτέανοι παρέωσιν  Ο Ριανός εξηγεί ότι ο ἀχρήμων άνθρωπος λόγω της κατάστασής 

του δεν έχει το θάρρος να σκεφτεί και να πράξει, τρέμοντας μπροστά σε πλούσιους 

ανθρώπους. Ο στίχος 6 ανακαλεί τον Θέογνη 177-78 καὶ γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος 

οὔτε τι εἰπεῖν | οὔτ’ ἔρξαι δύναται, γλῶσσα δέ οἱ δέδεται. Ο Ησίοδος και ο Θέογνης 

θεωρήθηκαν πρότυπα γνωμικής και παροιμιακής λογοτεχνίας στην αρχαιότητα και η 

μίμησή τους είναι αναμενόμενη, πβ. Ισοκρ. Πρ. Νικοκλ. 43. Η γνωμική σοφία του 

Θέογνη θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο μίμησης στο σύντομο γνωμικό ποίημα 

του Ριανού (Spyridakis 1976, 156). Το απαρέμφατο νοέειν υποδηλώνει ότι ο ενδεής 

άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να βάλει τις σκέψεις του σε μια σειρά, πέρα από το να τις 

εκφράσει (Hopkinson 1988, 287). Η μετοχή ἐρριγὼς «τρέμοντας» είναι στοιχείο 

προφορικότητας, ενώ το επίθετο ἐχεκτέανοι «αυτοί που κατέχουν πολλά» μαρτυρείται 

μόνο στον Ριανό και μετά συχνά στον Νόννο, κυρίως για στοιχεία της φύσης ή άψυχα 

αντικείμενα (Διον. 10.157, 11.37, 13.355, 17.35, 43.410, 47.550, εξαίρεση το Διον. 

37.222 ἐχεκτεάνοιο Λυαίου).   

68.8  καί οἱ θυμὸν ἔδουσι κατηφείη καὶ ὀϊζύς  «η κατήφεια και η αθλιότητα τρώνε την 

ψυχή του». Η φράση θυμὸν ἔδουσι ανακαλεί την μεταφορά της Οδύσσειας κ 378-79 

τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ, | θυμὸν ἔδων, πβ. επίσης Ιλ. Η 210, 
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Ω 129 και Οδ. ι 75. Η φράση υποδηλώνει την μελαγχολία και την δυστυχία που 

συνοδεύει την αποχή από το φαγητό και την έλλειψη όρεξης (Richardson 1993, 289). 

Στον Ριανό η ομηρική φράση ενδέχεται να χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά, αφού οι 

φτωχοί στερούνται των αναγκαίων προς το ζην και η δυστυχία τους συνδυάζεται με 

την έλλειψη τροφής. Για το ομηρικό κατηφείη «μιζέρια», πβ. Ιλ. Γ 51, Π 498, Ρ 556.  

68.9  Ὃς δέ κεν εὐοχθῇσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ὄλβον ὀπάζῃ  Από την άλλη μεριά, ο πλούσιος 

και ισχυρός άνδρας ξεχνά ότι είναι θνητός και εκμεταλλεύεται τα δώρα των θεών. Οι 

τρείς σύνδεσμοι ὅς δέ κεν υποδηλώνουν ότι ο Ριανός ίσως ήθελε να αναπαράγει ένα 

σπάνιο και ιδιαίτερα συζητημένο ομηρικό χαρακτηριστικό. Για την χρήση του 

συνδέσμου κεν (ἄν κε), πβ. Ebeling 188, 697. Οι αναφορικές προτάσεις ὅς … εὐοχθῇσι 

και ὅς … ὀπάζῃ ανακαλούν την Οδύσσεια ξ 163 ὅς κεν ἀτιμάζει. Το ρήμα εὐοχθῇσι 

εμφανίζεται φθαρμένο στην χειρόγραφη παράδοση του Στοβαίου και διακρίνεται η 

παραλλαγή εὐοχέησι μεταξύ των γραφών (βλ. Εισαγωγ. κεφ. IV.1, Giangrande 1970, 

50 σημ. 21). Εντούτοις, το ρήμα εδώ σίγουρα ανακαλεί τον Ησίοδο ΕΗ 477 και το 

απαρέμφατο εὐοχθεῖν. Η φράση ἐπὶ ὄλβον ὀπάζειν ηχεί ομηρικά και ησιόδεια 

αποσπάσματα, στα οποία μορφές του ὀπάζειν συνοδεύονται με το κῦδος (Ιλ. Θ 141, Μ 

255, Ρ 566, Ησίοδ. Θεογ. 420) ή το ὄλβον (Ησίοδ. ΕΗ 420).  

68.10  καὶ πολυκοιρανίην Το ουσιαστικό πολυκοιρανίη έχει πολιτικό τόνο και 

ερμηνεύεται ως «η εξουσία επί πολλών». Το ουσιαστικό χρησιμοποιείται μία φορά 

στην Ιλιάδα Β 204 οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω με την έννοια «η 

εξουσία στα χέρια πολλών» και έχει γνωμικό-πολιτικό χαρακτήρα. Το δεύτερο 

συνθετικό της λέξης, ο κοίρανος, είναι μία αρχαία λέξη που αντικαθιστά το ἄναξ και 

το βασιλεύς και ερμηνεύεται ως ο «αρχηγός στον πόλεμο και στην ειρήνη» (Κirk 1985, 

137). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε με πολιτικό περιεχόμενο και αργότερα, πβ. Συβιλλ. 

χρησμ. 112 Αἰγύπτου πολυκοιρανίην και Διον. Περιηγ. 78 ἐκ Διὸς Αὐσονιῆες, ἀεὶ μέγα 

κοιρανέοντες, όπου η έννοια της θεϊκής καταγωγής των αρχόντων συνδέεται με την 

έννοια του κοιρανέειν σε ευρεία περιοχή. Η λέξη μαρτυρείται και στον Κριναγόρα ΠΑ 

9.235.3-4 = GPh 25. Ο Ριανός έρχεται σε αντίθεση με το ομηρικό γνωμικό (Ιλ. Β 204) 

και την φράση θεός ἄλλος του Καλλίμαχου (Υμν. Δήλ. 4.165 κ.ε.), θυμίζοντας ότι η 

πολυκοιρανίη είναι ένα θεόσταλτο δώρο, όμως οι άνθρωποι που την εξασφαλίζουν είναι 

θνητοί και γι’ αυτό δεν μπορούν να φτάσουν στον ουρανό (Giangrande 1970, 51-52 

σημ. 27). 
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68.10-12  ἐπιλήθεται οὕνεκα γαῖαν ποσσὶν ἐπιστείβει … ἀλλ’ ὑπεροπλίῃ καὶ 

ἁμαρτωλῇσι νόοιο  Η εικόνα με τα πόδια των θνητών προοικονομεί την εικόνα των στ. 

17-21 και την εμφάνιση της Άτης. Το ρήμα ἐπιλήθεται συναντάται συχνά στο επικό 

λεξιλόγιο (Oδ. υ 85, Ησίοδ. Θεογ. 102, ΕΗ 275) και την μεταγενέστερη ποίηση (Καλλ. 

Ύμν. Δήλ. 4.233, Νίκ. Θηρ. 574, Κόϊντ. ΜΟ 12.105). Το ουσιαστικό ὑπεροπλίη 

ερμηνεύεται ως «αυθάδεια» και αποτελεί ομηρικό ἅπαξ στην Ιλιάδα Α 205 ᾗς 

ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ και λαμβάνει αρνητική χροιά (πβ. επίσης 

Θεόκρ. Ειδ. 25.139). Ο τύπος ἁμαρτωλῇσι «λάθη» μαρτυρείται αλλού μόνο στον 

Θέογνη 325 εἴ τις ἁμαρτωλῆισι φίλων ἐπὶ παντὶ χολῶιτο και στο ίδιο απόσπασμα 

επαναλαμβάνεται ως ἁμαρτία τέσσερις φορές (Θέογν. 325, 327, 1248 και 1281). Η 

ιδιωματική χρήση της λέξης ως συνώνυμο της «αμαρτίας» στον Ριανό συνιστά ένδειξη 

επιρροής του Θέογνη στον κρητικό ποιητή (van Groningen 1966, 131· Spyridakis 1976, 

157). Επιπλέον, εδώ μοιάζει να αποτελεί συνέχεια της έννοιας του ἁμαρτίνοοι (στ. 1), 

καθώς και με τους δύο τύπους υποδηλώνεται η σφαλερή φύση των ανθρώπων 

(Hopkinson 1988, 287).  

68.13  ἶσα Διὶ βρομέει, κεφαλὴν δ’ ὑπέραυχον ἀνίσχει  «βροντά ίσα με τον Δία και 

σηκώνει αλαζονικό το κεφάλι» Το ρήμα βρομέω αντλείται από τον Όμηρο, όμως 

αποκτά διαφορετική ερμηνεία στον Ριανό. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί το ρήμα για να 

περιγράψει τον ενοχλητικό θόρυβο της μύγας στην Ιλιάδα Π 641-42 ὡς ὅτε μυῖαι / 

σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας (Janko 1994, 393). Στον Ριανό το ρήμα βρομέω 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον άνθρωπο που καυχιέται και επαίρεται ότι είναι 

ισότιμος με τον Δία. Επομένως, η διαφορετική ερμηνεία του ρήματος δείχει ότι η 

φράση ἶσα Διὶ βρομέει ανακαλεί περισσότερο τον Καλλίμαχο Αίτ. απ. 1.20 Harder 

βροντᾶ⌋ν οὐκ ἐμόν, ⌊ἀλλὰ⌋ Διός. To περιεχόμενο των δύο αποσπασμάτων είναι τελείως 

διαφορετικό, όμως παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα στις εκφραστικές σχέσεις που 

προσδιορίζονται από εικόνες ύβρης (Leurini 2000, 391-92). Ο Καλλίμαχος 

χρησιμοποιεί την ιδέα του κεραυνού για να περιγράψει την ποίηση από την οποία 

διαχωρίζεται, και γι’ αυτό η λέξη προσλαμβάνει αρνητικό χαρακτήρα (Harder 2012, 

54-55). Ο Καλλίμαχος και ο Ριανός επιλέγουν διαφορετικές ρίζες λέξεων, οι οποίες, 

όμως, στα ομηρικά ποιήματα είναι στενά συνδεδεμένες με τον Δία (Ιλ. Α 354, Μ 68, Ξ 

54, Π 121 ὑψιβρεμέτης, Ν 624 Ζηνός ἐριβρεμέτεω, Ν 796  ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διός 

κλπ.). Το επίθετο ὑπέραυχον «αλαζονικό» πιθανώς αντλείται από την τραγική ποίηση, 

πβ. Σοφοκλής Αντιγ. 1351 μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων και Αισχ. Επτ. επ. Θήβ. 483. 
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Ο στίχος ίσως υπαινίσσεται τον μυθικό βασιλιά της Ήλιδας Σαλμωνέα, ο οποίος είχε 

κεραυνοβοληθεί dum flammas Iovis et sonitus imitator Olympi (Βιργ. Αιν. 6.586). Στον 

Ψ.-Απολλόδωρο Βιβλ. 1.9.7 αποκαλείται ὑβριστὴς … τῶι Διὶ ἐξισοῦσθαι θέλων 

(Hopkinson 1988, 288). Ο Κοκολάκης (1968, 150-62) τόνισε ότι εδώ ο Ριανός 

αντιπαραθέτει τον θνητό άρχοντα με τον Ηρακλή, όπως περιγράφεται στον Πίνδαρο 

Ισθ. 3.95 (πβ. επίσης Απ. Ρόδ. Αργ. 1.1319 ναίειν δ’ ἀθανάτοισι συνέστιον). Ο Ριανός 

κατηγορεί τον θνητό άρχοντα, επειδή προσπάθησε να μιμηθεί τον Ηρακλή, ο οποίος 

ανέβηκε στον ουρανό, θεοποιήθηκε και έλαβε μέρος στα θεϊκά συμπόσια.  

69.14-15  καίπερ ἐὼν ὀλίγος, μνᾶται δ’ εὔπηχυν Ἀθήνην | ἠέ τιν’ ἀτραπιτὸν 

τεκμαίρεται Οὔλυμπόνδε  «αν και είναι ασήμαντος, ζητά σε γάμο την Αθηνά με τα 

όμορφα χέρια ή σχεδιάζει μονοπάτι για τον Όλυμπο». Η ιδέα του γάμου με την θεά 

Αθηνά και η επιθυμία για συμμετοχή στο συμπόσιο των θεών παραπέμπει στον Κότυ, 

βασιλιά της Θράκης από το 382 ως το 358 π.Χ. Ο Κότυς κάποτε διοργάνωσε γαμήλιο 

γεύμα προς τιμήν του ίδιου και της Αθηνάς (Θεόπομπ. FGrHist 115 F 31). O Meineke 

(1843, 201) για τον στίχο 15 ανακαλεί τον γίγαντα Ότο, υιό του Ποσειδώνα και της 

Ιφιμέδιας, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Εφιάλτη, προσπάθησαν να ανέβουν στον 

ουρανό, στοιβάζοντας βουνά το ένα πάνω στο άλλο, για να δηλώσουν την αγάπη τους 

για την Άρτεμη (Ιλ. Ε 385, Οδ. λ 305, Σέρβ. ad Βιργ. Αιν. 6.582). Επίσης, σύμφωνα με 

μία μυθική αφήγηση η τιμωρία του Προμηθέα ήταν συνέπεια του πόθου του για την 

Αθηνά (Δούρις Σάμ. FGrHist 76 F 47). Το περιεχόμενο των στίχων 14-15 ανακαλεί 

τον Αλκμάνα, PMGF απ. 1.16-17 [μή τις ἀνθ]ρώπων ἐς ὠρανὸν ποτήσθω | [   μηδὲ 

πη]ρήτω γαμῆν τὰν Ἀφροδίταν. Ο Calame (1983, 319) υποστηρίζει ότι ο ποθητός γάμος 

θνητού με την θεά Αφροδίτη είναι μία πράξη παροιμιωδώς υβριστική και μπορεί να 

συγκριθεί με το επεισόδιο του μάντη Τειρεσία, ο οποίος τυφλώθηκε αφού είδε την θεά 

Αθηνά την ώρα του λουτρού (Καλλ. Λουτρ. Παλλ. 57 κ.ε., βλ. Bulloch 1985, 163 κ.ε.). 

Το επίθετο εὔπηχυς συναντάται μόνο μία φορά στον Ευριπίδη (Ιππόλ. 200) και ως 

επίθετο της θεάς Αθηνάς μαρτυρείται μόνο στο απόσπασμα του Ριανού. Η σημασία 

του ρήματος τεκμαίρομαι «καταστρώνω» αποτελεί εξέλιξη της ομηρικής ερμηνείας 

«κανονίζω, ρυθμίζω» (Hopkinson 1988, 288).  

68.16  ὥς κε μετ’ ἀθανάτοισιν ἀρίθμιος εἰλαπινάζῃ  «για να γλεντήσει αυτός ανάμεσα 

στους αθάνατους». Ο Brunck (1817, 189) προτίμησε να διαβάσει μετ’ ἀθανάτοις 

ἐναρίθμιος. Ο Meineke (1843, 202) υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα 

στον Ριανό, ο οποίος με τμήση χωρίζει το επίθετο μεταρίθμιος. Η παρέμβαση του 
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Brunck βρίσκει πολλά παράλληλα στην ελληνιστική ποίηση, πβ. Θεόκρ. Ειδ. 7.86 

ζωοῖς ἐναρίθμιος ὤφελες ἦμεν, Απ. Ρόδ. Αργ. 1.143 γείνατο κυδαλίμοις ἐναρίθμιον 

Αἰολίδῃσιν, 1.647 ἄλλοθ’ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ’ ἐς αὐγάς κλπ. Εντούτοις, στον 

Όμηρο μαρτυρείται περισσότερο η φράση μετ’ ἀθανάτοισιν παρά το βραχύ μετ’ 

ἀθανάτοις, πβ. Ιλ. Α 525 μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον, Ομ. Ύμν. Δήμ. 366 μετ’ ἀθανάτοισι 

μεγίστας. Η φράση στον Ριανό περισσότερο ανακαλεί τον Ομ. Ύμν. Διόν. 26.6 

μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν.  

68.17 Ἡ δ’ Ἄτη ἁπαλοῖσι μετατρωχῶσα πόδεσσιν  Η υπερβολή της ύβρης οδηγεί 

αναπόφευκτα τους φτωχούς και τους πλούσιους στα χέρια της Άτης, η οποία με τα 

απαλά της πόδια πετά αόρατη και απρόβλεπτη πάνω από τα κεφάλια τους. Η 

απειλητική μορφή της στον Ριανό παρουσιάζεται ως απόρροια της άγνοιας και της 

άμετρης περηφάνειας των θνητών. Η δράση της Άτης ανακαλεί την Ιλιάδα Ι 505-12 και 

κυρίως το χωρίο Τ 91-94 πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται, | οὐλομένη· τῇ μέν 

θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει | πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει 

| βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· Η απαλή υφή των ποδιών της Άτης ενισχύεται καθώς δεν 

ακουμπά στην γη, αλλά αιωρείται χωρίς να γίνεται αισθητή και δεν αφήνει ίχνη 

(Edwards 1991, 248). Με αυτόν τον τρόπο ο Ριανός αντιπαραθέτει την Άτη με τους 

υπερόπτες θνητούς, οι οποίοι πατούν στην γη και έχουν θνητούς γονείς (στ. 10-11). Η 

μετοχή μετατρωχῶσα ίσως αποτελεί νεολογισμό του Ριανού σχηματισμένο κατ’ 

αναλογία με το ομηρικό ρήμα τροχάω = τρέχω (Hopkinson 1988, 289).  

68.18  ἄκρῃς ἐν κεφαλῇσιν ἀνώϊστος καὶ ἄφαντος  Εικάζεται ότι ο Ριανός άντλησε 

την φράση ἄκρῃς ἐν από μία εναλλακτική γραφή (v.l.) στην Ιλ. Τ 93 ἀλλ’ ἄκρ’ ἥ γε, αντί 

για την γραφή των χειρογράφων ἀλλ’ ἄρα ἥ γε. Δεν είναι σαφές γιατί ο Ριανός, εκδότης 

του Ομήρου, χρησιμοποίησε διαφορετική παράδοση από την κοινή για να βελτιώσει 

ένα κείμενο εξωτερικά παραμορφωμένο (Jachmann 1949, 207). Ο Leurini (2000, 393-

94) υποστηρίζει ότι η ποιητική επιλογή του Ριανού πρέπει να αποδεσμευτεί από την 

ομηρική φράση, η οποία δικαιολογείται στο Τ 93 από τον Montanari (1995, 284) ως 

«μετρική ανωμαλία», ένα σπάνιο φαινόμενο χασμωδίας, όμως εξίσου αυθεντικό 

(Pfeiffer 1968, 149). Ο στίχος προσθέτει περισσότερο στην σκιαγράφηση την Άτης 

μέσα από την χρήση και τον συμφυρμό εικόνων και χαρακτήρων που μαρτυρούνται 

στην ελληνική λογοτεχνία στο πρόσωπο της Δίκης (Leurini 2000, 393). Τα επίθετα της 

Άτης ἀνώιστος «απρόβλεπτη» (πβ. Ιλ. Φ 39) και ἄφαντος «αόρατη» (πβ. Ιλ. Ζ 60 και Υ 

303) ανακαλούν με αμεσότητα και ζωντάνια τις δραστηριότητες της Δίκης. Όμοια, η 
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Δίκη πλησιάζει αόρατη, ντυμένη με τον αέρα στον Ησίοδο ΕΗ 223 ἠέρα ἑσσαμένη, 

κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα (πβ. επίσης ΕΗ 252-56), στον Σόλωνα απ. 4.14 W2.  

σιγῶσα, στον Ευριπίδη απ. 979,3 σῖγα καὶ βραδεῖ ποδὶ | στείχουσα μάρψει τοὺς κακούς 

και στο TrGF απ. 486.4 τῷ δυσσεβοῦντι σῖγ’ ἔχουσ’ ἐνήλατο, σιωπηλά και αόρατα μαζί 

στο TrGF απ. 493.1 Δίκην ἄναυδον, οὐχ ὁρωμένην. Για την αιφνιδιαστική επίθεση της 

Άτης, πβ. επίσης Σόλων απ. 12.74-6 W2. κέρδεά τοι θνητοῖς ὤπασαν ἀθάνατοι, | ἄτη δ’ 

ἐξ αὐτῶν ἀναφαίνεται, ἣν ὁπότε Ζεύς | πέμψηι τεισομένην, ἄλλοτε ἄλλος ἔχει και Θέογνη 

205-8 ἀλλ’ ὁ μὲν αὐτὸς ἔτεισε κακὸν χρέος οὐδὲ φίλοισιν … πρόσθεν ἐπὶ βλεφάροισ’ 

ἕζετο κῆρα φέρων.  

68.19-20  ἄλλοτε μὲν γραίῃσι νεωτέρη, ἄλλοτε δ’ αὖτε | ὁπλοτέρῃσι γρηῢς ἐφίσταται 

ἀμπλακίῃσιν  Η Άτη ανανεώνει τα παλιά σφάλματα σαν νέα γυναίκα και τα καινούργια 

σαν γριά τυφλώνοντας μοιραία τους ανθρώπους, ώστε να προκαλέσουν οι ίδιοι την 

καταστροφή τους. Επιπλέον, κάνει τα νεότερα σφάλματα να μοιάζουν το ίδιο μοιραία 

με τα παλαιά. O Ριανός προεκτείνει εδώ την σημασία της Ιλιάδας Τ 91 πρέσβα Διὸς 

θυγάτηρ Ἄτη στα ουσιαστικά νεωτέρη και γρηΰς, όμως η σημασία της αντίθεσης δεν 

είναι ξεκάθαρη. Ο Hopkinson (1988, 288-89) υποθέτει ότι η Άτη εδώ εμφανίζεται 

ξαφνικά για να τιμωρήσει τα λάθη που διαπράχθηκαν πολύ καιρό πριν (ἄλλοτε μὲν 

γραίῃσι νεωτέρη) και ότι στο απώτερο μέλλον θα τιμωρήσει πιο πρόσφατα σφάλματα 

(ὁπλοτέρῃσι γρηῢς ἐφίσταται ἀμπλακίῃσιν). Σε αυτό το περιεχόμενο η γρηΰς Άτη θυμίζει 

το γρῄον ἴχνος της Δίκης στον Ευφορίωνα SH 415.ii.6. Ο Mayhoff (1870, 19) θεωρεί 

το γραίῃσι μορφική απόκλιση της ομηρικής γλώσσας. Για το ἀμπλακίῃσιν πβ. Πίνδ. Ολ. 

7.24, Πυθ. 3.13 και Αισχ. Προμ. 563. Το ρήμα ἐφίσταμαι «στέκομαι, εμφανίζομαι» 

συχνά χρησιμοποιείται για την εμφάνιση οραμάτων και ονείρων (Hopkinson 1988, 

289).  

68.21  Ζηνὶ θεῶν κρείοντι Δίκῃ τ’ ἐπίηρα φέρουσα  Η σχέση του Δία και της Δίκης 

δεν μπορεί να εξηγηθεί μονό από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη στάλθηκε από τον Δία 

στους θνητούς (Πλάτ. Πρωτ. 322a-323a). Στο ποιητικό απόσπασμα του Ριανού δεν 

εμφανίζεται καμία σχέση εξάρτησης και το μυθολογικό υπόβαθρο αναγνωρίζει δύο 

διαφορετικές και ξεχωριστές οντότητες (Leurini 2000, 395). Εντούτοις, στον Ησίοδο 

ΕΗ 256-59 Δίκη … αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι μαρτυρείται η πρώτη 

εμφάνιση της Δίκης παρέδρου του Δία. Παρόμοια εικόνα συναντάται επίσης στον 

Σοφοκλή ΟΚ 1382 και στο Αδέσπ. TrGF  655.20. Με το κριόεις ο Ριανός αναπαράγει 

μία ηχοποιητική λέξη με το επίθετο κρείων (Ομ. Υμν. Δήμ. 23 Ζῆνα … θεῶν κρείοντα) 
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και η ερμηνεία του ως «ανώτερος», «ύψιστος» ίσως εμπεριέχεται στο επίθετο κριώδης. 

Το επίθετο σημασιολογικά εντάσσεται στα πολιτικά στοιχεία του απσπάσματος (πβ. 

στ. 10 πολυκοιρανίην). Ο Ριανός στηλιτεύει την αλαζονεία των θνητών και την ύβρη 

απέναντι στους θεούς και τοποθετεί την Άτη να τους τιμωρεί ανταποδίδοντας την χάρη 

στον κρείοντα Δία, τον οποίο υπηρετεί. Η γενική διαιρετική θεῶν δηλώνει ότι η φύση 

του κριαριού είναι αποκλειστική για τον Δία ως άρχοντα των θεών, πβ. ΕtM 523.54 

Gaisf. κοίρανος. ὁ ἀρχηγὸς καὶ ἡγεμών, ΕtΜ 539.10 Gaisf. ὥσπερ λέγεται κρείων ὁ 

βασιλεὺς, οὕτω καὶ κριὸς ὁ ἐξέχων τῆς ποίμνης. Στην φράση ἐπίηρα φέρουσα υπάρχει 

τμήση στο σύνθετο ρήμα ἐπιφέρω και η πρόθεση προσκολλήθηκε στο ομηρικό 

ουσιαστικό ἦρα «χάρη». Τον πέμπτο π.Χ. αιώνα εμφανίζεται και το επίθετο ἐπίηρος 

«ευχάριστος». Ο Hopkinson (1988, 289) εικάζει ότι, αν τα χειρόγραφα είναι αξιόπιστα, 

τότε ο Ριανός ίσως είχε την φράση σε δύο λέξεις (ἐπὶ ἦρα).  

 

Επιγράμματα (αππ. 69-79) 

69.  Στο επίγραμμα  ΠΑ 12.38 ο Ριανός παρουσιάζει με αμεσότητα τον ασυνήθιστο 

έπαινο του γλουτού ενός νεαρού αγοριού. 

69.1  Ὧραί σοι Χάριτές τε κατὰ γλυκὺ χεῦαν ἔλαιον  Στον πυκνό εισαγωγικό στίχο 

αναφέρονται συνολικά έξι θεότητες, οι Ώρες και οι Χάριτες, οι οποίες περιλούουν με 

γλυκύ λάδι τον νεαρό. Η εικόνα αυτή υπαινίσσεται ότι ο συγκεκριμένος νεαρός, που 

ήταν ήδη ξεχωριστός, βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο και παρουσιάζει φρεσκάδα, 

άρωμα και απαλότητα (πβ. Ίβυκ. PMGF 288, Μελέαγ. ΠΑ 5.140, 196). Οι Ώρες και οι 

Χάριτες συνήθως απεικονίζονται να ρίχνουν δροσιά, βροχή ή νερό πηγής (Πίνδ. Νεμ. 

8.1, Απ. Ρόδ. Περί κτίσ. Ναυκρ. απ. 7 Powell, Έρμιππ. ο κωμικός απ. 5 K.-A.), όμως το 

λάδι εδώ περισσότερο ανακαλεί τον Καλλίμαχο Αίτ. απ. 7.13-14 Harder ἔλλατε νῦν,⌋ 

ἐ̣⌊λέ⌋γ̣ο̣ι̣σ̣ι̣ ⌊δ⌋’ ἐνιψήσασθ⌊ε⌋ λιπώσ⌊ας | χεῖρ⌋α̣ς ἐμ̣⌊οῖς, ἵνα μο⌋ι πουλὺ μένως⌊ι⌋ν ἔτος, 

όπου ο ποιητής παρακαλεί τις Χάριτες να σφουγγίξουν το λάδι που στάζει από τα 

μαλλιά τους στις ελεγείες του (Cameron 1995, 299). O Ριανός με έξυπνο τρόπο υιοθετεί 

την ιδέα λάδι – μαλλιά των Χαρίτων για να περιγράψει το λάδι τριβής που βελτιώνει 

την γοητεία του αγοριού.  

69.2  ὦ πυγά· κνώσσειν δ’ οὐδὲ γέροντας ἐᾷς  Η κλητική προσφώνηση ὦ πυγά ξαφνικά 

αποκαλύπτει ότι ο Ριανός δεν απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο, αλλά στον γλουτό ενός 

αγοριού. Ο Tarán (1979, 43) θεωρεί ότι ο ποιητής ίσως παρωδεί το μοτίβο του διαλόγου 
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ενός περαστικού με μία φιγούρα σε έναν τάφο ή με κάποιο άγαλμα ή γλυπτό, όμως εδώ 

απεικονίζεται ο ποιητής – εραστής να μιλάει σε αληθινό γλουτό και όχι σε μία 

εικαστική αναπαράστασή του. Το επίγραμμα ΠΑ 12.37 του Διοσκορίδη ίσως είναι το 

πρότυπο του Ριανού, καθώς επαινούνται εξίσου και στους δύο ποιητές τα όμορφα νιάτα 

και ο απαλός γλουτός που έτυχε θεϊκής προσοχής. Η έλξη για τον γλουτό είναι τόσο 

σπουδαία που επηρεάζει ακόμα και τους γέρους άνδρες. Ο Murgatroyd (1989, 309) 

διακρίνει την υπερβολή και την παρωδία στις αϋπνίες των γέρων εξαιτίας του εξαίσιου 

γλουτού. Το βάσανο της θέασης και γενικότερα η αδυναμία των αισθήσεων του εραστή 

ανακαλούν τον Αρχίλοχο απ. 26d West ἐσμυρισμένας κόμας | καὶ στῆθος, ὡς ἂν καὶ 

γέρων ἠράσσατο και την λατινική ελεγεία (πβ. Οβ. Am. 3.7). Ο δεύτερος στίχος ίσως 

ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Διοσκορίδης αποκαλεί βροτολοιγός έρωτας. Η 

«ανθρωποκτονία» στον έρωτα έχει μεταφορική σημασία και υπαινίσσεται ότι ο 

όμορφος γλουτός προκαλεί τους ανθρώπους να ερωτευτούν (Tarán 1979, 44). Το 

μοτίβο του ηλικιωμένου εραστή επαναλαμβάνεται και σε άλλους επιγραμματοποιούς 

και ποιητές, πβ. ΠΑ 5.46, 101, 242, 250, 267, 12.8, 101, 155, Ίβυκ. PMGF 287, Τίβουλ. 

1-2.89-90. Για την αδυναμία ύπνου λόγω του έρωτα, πβ. ΠΑ 5.119, 166, 237, 12.22, 

Απ. Ρόδ. Αργ. 3.751, Βιργ. Αιν. 4.5.  

69.3-4  λέξον μοι, τίνος ἐσσὶ μάκαιρα τὺ καὶ τίνα παίδων | κοσμεῖς; ἁ πυγὰ δ’ εἶπε· 

“Μενεκράτεος.” Το επίθετο μάκαρ «μακάριος», «ευτυχισμένος» συχνά προσδιορίζει 

θεούς και θεές (πβ. ΠΑ 7.61, 9.518, 6.339, 6.354.4, 12.52.3, 12.95.9, 12.160) και εδώ 

προτείνει ξανά θεϊκές τιμές για τον γλουτό. Επίσης, ο θεϊκός χαρακτήρας δίνεται 

κυριολεκτικά με το άλειμμα του λαδιού από τις Χάριτες (υπαινιγμός στο λάδι της 

άθλησης των νέων) και μεταφορικά μέσα από την έμφαση του ποιητή στην λάμψη του 

γλουτού (βλ. Διόδωρ. ΠΑ 5.122· Tarán 1979, 44). Η ομορφιά του γλουτού, η 

υπαινικτική του σχέση με τις Ώρες και τις Χάριτες, καθώς και η καλή του τύχη ότι 

ανήκει στον Μενεκράτη, μετατρέπουν το επίθετο μάκαιρα σε πομπώδες κοπλιμέντο. 

Το ρήμα κοσμεῖς είναι εμφατικό λόγω μετρικής θέσης (εναρκτήριος σπονδείος) και το 

όνομα του αγοριού (Μενεκράτεος) δίνεται στο τέλος, όπου υπάρχει η αποκάλυψη του 

ιδιοκτήτη (Murgatroyd 1989, 308). H επανάληψη της προσφώνησης πυγά στον στ. 4 

και η απάντηση του γλουτού στον ποιητή – εραστή κάνουν το επίγραμμα ακόμα πιο 

διασκεδαστικό και απρόσμενο. Η μορφή του σύντομου διαλόγου ενισχύει με αυτόν τον 

τρόπο το ζωντανό και παιχνιδιάρικο ύφος. Το μοτίβο του γλουτού δεν είναι καινούργιο 

θέμα, πβ. ΠΑ 5.35, 54, 55, 60, 132, 12.6, 7.15, 37 (βλ. Henderson 19912, 51, 109). Για 
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τον προσφωνούμενο γλουτό, πβ. Αριστοφ. Βάτρ. 238, Σενέκ. Αποκολ. 4.3 (βλ. επίσης 

Maxwell – Stuart 1972, 307-26  και Giangrande 1975, 31-44).  

 

70. Η δομή του επιγράμματος ΠΑ 12.58 είναι διμερής (Tarán 1979, 128 σημ. 34): το 

πρώτο δίστιχο περιλαμβάνει έναν γενικό έπαινο των αγοριών της Τροιζήνας και το 

δεύτερο δίστιχο εστιάζει στην αριστεία και την γοητεία του Εμπεδοκλή.  

70.1-2 Ἦ Τροιζὴν ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὐκ ἂν ἁμάρτοις | αἰνήσας παίδων οὐδὲ τὸν 

ὑστάτιον.  Το πρώτο δίστιχο εκκινεί από τη γενική αριστεία των αγοριών της 

Τροιζήνας. Οι εναρκτήριες λέξεις ανακαλούν την περιγραφή της Ιθάκης από τον 

Οδυσσέα ως ἀγαθὴ κουροτρόφος (Οδ. ι 27). Το στοιχείο αυτό αρχικά φαίνεται να 

αποτελεί παραλλαγή του ομηρικού προτύπου με υποκατάστατο την Τροιζήνα, όμως 

δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Ριανός περιγράφει την πόλη με αυτόν τον τρόπο. Η 

απάντηση δίνεται στον στ. 2 με τον έπαινο των νέων της Τροιζήνας (ακόμα και του 

χειρότερου νέου). Ο Ριανός εισαγάγει τον ερωτικό έπαινο των αγοριών μίας ολόκληρης 

πόλης (πβ. ΠΑ 12.59, 62, βλ. επίσης Nisbet – Hubbard 1970, 92). Ο Murgatroyd (1989, 

305) προσθέτει ότι η πνευματώδης παιδεραστική στροφή ενισχύεται με το επίθετο 

κουροτρόφος στην εισαγωγική πρόταση και η δήλωση αἰνήσας .. τὸν ὑστάτιον δείχνει 

ξεκάθαρα ότι το επίγραμμα δεν θα έχει βαρύ τόνο. Επιπλέον, στον κώδικα P το γράμμα 

η δίνεται χωρίς πνεύμα ή τόνο και δεν αναγνωρίζεται η μορφή του (άρθρο ή ρήμα). Οι 

Gow – Page (1965, 504) προτείνουν την γραφή ἡ, όμως ο Preisendanz πρότεινε ότι θα 

μπορούσε να είναι και ᾖ (υποτακτική του ἐστὶ) και έτσι αποφεύγεται η ελλειπτική δομή 

της πρότασης.  

70.3-4  τόσσον δ’ Ἐμπεδοκλῆς φανερώτερος, ὅσσον ἐν ἄλλοις / ἄνθεσιν εἰαρινοῖς 

καλὸν ἔλαμψε ῥόδον    Το δεύτερο δίστιχο του επιγράμματος περιλαμβάνει την ειδική 

«αριστεία» του Εμπεδοκλή, η οποία προστίθεται στον γενικότερο έπαινο των νέων της 

Τροιζήνας. Ο έπαινος του αγοριού δίνεται απλά και περιεκτικά, ενώ αξιοσημείωτη 

είναι η εκτεταμένη αντίθεση τόσσον … ὅσσον και ῥόδον … ἄνθεσιν. Το επίθετο 

φανερώτερος ερμηνεύεται κυρίως ως «εμφανής», «ξεχωριστός» και συνδυάζεται με το 

ρήμα ἔλαμψε στον στ. 4, το οποίο περικλείει επίσης την έννοια «εκδηλώνω», 

«ξεκάθαρα φανερώνω» (πβ. LSJ s.v. φαίνω, στην ρίζα του οποίου εμπεριέχεται και η 

έννοια της φωτεινότητας). Επιπλέον, η υπεροχή του Εμπεδοκλή έναντι των άλλων 

αγοριών δηλώνεται με συγκριτικό βαθμό επιθέτου (φανερώτερος) αντί για υπερθετικό, 
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όπως θα ήταν αναμενόμενο, πβ. Οδ. η 156 ὅς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν, 

βλ. Gow 1952, 227, για την λειτουργία του συγκριτικού σε τέτοιες προτάσεις. Στον στ. 

4 ο Ριανός αποδίδει με ἐνάργεια την χρωματιστή εικόνα των ρόδων ανάμεσα στα άλλα 

λουλούδια της άνοιξης και υπογραμμίζει την υπεροχή του Εμπεδοκλή ανάμεσα σε πολύ 

ελκυστικά αγόρια. Τα λουλούδια έχουν ποικίλες ερμηνείες, όπως και τα αρώματά τους 

(πβ. ΠΑ 12.72, για τα αρώματα των αγοριών). Τα ρόδα είναι κατάλληλα για ερωτικές 

συσχετίσεις, πβ. Στησίχ. PMGF 187, Σαπφ. 2.6 Voigt, Ιβυκ. PMGF 288, Θεόκρ. Ειδ. 

10.34, Οράτ. Ωδ. 1.5.1. Η ομορφιά και η υπεροχή του αγοριού κορυφώνεται στην 

φράση ἔλαμψε ῥόδον, όπου ο Ριανός ίσως υποκρύπτει μία μεταφορά του ήλιου 

(Garrison 1978, 89), παρότι ο Murgatroyd (1989, 305) θεωρεί ότι τέτοιος συνδυασμός 

είναι απίθανος, επειδή το ρήμα λάμπω προσδιορίζει επίσης την ασπίδα, τα αστέρια, την 

φωτιά, τα μάτια. Για το μοτίβο της υπεροχής και το δέλεαρ ποικίλων αγοριών, πβ. 

Σαπφ. 96.6 Voigt, ΠΑ 12.59, 62, 93, 94, 151, 178, 195. Η σύγκριση λουλουδιών και 

ρόδων δεν είναι πρωτότυπη (πβ. Σαπφ. απ. 132 Voigt, Θεόκρ. Ειδ. 23.28, 27.10, ΠΑ 

5.28, 48, 74, 142-44, 236, 12.40, 195, 234, Τίβ. 1.4.29-30), όμως ο συνδυασμός ρόδων 

ανάμεσα σε άλλα λουλούδια είναι.  

71.  Το επίγραμμα ΠΑ 12.93 περιγράφει την σαγήνη ποικίλων αγοριών με ιδιαίτερη 

έμφαση στον Λεπτίνη (στ. 7-10), επαινεί τα αγόρια γενικά, περιέχει πλούσια και σπάνια 

δείξη και αναμεμειγμένο σκηνικό. 

71.1-2  Οἱ παῖδες λαβύρινθος ἀνέξοδος· ᾗ γὰρ ἂν ὄμμα | ῥίψῃς, ὡς ἰξῷ τοῦτο 

προσαμπέχεται  Ο Πλάτων Ευθύδ. 291b σημειώνει ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμπεσόντες, 

όμως ο Ριανός φαίνεται ότι είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί την λέξη σε γνήσια 

μεταφορά. Οι Gow – Page (1965, 504) εικάζουν ότι ο λαβύρινθος ταυτίζεται με τον 

λαβύρινθο που εμφανίζεται στην πίσω όψη των νομισμάτων της Κνωσσού. Ο 

Murgatroyd (1989, 311) θεωρεί ότι η μεταφορική χρήση του λαβυρίνθου ανακαλεί 

περισσότερο τον Θεόκριτο, Eιδ. 21.11 ὁρμιαὶ κύρτοι τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθοι, όπου 

η λέξη δηλώνει την παγίδα ψαρέματος. Το επίθετο ἀνέξοδος «χωρίς διαφυγή» που 

προσδιορίζει τον λαβύρινθο είναι μία σπάνια λέξη και μαρτυρείται πρωϊμότερα πάλι 

στον Θεόκριτο, Ειδ. 12.19 (για τον Αχέροντα). Η εικόνα του λαβύρινθου υπογραμμίζει 

την σύγχυση, την έντονη έλξη σε διαφορετικές κατευθύνσεις και την ανικανότητα 

διαφυγής (Murgatroyd 1989, 311). Η παρομοίωση ὡς ἰξῷ τοῦτο προσαμπέχεται τονίζει 

την προσκόλληση του βλέμματος στα όμορφα αγόρια σαν την ξόβεργα και υποβάλλει 

το βυθισμένο βλέμμα του εραστή που δεν μπορεί να κοιτάξει αλλού (πβ. Μελέαγ. ΠΑ 
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4.105, 296, 620, ανών. 5.100, για την χρήση της λέξης ἰξός). Επιπλέον, το ασυνήθιστο 

ρήμα προσαμπέχομαι «προσκολλώμαι» συναντάται αλλού μόνο στον Χαιρήμονα TrGF 

171 F 14.8 ἄλλης προσαμπέχουσα θῆλυν αὐχένα και η πρόθεση προς δεν φαίνεται να 

τροποποιεί την ερμηνεία (ίσως προσθέτει ακόμα την σημασία του «καλύπτω»).  

71.3-4  τῇ μὲν γὰρ Θεόδωρος ἄγει ποτὶ πίονα σαρκὸς / ἀκμὴν καὶ γυίων ἄνθος 

ἀκηράσιον·  Το πρώτο νεαρό αγόρι που κατονομάζει ο Ριανός είναι ο Θεόδωρος. 

Ανάμεσα σε αυτό το όνομα και την λέξη λαβύρινθος (στ. 2) υπάρχει παίγνιον, καθώς 

Θεόδωρος ονομαζόταν ο αρχιτέκτονας του λαβυρίνθου στην Σάμο (πβ. Πλίν. NH 

34.83). Το ρήμα ἄγει εμπεριέχει την έννοια της άβουλης καθοδήγησης των αιχμαλώτων 

– εραστών προς το εννοούμενο υποκείμενο ὄμμα και το βλέμμα πρώτα στρέφεται στην 

πληθωρική σάρκα του Θεόδωρου (Gow – Page 1965, 504· Murgatroyd 1989, 311). Το 

επίθετο πίων αρχικά ερμηνεύεται ως «πλούσιος», «άφθονος», όμως σημαίνει και 

«παχύς» και προσδιορίζει το ουσιαστικό ἀκμήν, δηλαδή την ωριμότητα, την δύναμη 

και το σφρίγος. Το βλέμμα του εραστή αιχμαλωτίζεται και από το ανέγγιχτο άνθος των 

μελών του αγοριού. Το επίθετο ἀκηράσιος χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια του 

«αγνού», του «άμεμπτου» και υπαινίσσεται την τρυφερή παρθενία, πβ. Οδ. ι 205, Ομ. 

Υμν. Ερμ. 4.72, Απ. Ρόδ. Αργ. 2.1272. Το ἄνθος υποδηλώνει την επιδερμίδα του 

προσώπου και επιτονίζει την κομψότητα, το άρωμα και την έλξη που ασκεί ο νεαρός 

(πβ. επίσης απ. 69.3-4).  

71.5-6  τῇ δὲ Φιλοκλῆος χρύσεον ῥέθος, ὃς τὸ καθ’ ὕψος | οὐ μέγας, οὐρανίη δ’ 

ἀμφιτέθηλε χάρις Το βλέμμα του εραστή στρέφεται αυτήν την φορά στο θεϊκό 

πρόσωπο και την γοητεία του νεαρού Φιλοκλή. Το επίθετο χρύσεον χρησιμοποιείται 

για να χρωματίσει κάτι που χρειάζεται υψηλό έπαινο (Gow – Page 1965, 504) και 

αγκαλιάζει την φωτεινότητα και την θελκτικότητα της όψης του νεαρού. Η φράση 

χρύσεον ῥέθος «χρυσό πρόσωπο» ίσως επιχειρεί να βελτιώσει το ἀργύριον πρόσωπον 

στον Αλκμάνα PMGF 1.55, όμως εδώ αναφέρεται σε αγόρι και το ουσιαστικό ῥέθος 

θα μπορούσε, επίσης, να δηλώνει τα μέλη του σώματος (Murgatroyd 1989, 312). Το 

ρήμα ἀμφιθάλλω «ανθίζω ολόκληρος» είναι μία σπάνια ποιητική λέξη και συναντάται 

σε παρόμοιο περιεχόμενο στον Μάρκ. Αργεντ. ΠΑ 9.221.4 = GPh 35 πολλὰ δ’ 

ἀμφιτέθηλε χάρις (πβ. επίσης Αντίπ. Σιδ. ΠΑ 9.231.2 = HE 58). Επιπλέον, με το επίθετο 

οὐρανίη αποδίδονται θεϊκές λειτουργίες στο ουσιαστικό χάρις. Οι στίχοι ίσως 

ανακαλούν τον Θεόκριτο, Ειδ. 30.3 (αν έχει αποκατασταθεί σωστά) κάλω μὲν μετρίως, 

ἀλλ’ ὄποσον τῲ πόδι περρέχει / τὰς γᾶς, τοῦτο χάρις. H ερμηνεία και στα δύο ποιήματα 
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φαίνεται ξεκάθαρη. Το ύψος του Φιλοκλή στον Ριανό και η φυσική ομορφιά του νέου 

στον Θεόκριτο δεν είναι εξαιρετική, όμως και τα δύο αγόρια είναι εμφανώς χαρίεντες, 

πβ. επίσης Σιμων. PMG 7.89d  θείη δ' ἀμφιδέδρομεν χάρις, Αριστοφ. Αχαρν. 909 μικκός 

γα μᾶκος οὗτος, Ποσείδιππ. / Ασκληπ. ΠΑ 5.194 = Ασκληπ. HE 34 ἐκ τριχὸς ἄχρι ποδῶν 

ἱερὸν θάλος (Gow 1952, 512).  

71.7-10  ἢν δ’ ἐπὶ Λεπτίνεω στρέψῃς … νεάτους ἐκ κορυφῆς ὄνυχας  O Ριανός 

αφιερώνει τέσσερις ολόκληρους στίχους για να περιγράψει την ομορφιά του Λεπτίνη, 

από τον οποίο ο ποιητής εμφανίζεται αναστατωμένος, πονεμένος και κυρίως 

θαυμαστής της θεϊκής ομορφιάς του (πβ. απ. 69.3-4 για το μοτίβο της υπεροχής). Το 

βυθισμένο βλέμμα του εραστή μένει προσηλωμένο στην θέαση του κορμιού (δέμας) 

του Λεπτίνη. Η συγκόλληση των ποδιών (ἴχνια) του εραστή στον αδιάλυτο αδάμαντα 

(ἀλύτῳ ἀδάμαντι) υπονοεί πλήρη και μόνιμη στερέωση, πβ. PMG 4.2719 διαζεύξασα / 

πύλας ἀλύτου ἀδάμαντος, / Ἄρτεμι (Murgatroyd 1989, 311). Στους στ. 9-10 ο Ριανός 

τονίζει ότι τα μάτια του νέου λάμπουν τόσο πολύ που καίνε τον εραστή – παρατηρητή 

από την κορυφή ως τα νύχια. Οι στίχοι ανακαλούν τον Θεόκριτο Ειδ. 2.133 πολλάκις 

Ἁφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει και την σχέση του έρωτα με την φωτιά, αν και 

στον Ριανό το αγόρι βάζει φωτιά στο βλέμμα του εραστή και επιτονίζεται η έκταση της 

πυρκαγιάς. Οι Gow – Page (1965, 505) υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο στον στ. 

10 να γραφεί κούρου αντί κοῦρος, όμως το ουσιαστικό σέλας «λάμψη» δεν προσδιορίζει 

τόσο το σώμα, όσο τα μάτια του αγοριού, πβ. επίσης Φίλιπ. ΠΑ 9.709 = GPh 63  ἐκ 

κορυφῆς ἐς ἄκρους ὑγροβατῶν ὄνυχας.   

71.11-12  χαίρετε, καλοὶ παῖδες, ἐς ἀκμαίην δὲ μόλοιτε | ἥβην καὶ λευκὴν 

ἀμφιέσαισθε κόμην.  Ο Ριανός κλείνει το επίγραμμα με μία γενικευμένη ευχή για όλα 

τα όμορφα αγόρια (καλοὶ παῖδες), χωρίς την πλούσια δείξη των παραπάνω στίχων. Η 

προσφώνηση καλοὶ παῖδες αποτελεί τον τίτλο μίας ελεγείας του Φανοκλή (τρίτος 

αιώνας π.Χ.) από την οποία διασώζει ένα απόσπασμα ο Στοβαίος (4.20b.47.1-29 = απ. 

1 Powell). Η λεκτική επανάληψη του ἀκμαίην με το ἀκμὴν (στ. 4) δείχνει ότι η ευχή 

του ποιητή – θαυμαστή εστιάζει στην ωριμότητα και την σφριγιλότητα της νιότης. Για 

τον συνδυασμό της ευκτικής (μόλοιτε) και της προστακτικής (χαίρετε), πβ. τον 

επιγραμματοποιό Λεωνίδα από τον Τάραντα (Gow – Page 1965, II σημ. 2476). Επίσης, 

στους στίχους εντοπίζεται μία ποικιλία σχημάτων λόγου: αντίθεση (ἀκμαίην ἥβην / 

λευκήν κόμην), παρήχηση των συμφώνων κ, λ, μ, εσωτερική ρίμα στα ρήματα χαίρετε-

μόλοιτε και τα ουσιαστικά ἥβην-κόμην (Murgatroyd 1989, 312). 
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72.  Το επίγραμμα ΠΑ 12.121 εξαίρει την ομορφιά και την εξαίσια χάρη του νεαρού 

Κλεόνικου. 

72.1-2  Ἦ ῥά νύ τοι, Κλεόνικε, δι’ ἀτραπιτοῖο κιόντι / στεινῆς ἤντησαν ταὶ λιπαραὶ 

Χάριτες  Ο Ριανός ανοίγει το επίγραμμα ΠΑ 12.121 με την δυνατή φράση ἦ ῥά νύ τοι 

«αλήθεια» και καθυστερεί την εμφάνιση και επίδραση των Χαρίτων στο τέλος του στ. 

2. O Ludwig (1968, 317-18) θέτει ως μοντέλο τον Καλλίμαχο ΠΑ 12.71 = HE 12 

Θεσσαλικὲ Κλεόνικε … ὦ μόχθηρ’, ἔβλεπες ἀμφοτέροις. Τα δύο επιγράμματα 

παρουσιάζουν ομοιότητες, καθώς το ίδιο όνομα σε κλητική προσφώνηση (Κλεόνικε) 

εμφανίζεται στην ίδια μετρική θέση. Επίσης, η φράση ἦ ῥά είναι κοινή και υπάρχει 

αποστροφή στις τελευταίες γραμμές. Εντούτοις, το όνομα Κλεόνικος είναι ιδιαίτερα 

συχνό στην λογοτεχνία (Pape – Benseler 1911, LGPN, I-V s.n. Κλεόνικος). Επιπλέον, 

ο Καλλίμαχος έχει ἦ ῥά και όχι ἦ ῥά νύ τοι, χρησιμοποιεί ευθείες ερωτήσεις και οι 

επικλήσεις ίσως είναι διαφορετικές (ὦ μόχθηρ’ αντί για το ἆ φίλος στον Ριανό). 

Επομένως, αν το ΠΑ 12.71 ήταν το πρότυπο επίγραμμα για τον Ριανό, ο ποιητής έκανε 

εκτεταμένες αλλαγές στην κατάσταση, την σχέση του με τον Κλεόνικο και τον στόχο 

του ποιήματος (Murgatroyd 1989, 307). Επικές μορφές και λέξεις υψώνουν τον τόνο 

και είναι κατάλληλες για την συνάντηση του νέου με τις Χάριτες: ἦ ῥά νύ (Ιλ. Δ 93, Ζ 

215, βλ. Denniston 19502, 284), ἀτραπιτός (Οδ. ν 195, ρ 234, Απ. Ρόδ. Αργ. 4.123, 1173, 

πβ. επίσης Λεωνίδ. Ταρ. ΠΑ 9.540 = HE 101), κιόντι (βλ. LSJ s.v. κίω), λιπαρός 

(προσδιορίζει θεές στο Ιλ. Ξ 186, Ησίοδ. Θεογ. 901). Οι Χάριτες έχουν δείξει παρόμοια 

προσοχή σε άλλους νέους και τους έχουν δώσει τα χαρακτηριστικά τους (πβ. απ. 68.1), 

όμως το στενό μονοπάτι (ἀτραπιτοῖο στεινῆς) αποτελεί καλή προσθήκη στο σκηνικό 

του επιγράμματος: η φράση ανακαλεί τον Καλλίμαχο Αίτ. απ. 1.28 Harder εἰ καὶ 

στε⌊ι⌋ν̣οτέρην ἐλάσεις και έτσι στον Ριανό δίνεται μία ποιητολογική εικόνα σε ερωτικό 

πεδίο. Το απάτητο μονοπάτι δίνεται σε αντίθεση με τον ανοικτό δημόσιο δρόμο, η 

κομψότητα αντιτίθεται στα φορτωμένα λόγια και τις φλυαρίες, η λεπτή Μούσα δίνεται 

σε αντίθεση με το χοντρό πρόβατο και ο τζίτζικας αντιτίθεται με το μούγκισμα 

γαϊδουριού. Στον Καλλίμαχο ο Λύκιος Απόλλων δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για 

την σύνθεση της ποίησης με μία σειρά αντιθέσεων και παρόμοια σε στενό μονοπάτι οι 

Χάριτες συνάντησαν τον νεαρό Κλεόνικο μέσα σε ερωτικό σκηνικό. Η ετυμολογία της 

λέξης ἀτραπιτοῖο σημαίνει «απ’ όπου δεν μπορούσε να ξεφύγει». 

72.3-4  καί σε ποτὶ ῥοδόεσσιν ἐπηχύναντο χέρεσσιν, | κοῦρε, πεποίησαι δ’ ἡλίκος ἐσσὶ 

χάρις  Ο Ριανός περιγράφει τις συνέπειες της συνάντησης του νεαρού με τις Χάριτες. 
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O Κλεόνικος ήδη κατέχει εξαίρετα χαρακτηριστικά, αφού κέρδισε τέτοια εύνοια από 

τις θεές. Ο ποιητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ροδαλότητα και την θεϊκή ακτινοβολία 

που εκπέμπουν οι Χάριτες (ῥοδόεσσιν χέρεσσιν) στο αγόρι. H θεϊκή ομορφιά του νέου 

ενισχύεται και με το ουσιαστικό χάρις που απηχεί τις ίδιες τις Χάριτες (βλ. και 

παρήχηση των συμφώνων χ, ρ στο επίγραμμα). Ο Ριανός χρησιμοποιεί εδώ το μοτίβο 

ενός ατόμου ως Χάριτος, πβ. Ίβυκ. PMGF 288, ΠΑ 5.70, 95, 137, 146, 148, 149, 9.515. 

Tο ουσιαστικό στην πρόταση μπορεί να ερμηνευτεί «έχεις γίνει τόσο μεγάλος, όσο 

είσαι, Χάρις», όμως ιδιαίτερα έγκριτος είναι ο τύπος χάριν του Brunck («τόσο 

χαριτωμένος, όσο είσαι», πρβλ. Gow – Page 1965, 505). Το επίθετο ῥοδόεις 

μαρτυρείται μόνο εδώ με δύο καταλήξεις (Gow – Page 1965, 505) και το επίγραμμα 

του Ριανού ίσως είναι το μοναδικό παράδειγμα όπου το επίθετο ῥόδεος εμπεριέχει την 

έννοια του ροδαλόχρωμου (ο Salmasius προτείνει την γραφή ῥοδέῃσιν και ο Jacobs 

ῥοδέαισιν, πβ. Murgatroyd 1989, 308). Για το ασυνήθιστο ρήμα πηχύνω «αγκαλιάζω», 

πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 4.972.   

72.5-6 τηλόθι μοι μάλα χαῖρε· πυρὸς δ’ οὐκ ἀσφαλὲς ἆσσον | ἕρπειν αὐηρήν, ἆ φίλος, 

ἀνθερίκην.  Το απότομο τηλόθι μοι μάλα χαῖρε δεν φαίνεται σαφές μέχρι να εξηγηθεί 

με το πυρὸς δ’ οὐκ ἀσφαλές. Ο ποιητής – εραστής αποστασιοποιείται και έξυπνα 

συγκρίνει τον εαυτό του με το ευάλωτο κοτσάνι αποξηραμένου ασφόδελου, έτσι ώστε 

να μην είναι τόσο βαρύς από την φωτιά του έρωτα. Το πῦρ εδώ ενισχύει την θεϊκή 

ακτινοβολία και λάμψη του Κλεόνικου. O Ριανός προτείνει ότι τόσο μεγάλη φωτιά 

πυροδοτεί τόσο φλογερό πάθος και ο εραστής, αν παρασυρθεί και πλησιάσει πολύ 

κοντά, μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη πυρκαγιά (Murgatroyd 1989, 306). H παρομοίωση 

κάποιου με την φωτιά (πβ. Ιλ. Ρ 565, Σοφ. Φιλοκτ. 927, ΠΑ 5.111, 12.41, 63, 109) και 

η φωτιά του έρωτα (πβ. απ. 70.7-10) είναι κοινοί λογοτεχνικοί τόποι, όμως ο κίνδυνος 

της εγγύτητας με το πῦρ και η μεταφορά με κοτσάνι από ασφοδελό αποτελούν 

καινοτομία του Ριανού. Η φράση αὐηρήν ἀνθερίκην είναι ένας σπάνιος συνδυασμός 

επιθέτου και ουσιαστικού που μαρτυρείται μόνο στον Ριανό. Ομοίως, η ερμηνεία του 

ουσιαστικού ἀνθερίκη είναι χωρίς αμφιβολία «κοτσάνι ασφόδελου», το οποίο σε ξηρή 

μορφή μπορεί να καεί ως προσάναμμα. Εντούτοις, η μορφή της λέξης είναι αβέβαιη. 

Πιο συχνά μαρτυρούνται οι τύποι αρσενικού γένους ἀνθέριξ και ἀνθέρικος (Θεόκρ. 

Ειδ. 1.52, πβ. LSJ s.v. ἀνθέρικος, ἀνθέριξ). Ο Jacobs πρότεινε μία μορφή θηλυκού 

γένους ἀνθέρικα και ο Renehan (1968, 62) την μορφή ἀνθρακιήν, όμως πιο έγκριτος 
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θεωρείται ο τύπος ἀνθερίκη (πβ. Gow – Page 1965, 505, όπου αναφέρεται και ο ιωνικός 

τύπος ἀνθερίκαν από τον Brunck).  

73.  Το επίγραμμα ΠΑ 12.146 εξιστορεί την αποτυχημένη προσπάθεια του αφηγητή να 

κατακτήσει ερωτικά το «θήραμά» του.   

73.1-3  Ἀγρεύσας τὸν νεβρὸν ἀπώλεσα, χὠ μὲν ἀνατλάς | μυρία καὶ στήσας δίκτυα 

καὶ στάλικας | σὺν κενεαῖς χείρεσσιν ἀπέρχομαι  Το επίγραμμα ΠΑ 12.146 αρχικά 

εμφανίζεται να έχει σχέση με το κυνήγι (πβ. απ. 73) και εύλογα το ρήμα ἀπώλεσα θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί «σκότωσα». Επομένως, δημιουργείται η υποψία ότι πρόκειται 

για το είδος του επιγράμματος, στο οποίο ο κυνηγός αφιερώνει το θήραμά του σε 

κάποια θεότητα. Για το ρήμα ἀπόλλυμι ως κυνηγετικό όρο, πβ. Ηρόδ. 6.77, Ευρ. Φοιν. 

664, Ζώσ. Θάσ. ΠΑ 6.185.2, Αντίπ. Θεσσ. ΠΑ 7.216.5. O Ριανός είναι ασαφής σχετικά 

με τα τεκταινόμενα. Ο Jacobs (στο Powell 1925, 20), ο Reitzenstein (1893, 158) και ο 

Spyridakis (1976, 157) προτείνουν ως μοντέλο του επιγράμματος τον Θέογνη 949-50 

= 1278 νεβρὸν ὑπὲξ ἐλάφοιο λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς | ποσσὶ καταιμάρψας αἵματος οὐκ 

ἔπιον. Τα δύο αποσπάσματα περιέχουν την λέξη νεβρός «ελαφάκι» και έναν 

πετυχημένο κυνηγό, ο οποίος, όμως, δεν καταφέρνει να το πιάσει. Για παρόμοιο 

σκηνικό με κυνήγι ελαφιών, πβ. Οδ. δ 335, ρ 126, Ανακρ. PMG 408, Οράτ. Ωδ. 1.23.1. 

Ο Murgatroyd (1989, 302) θεωρεί ότι η εικόνα στον Θέογνη είναι σημαντικά 

διαφορετική και το θέμα ίσως είναι περισσότερο πολιτικό (βλ. επίσης Hudson – 

Williams 1910, 234· Carriere 19752, 70 και Young 1964, 386). Στον στ. 1 αξιόλογη 

είναι η αντίθεση ανάμεσα στα ρήματα ἀγρεύσας και ἀπώλεσα που ανοίγουν και 

κλείνουν αντίστοιχα την περίοδο. Για τους στάλικες «πάσσαλοι» που υποστηρίζουν τα 

δίκτυα, μέσα στα οποία οδηγείται το θήραμα, πβ. Οβ. Ars Am. 1.263, 2.2. Ο κυνηγός 

φεύγει με άδεια χέρια (κενεαῖς χείρεσσιν) και το ρήμα ἀπώλεσα (στ. 1) μπορεί τελικά 

να ερμηνευτεί και «έχασα». Ο Ριανός απηχεί εδώ τον Καλλίμαχο ΠΑ 12.102 = 32 

Pfeiffer Οἶδ’ ὅτι μευ πλούτου κενεαὶ χέρες … παρὰ σεῦ τοῦτ’ ἀνεραστότατον, καθώς και 

τα δύο είναι δομημένα πάνω στην μεταφορά της σεξουαλικής κατάκτησης, όπως το 

κυνήγι και η αιχμαλωσία (πβ. απ. 75.1 ἀγρεύσας και την εικόνα κενεαῖς χείρεσσιν στα 

δύο επιγράμματα, βλ. επίσης Gutzwiller 2007, 327-28). 

73.3-4  οἱ δ’ ἀμογητί | τἀμὰ φέρουσιν, Ἔρως, οἷς σὺ γένοιο βαρύς.  Οι στ. 3-4 

αποκαλύπτουν ότι το μοτίβο του κυνηγιού είναι αλληγορικό και υπάρχει μία περαιτέρω 

ανάμειξη του ερωτικού στοιχείου. Η φράση οἷς σὺ γένοιο βαρύς παρουσιάζει 
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αντιστροφή του επιταφίου sit tibi terra levis (Μαρτιάλ. 9.29.11) και μαζί με τις 

τελευταίες αποκαλύψεις (δηλαδή την προσφώνηση του Έρωτα στο τέλος) δείχνει ότι 

το ποίημα τελειώνει με μία άνθηση. Το φύλο του ερώμενου δεν είναι σαφές, όμως 

εξαιτίας της παιδεραστικής φύσης των υπόλοιπων ερωτικών επιγραμμάτων του Ριανού 

και επειδή το ελαφάκι (νεβρόν) είναι αρσενικό, πιθανώς και ο ερώμενος να είναι αγόρι 

(Murgatroyd 1989, 301). Ο Ριανός παρομοιάζει τον ερώμενο με νεαρό ελάφι, το οποίο 

υποδηλώνει τα νιάτα, την γοητεία, την ομορφιά, όμως και την δειλία (Murgatroyd 

1989, 302). Επιπλέον, η πληθώρα των αντιπάλων είναι ασυνήθιστη εικόνα. Ο έρωτας 

ίσως συνδέεται με την σχέση των αντιπάλων με τον ερώμενο και τους τιμωρεί. H 

εκδοχή του Ριανού για το ερωτικό κυνήγι περιλαμβάνει πρωτοτυπία, πειράγματα και 

θεματική ποικιλία. Οι πάσσαλοι (στ. 1), η απώλεια του θηράματος (στ. 2) και η 

ομοιότητα του ερώμενου με ελάφι παραμένουν ασυνήθιστα μοτίβα (Murgatroyd 1984, 

362-68). Ο κώδικας P προτείνει για το επίρρημα ἀμογητί «ακούραστα» την γραφή 

ἀμόγητοι (επίθετο) που αποτελεί στοιχείο σπάνιας και εκλεκτής δείξης, πβ. Ομ. Yμν. 

Άρη 8.3 καρτερόχειρ, ἀμόγητε, δορυσθενές, ἕρκος Ὀλύμπου (Gow – Page 1965, 505, 

LSJ s.v. ἀμόγητος). Εντούτοις, η ερμηνεία «ακούραστα», «χωρίς μόχθο» θεωρεί 

καταλληλότερο τον επιρρηματικό τύπο της λέξης, πβ. Ιλ. Λ 627, Καλλ. Ύμν. Άρτ. 25, 

Ησύχ. α 3730 Latte - Cunningham. Η απότομη ομιλία στον στ. 4 δεν δείχνει κανένα 

ίχνος απόγνωσης ή δυστυχίας και το επίγραμμα μετατρέπει το συμβάν σε πείραγμα. 

Επίσης, στον στ. 4 εντοπίζεται λεκτικό και σημασιολογικό παιχνίδι ανάμεσα στις λέξεις 

φέρουσιν και βαρύς.  

74.  Το ΠΑ 6.34 εντάσσεται στα αναθηματικά επιγράμματα. Ο Πολύαινος αφιερώνει 

στον θεό Πάνα τον κυνηγετικό εξοπλισμό του, τα πόδια ενός αγριόχοιρου και το 

περιλαίμιο του κυνηγόσκυλου. Ο Ριανός ολοκληρώνει το επίγραμμα με μία ευχή στον 

θεό να στέλνει τον νεαρό κυνηγό πάντα με καλή λεία πίσω στο σπίτι.  

74.1-3  ῥόπαλον … ἰοβόλον τόξον … γωρυτόν  Ο κυνηγετικός εξοπλισμός του 

Πολύαινου περιλαμβάνει το ρόπαλο, το τόξο και την φαρέτρα με τα βέλη του. Το 

πρώτο συνθετικό του επιθέτου ἰοβόλος είναι το ουσιαστικό ἰός «βέλος». Το ουσιαστικό 

γωρυτὸς έχει την σημασία της θήκης τόξου, πβ. Οδ. φ 54 αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο 

φαεινός, Λυκ. Αλεξ. 458 κέλευθον, ἣν γωρυτὸς ἔκρυψε Σκύθης και Κόϊντ. Σμυρν. ΜΟ 

3.35 γωρυτὸς καὶ τόξα μέγ’ ἴαχεν. O Ριανός είναι η μοναδική περίπτωση, στην οποία το 

ουσιαστικό μαρτυρείται σε θηλυκό γένος.  
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74.3  ἐπαυχένιόν τε κυνάγχαν  Ο Πολύαινος ανάμεσα στα αναθήματα αφιερώνει προς 

τιμήν του θεού Πάνα το κολάρο του σκύλου του. Η φράση εύλογα μεταφράζεται ως 

«κολάρο από τον λαιμό του κυνηγόσκυλου». Εντούτοις, στο όμοιο ΠΑ 6.35 ο Λεωνίδας 

Ταραντίνος χρησιμοποιεί ξεχωριστά τις φράσεις ἀγωγαῖον κυνάγχαν και λαιμοπέδαν 

σκυλάκων για να δηλώσει αντίστοιχα το λουρί και το κολάρο. Οι Gow – Page (1965, 

506) προτείνουν να αποκατασταθεί το κυνακτὰν στον Λεωνίδα. Εντούτοις, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα ουσιαστικά με την κατάληξη –ακτής (από το ἄγω) είναι 

μεταγενέστερα. Επιπλέον, το επίθετο ἐπαυχένιος (ή ὑπ- κατά τον Stadmüller για την 

πρωτότυπη ανάγνωση του κώδικα P) ταιριάζει περισσότερο στην ερμηνεία του 

κυνάγχαν ως «κολάρο», παρά ως «λουρί», πβ. επίσης Πίνδ. Πυθ. 2.93 ἐπαυχένιον ζυγόν.  

74.4  θῆκεν ὀρειάρχᾳ δῶρα συαγρεσίης  Το ουσιαστικό ὀρειάρχης «βασιλιάς των 

βουνών» προσδιορίζει τον Πάνα και μαρτυρείται μόνο στον Ριανό. Επίσης, το 

ουσιαστικό συαγρεσίη «κυνήγι του κάπρου» συναντάται μόνο εδώ. Δεν είναι ξεκάθαρο 

αν θα έπρεπε να αλλάξει η ιωνική μορφή σε δωρική ή αντίστοιχα η δωρική μορφή σε 

ιωνική αλλού στο επίγραμμα (πβ. επίσης σκοπιῆτα στ. 5).  

74.5-6  ἀλλ’, ὦ Πὰν σκοπιῆτα, καὶ εἰς ὀπίσω Πολύαινον | εὔαγρον πέμποις, υἱέα 

Σημύλεω  Οι δύο τελευταίοι στίχοι αποτελούν το κομμάτι της προσευχής του ποιητή 

στον θεό Πάνα να εφοδιάζει τον Πολύαινο πάντα με πλούσια λεία για το σπίτι του. Το 

επίθετο σκοπιῆτα προσδιορίζει τον θεό και μαρτυρείται στο Αρχίας ΠΑ 6.16 = GPh 4 

Πὰν σκοπιῆτα και Αντίπ. Θεσσ. ΠΑ 6.109 = GPh 54 σοί, Πὰν ὦ σκοπιῆτα. Η λέξη 

μεταφράζεται ως κατάσκοπος στον Σουίδα σ 659 Adler, όμως περισσότερο σημαίνει 

αυτόν που εποπτεύει σε ψηλά μέρη (σκοπιαί). Το επίθετο εὔαγρος «τυχερός στο 

κυνήγι» προσδιορίζει τον νεαρό κυνηγό, πβ. Κριναγ. ΠΑ 9.555 = GPh 31 καὶ πολλοῖς 

εὔαγρον ὑπ’ ἰχθύσι καὶ ὑπὸ μαίρῃ Ζώσιμ. Θάσ. ΠΑ 6.183 ἠέρος εὔαγρον τοῖσδε δίδου 

κάματον, . Το ρήμα πέμποις εδώ εμπεριέχει την έννοια του κατευόδιου και της 

ευημερίας. Για το όνομα Σημύλεω: το Simulus ήταν ένα κοινό όνομα, όπως έγκριτο 

θεωρείται επίσης και το όνομα Simulas. Oι Gow – Page (1965, 506) θεωρούν μη 

αναγκαία την μεταβολή του φωνήεντος σε Σαμύλος (IG 5.1133, Πελοπ/σος, πέμπτος 

π.Χ. αιώνας) ή Σημυλίδης (IG 12.9.249, Εύβοια, τρίτος π.Χ. αιώνας), αν και η μορφή 

Σημυλέου είναι μία εναλλακτική (ο Salmasius πρότεινε την μορφή Σιμύλεω, βλ. LGPN, 

I, s.n. Σαμύλος, Σημυλίδης).  
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75.  Το αναθηματικό επίγραμμα ΠΑ 6.173 είναι αφιερωμένο στην θεά Κυβέλη. Η ιέρεια 

Αρχυλίς αφιερώνει τις πλεξούδες της στην θεά, καθώς εγκαταλείπει τα λατρευτικά της 

καθήκοντα.  

75.1  Ἀρχυλίς, ἡ Φρυγίη θαλαμηπόλος  Η μορφή του ονόματος της ιέρειας αποτέλεσε 

αντικείμενο εικασίας από τους μεταγενέστερους μελετητές. Το όνομα 

αποκαταστάθηκε από τον Bentley στον Τερ. Ανδρ. 228 Archilis. Το όνομα Ἀρχίς 

μαρτυρείται στο IG 2.836.42, (Αθήνα, 254 π.Χ., βλ. LGPN, I, s.n. Ἀρχίς) και το όνομα 

Ἀρχύλος συναντάται στον Διόδωρο (14.52). Ο Ψ.- Ζωναράς (α 363) συμφωνεί με τον 

κώδικα P και τον Σουίδα (θ 7 Adler Ἀχρυλίς, ἡ Φρυγίη θαλαμηπόλος) και παραδίδει την 

μορφή Ἀχρυλὶς ἡ Φρυγία. Eντούτοις, οι Gow – Page (1965, 506) υποστηρίζουν ότι, αν 

το όνομα δεν θεωρηθεί φρυγικό (μη – ελληνικό), τότε δεν είναι έγκριτο. Το ουσιαστικό 

θαλαμηπόλος δηλώνει εδώ την ιέρεια ακόλουθο της Κυβέλης, πβ. Διοσκ. ΠΑ 6.220.3 = 

HE 16 ἁγνὸς Ἄτυς, Κυβέλης θαλαμηπόλος. Το πρώτο συνθετικό θαλάμη (-μαι) 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει κρυμμένους χώρους και λημέρια ζώων, πβ. Οδ. ν 432, 

Ευρ. Ίων 394 (η σπηλιά του Τροφώνιου στην Λειβαδιά), Αίλ. Διον. απ. 199 Erbse 

(τόποι ἱεροὶ Διοσκούρων). Ο Νίκανδρος Αλεξ. 8 Ῥείης Λοβρίνης θαλάμαι τε καὶ 

ὀργαστήριον Ἄττεω και ο Διοσκορίδης (βλ. παραπάνω) χρησιμοποιούν την λέξη σε 

σχέση με την Ρέα ή την Κυβέλη αντίστοιχα και χωρίς αμφιβολία το λήμμα είναι 

κατάλληλο για να δηλώσει το σπήλαιο – χώρο λατρείας της θεάς (Gow 1960, 91). 

75.1-2  ἡ περὶ πεύκας | πολλάκι τοὺς ἱεροὺς χευαμένη πλοκάμους  Η φράση περὶ 

πεύκας … χευαμένη πλοκάμους ανακαλεί το Θυίλλ. ΠΑ 7.223 = FGE 2 Ἡ κροτάλοις 

ὀρχηστρὶς Ἀρίστιον, ἡ περὶ πεύκαις | καὶ Κυβέλῃ πλοκάμους ῥῖψαι ἐπισταμένη. H φράση 

περὶ πεύκας και στους δύο ποιητές δηλώνει την απασχόληση με κάτι, πβ. Δημοσθ. Κατ. 

Νεαίρ. ὄντων ἡμῶν περὶ ταύτην τὴν ἐργασίαν. Οι πεῦκαι υποδηλώνουν τους δαυλούς 

που κουβαλούν οι ιερείς της Κυβέλης, των οποίων τα μακριά και άστατα μαλλιά συχνά 

αναφέρονται, πβ. «Σιμων.» ΠΑ 6.217.10 = FGE 59 ξανθοὺς ἐκρέμασε πλοκάμους. Οι 

Gow – Page (1965, 506) μεταφράζουν την μετοχή χευαμένη «επιτρέποντας να 

κρέμονται λυτά», πβ. Ευρ. Βακχ. 456-57 πλόκαμος …| γένυν παρ’ αὐτὴν κεχυμένος. Η 

μέση φωνή του ρήματος χεύω εμπεριέχει την σημασία ότι τα μαλλιά είναι ανακατεμένα 

σε συνδυασμό με την έννοια της προσφοράς σε θυσία. Οι πλεξούδες είναι αφιερωμένες 

στην Κυβέλη και θα παραδοθούν σε εκείνη όταν η Αρχυλίς εγκαταλείψει το καθήκον 

της ως ιέρεια της θεάς.  
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75.3  γαλλαίῳ Κυβέλης ὀλολύγματι  Το ουσιαστικό ὀλόλυγμα σηματοδοτεί την κραυγή 

(συνήθως χαρούμενη) των γυναικών την ώρα της προσευχής ή της θυσίας σε κάποιον 

θεό, πβ. Οδ. γ 450, Ευρ. Ηρακλ. 782, Θεόκρ. Ειδ. 17.64. Το επίθετο γαλλαῖος που 

προσδιορίζει τον ολολυγμό μαρτυρείται σε αυτήν την μορφή μόνο στον Ριανό και 

αναφέρεται στους Γάλλους ακόλουθους ιερείς της Κυβέλης ή της Ρέας (ή αλλιώς της 

Mater Deorum ή της Magna Mater). Για τους Γάλλους, πβ. Σιμων. ΠΑ 6.217.2 = FGE 

69, Αλκ. Μυτιλ. ΠΑ 6.218.9-10 = HE 21, Αντίπ. Σιδ. ΠΑ 6.219.17-19 = HE 64 και 

Διοσκ. ΠΑ 6.220.8 = HE 16. Οι ιερείς ανήκουν στην περίοδο που η φρυγική οργιαστική 

λατρεία της Κυβέλης, η repens religio (Λίβ. 29.10.4) εξαπλωνόταν στον ελλαδικό 

χώρο. Ο Σιμωνίδης (οπ. π.) αναφέρει ότι οι Γάλλοι ήταν ευνούχοι, φορούσαν γυναικείο 

ένδυμα και τα μαλλιά τους ήταν μακριά.  

75.4  τὸν βαρὺν εἰς ἀκοὰς ἦχον ἀπὸ στομάτων  Η Αρχυλίς προσθέτει τους δικούς της 

ολολυγμούς στις φωνές των Γάλλων. Το επίθετο βαρύς ίσως υποδηλώνει τον βαρύτονο 

ήχο των κραυγών, όμως σε συνδυασμό με την φράση εἰς ἀκοάς είναι πιο πιθανό να 

σημαίνει «δυσάρεστος ήχος για τα αυτιά», πβ. Διοσκ. ΠΑ 6.220.13 = HE 16 τὸν βαρὺν 

οὐ μείνας ἀκοῆς ψόφον (Gow – Page 1965, 506). Ο Νίκανδρος μιλά για μία ζάκορος 

βωμίστρια Ῥείης (Αλεξ. 217), η οποία σε μία δημόσια πομπή προς τιμήν της θεάς 

μακρὸν ἐπεμβοάᾳ γλώσσῃ θρόον, οἱ δὲ τρέουσιν / Ἰδαίης ῥιγηλὸν ὅτ’ εἰσαΐωσιν ὑλαγμόν· 

(Αλεξ. 219-20). Η θαλαμηπόλος της Κυβέλης, Αρχυλίς ουσιαστικά δεν ακούει την 

φωνή της εξαιτίας της φρενιασμένης κραυγής της ίδιας και των Γάλλων ακολούθων 

της θεάς.  

75.5  τάσδε θεῇ χαίτας περὶ δικλίδι θῆκεν ὀρείῃ  Η ιέρεια εναποθέτει τα μαλλιά της 

στην θύρα του θαλάμου (δικλίδι), στην οποία δεν θα ξαναμπεί πια. Η λέξη χαίτας, όπως 

τα ἐνδυτά και οι πλόκαμοι στον Σιμωνίδη (ΠΑ 6.217), αποτελούν τον εξοπλισμό των 

ιερέων που τελούν την θυσία και είναι στοιχεία της θεϊκής επίκλησης. Ο Gow (1960, 

92) επισημαίνει ότι η αφιέρωση του εξοπλισμού είναι εκπληκτική, καθώς οι ιερείς 

μετέχουν μαζί του και η εγκατάλειψή του σημαίνει και εγκατάλειψη των λατρευτικών 

καθηκόντων από τους ακολούθους. Στο ανών. ΠΑ 6.51 = HE 42 ένας Γάλλος, 

χαλκοτύπου παυσάμενος μανίης, αφιερώνει κύμπαλα, αυλούς, μικρά τύμπανα και 

μαλλιά, πβ. επίσης Φίλιππ. ΠΑ 6.94 = GPh 14 και Ερύκ. ΠΑ 6.234 = GPh 10. Επιπλέον, 

σε άλλα αναθηματικά επιγράμματα (ΠΑ 6) εργάτες αφιερώνουν τα εργαλεία τους, 

καθώς παραιτούνται από την δουλειά τους, όμως κυνηγοί, βοσκοί (ΠΑ 6.41), γυναίκες 

(ΠΑ 6.288) και άλλοι (ΠΑ 6.118, 6.305) προσθέτουν σε τέτοιες αφιερώσεις μία 
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προσευχή να είναι πιο πετυχημένοι στο μέλλον. Το επίθετο ὀρείῃ αποτελεί κοινό τίτλο 

της Ρέας-Κυβέλης, πβ. Αριστοφ. Όρν. 746 σεμνά τε Μητρὶ χορεύματ’ ὀρείᾳ, Ευρ. Κρήτ. 

TGrF απ. 472.13 μητρί τ’ ὀρείαι δᾶιδας ἀνασχὼν, Ιππ. 141-4 ὦ κούρα, | εἴτ’ ἐκ Πανὸς 

εἴθ’ Ἑκάτας | ἢ σεμνῶν Κορυβάντων | φοιτᾶις ἢ ματρὸς ὀρείας.  

75.6  ὧδ’ ἀνέπαυσε πόδα  Το ὧδ’ σημαίνει «εδώ» και αποτελεί στοιχείο δείξης του 

ποιητή. Το σκηνικό είναι η πόρτα του ιερού, όπου η Αρχυλίς τελεί την αφιέρωσή της 

στην Κυβέλη. Για την φράση ἀνέπαυσε πόδα «ξεκούρασε το πόδι της», πβ. Διοσκ. ΠΑ 

6.220.12 = HE 16 τετραπόδων ἐλάφων ἔδραμεν ὀξύτερον.  

76.  Το αναθηματικό επίγραμμα ΠΑ 6.278 αναφέρεται στην αφιέρωση των πλοκάμων 

του νεαρού Γόργου προς τιμήν του θεού Απόλλωνα.  

76.1-2  Παῖς Ἀσκληπιάδεω … εἵσατο Φοίβῳ | Γόργος ἀφ’ ἱμερτᾶς τοῦτο γέρας 

κεφαλᾶς  Ο υιός του Ασκληπιάδη Γόργος αφιερώνει την πλεξούδα των μαλλιών του 

στον Φοίβο Απόλλωνα. Πρόκειται για διαβατήρια τελετή που εκτελείται από αγόρια ή 

έφηβους και είναι αναγκαία και επαρκής για την αποδοχή τους στα προνόμια των 

ενηλίκων μέσα στην κοινωνία (Leitao 2003, 109). H τελετή αυτή μαρτυρείται ήδη στην 

Ιλιάδα Ψ 140-53, όπου ο Αχιλλέας προσφέρει τα μαλλιά του στην επικήδεια πυρά του 

Πατρόκλου και αφηγείται ότι ο πατέρας του έδωσε όρκο ότι ο υιός του θα προσέφερε 

τα μαλλιά του στον Σπερχειό ποταμό κατά την επιστροφή του στην πατρίδα. Ο 

Ευστάθιος (Παρ. Ιλ. 1292.66, στο Ψ 140-53) σχετίζει την υπόσχεση του Πηλέα με το 

εθιμοτυπικό κόψιμο των μαλλιών των νέων κατά την είσοδό τους προς την ανδρική 

ηλικία. Για την αφιέρωση πλεξούδων ως στοιχείο μετάβασης στην ενηλικίωση, πβ. 

Ευφορ. ΠΑ 6.279.3 =  HE 1, Θεοδωρίδ. ΠΑ 6.156.1-2 = HE 2, Αντίπ. Σιδ. ΠΑ 6.276.1-

2 = HE 51, Δαμάγ. ΠΑ 6.277.1-2 = HE 1. Η Gutzwiller (1992, 369-70) αναφέρει ότι 

στην λατρεία και τον μύθο η πρακτική αυτή καταγράφεται σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας προς τιμήν του Απόλλωνα ή της Άρτεμης και τέτοιες θυσίες συνήθως 

γίνονταν είτε από κορίτσια λίγο πριν παντρευτούν, είτε από αγόρια για να μεταβούν 

στην ανδρική ηλικία. Για το ρήμα εἵσατο (από το ομηρικό ἵζω «αφιερώνω»), πβ. Θέογν. 

12, Ηρόδ. 1.66, Πίνδ. Πυθ. 4.204, Καλλ. Ίαμβ. απ. 200b Pfeiffer, Ύμν. Δήλ. 309 κλπ.  

76.3-4   Φοῖβε, σὺ δ’ ἵλαος, Δελφίνιε …  | εὔμοιρον λευκὴν ἄχρις ἐφ’ ἡλικίην  Οι δύο 

τελευταίοι στίχοι αποτελούν προσευχή στον Φοίβο Απόλλωνα να έχει καλότυχο τον 

νεαρό μέχρι τα γηρατειά (λευκὴν ἡλικίην). Ο Ριανός προσφωνεί τον θεό με τα επίθετα 

ἵλαος και Δελφίνιος: για το επικό και λυρικό ἵλαος που σημαίνει «σπλαχνικός» και 
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αποδίδεται συνήθως σε θεούς, πβ. Ιλ. Α 583, Ησίοδ. ΕΗ 340, Αρχίλ. απ. 75 West, 

Θεόκρ. Eιδ. 5.18, Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.334.5 = HE 3 κλπ. Ο λατρευτικός τίτλος Δελφίνιος 

ήταν ένα ευρέως διαδεδομένο επίθετο του Απόλλωνα και το σκηνικό θα μπορούσε να 

εκτυλίσσεται στην Μίλητο και τις λατρείες των εφήβων εκεί (Burkert 1985, 102), όμως 

οι Gow – Page (1965, 507) υποστηρίζουν ότι η απλή αναφορά του επιθέτου δεν οδηγεί 

σε συμπεράσματα για το σκηνικό του επιγράμματος. Εντούτοις, στην Ιλιάδα σε πολλά 

νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους νεαροί άνδρες είθισται να εξευμενίζουν 

τον Απόλλωνα με παιάνες και θυσίες, πβ. Ιλ. Α 470-74 (βλ. Faraone 2003, 48) και 

επιγραφές της Ερυθραίας το 370 π.Χ. (Käppel 1992, 189-206).  

76.3  κοῦρον ἀέξοις  Το ουσιαστικό κοῦρος, με το οποίο ο Ριανός αναφέρεται στον 

Γόργο, αποκαλύπτει την ηλικία του νεαρού. Η ηλικία των αγοριών που αφιερώνουν τα 

μαλλιά τους ποικίλλει: αναφέρονται ως παῖδες (παιδιά έως έφηβοι) ή μειράκια και 

κοῦροι (έφηβοι). Η ποικιλία στην ηλικία αντανακλά την ελευθερία που έχουν τα άτομα 

στο να αποφασίσουν πότε θα εκτελέσουν την τελετή και συχνά η προσφορά συμφωνεί 

με μία ευχή (εδώ η ευχή για καλοτυχία: εὔμοιρον κοῦρον στον στ. 4), η οποία συχνά 

γίνεται από τον γονέα (εδώ ο Ασκληπιάδης, στ. 1), όταν ο έφηβος είναι ακόμα παιδί ή 

νεογέννητο (Leitao 2003, 112-14). H θετική σχέση που παγιώνεται ανάμεσα στον 

νεαρό και τον Απόλλωνα φαίνεται και μέσα από τους λατρευτικούς τίτλους Κουρίδιος 

στην Λακωνία (Ησύχ. κ 3853 Latte) και Κούρεος στην Τέω (Pottier – Hauvette-

Besnault 1880, 168.22) προς τιμήν του θεού, πβ. επίσης Καλλ. Ύμν. Δήλ. 276 

Ἀπόλλωνος κουροτρόφος. Επιπλέον, η ρίζα της λέξης κοῦρος από το ρήμα κείρω (LSJ 

s.v. κόρος, πβ. και το λατινικό cresco «αυξάνομαι», «μεγαλώνω») φανερώνει αυτόν 

που έχει κόψει τα μαλλιά του κοντά ή εγκαταλείπει την παιδική ηλικία. Επίσης, η 

μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση δηλώνεται και μέσα από το ρήμα 

ἀέξω, το οποίο είναι η ποιητική μορφή του ρήματος αὔξω και μπορεί να δηλώνει την 

ανατροφή κάποιου, ώστε να γίνει μεγάλος (Οδ. ν 360).  

77.  Το επίγραμμα αντλείται από τον Αθήναιο (Δειπν. 11.499d) σχετικά με το γένος του 

ουσιαστικού λάγυνος «κανάτα», όπου τοποθετούσαν το κρασί. Ο ποιητής στέλνει 

ευχαριστήριo στον οικοδεσπότη Αρχίνο για πιθανή πρόσκληση σε συμπόσιο ή σε 

εορταστικό γεύμα. Το ελληνιστικό επίγραμμα ήταν σημαντικός κληρονόμος των 

συμποτικών παραδόσεων της αρχαϊκής ποίησης με σκηνικό κάποιο συμπόσιο και 

μοτίβα, όπως το κρασί, το φαγητό, τις γυναίκες, τα αγόρια και το τραγούδι (πβ. 

Giangrande 1968· Cameron 1995 κεφ. 3·  Hunter – Koukouzika 2015, 27-29). Ο Ριανός 
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εδώ ασκεί κριτική για την χαμηλή ποιότητα του κρασιού και την μικρή ποσότητα 

φαγητού, όμως επαινεί τον προμηθευτή Ιπποκράτη. Το ύφος του επιγράμματος 

φαίνεται ελαφρώς ειρωνικό, και η κριτική φαίνεται να ασκείται με περιπαικτική 

διάθεση.  

77.1  ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ δ’ οἴνου  Ο ποιητής παραπονιέται ότι το μισό 

περιεχόμενο της κανάτας ήταν από κουκουνάρια (ρετσίνα) και το άλλο μισό από κρασί. 

Το ουσιαστικό κωνίτις, -ιδος σημαίνει ότι «προέρχεται από τα κουκουνάρια» και σε 

αυτήν την μορφή συναντάται μόνο στον Ριανό, πβ. Θεόφρ. Φυτ. Ιστ. 3.9.5, Θεόκρ. Ειδ. 

5.49 (με την μορφή κῶνος, -ου). Η πίσσα (ή αλλιώς το ρετσίνι) αφαιρέθηκε από τα 

κουκουνάρια. Στον Θεόφραστο (Φυτ. ιστ. 9.2) περιγράφονται ποικίλες μέθοδοι 

αφαίρεσης της ρετσίνας από τα δέντρα και τους κορμούς. Ο Πλίνιος (NH 16.52) 

αναφέρει την ετοιμασία του ρετσινιού για να προστεθεί το κρασί. Πουθενά αλλού δεν 

είναι γνωστό αν η ρετσίνα που φτιάχνεται από κουκουνάρια είναι ανώτερης ή 

κατώτερης ποιότητας (Gow – Page 1965, 507). O κωνίας οἶνος που αναφέρει ο 

Ιπποκράτης (Ιππ. λεξ. Γαλην. 19.116 κωνίαν: οἶνον τὸν πισσίτην) εξισώνεται με τον 

πισσίτη και φτιάχνεται, όχι από τα κουκουνάρια, αλλά από τον φλοιό τους. Το ρετσίνι 

ανακατεύεται με το κρασί για να ωριμάσει και να αποκτήσει γεύση, πβ. Πλίν. NH 

14.124, Πλούτ. Συμπ. ζητ. 676 B. O Aly (1914, στ. 788) υπέθεσε ότι ο Ριανός 

συνιστούσε αυτό το είδος κρασιού. Εντούτοις, οι αρχαίοι Έλληνες δύσκολα θα 

επαινούσαν ένα ποτό που περιέχει ίσες αναλογίες κρασιού και ρετσίνας (Gow – Page 

1965, 507). O Διοσκορίδης (ΠΑ 5.38 = HE 29) δίνει την συνταγή του για τον οίνο 

πισσίτη, που περιλαμβάνει δύο ουγκές ρετσινιού σε οκτώ χόες (περίπου σαράντα οκτώ 

γαλόνια) κρασιού. Επομένως, το κρασί του Αρχίνου είναι κατώτερης ποιότητας.  

77.2  ἀτρεκέως ἥδε λάγυνος  Το ουσιαστικό λάγυνος «κανάτα» είναι αρσενικού 

γένους, ενώ η θηλυκή μορφή της λέξης (ἡ λάγυνος) μαρτυρείται στην Θεσσαλία, πβ. 

επίσης Αριστ. Θεσσαλ. Πολ. απ. 503 Gigon, Μάρκ. Αργεντ. ΠΑ 6.248 = GPh 23, 

Πλουτ. Περί κούρασ. 509d. Η μορφή λάγηνος (ίσως από το λατινικό lagena) 

μαρτυρείται μόνο σε μεταγενέστερους ποιητές, πβ. Τίμων ΠΑ 11.298.9. Η λέξη αρκετά 

συχνά δηλώνει και την μεζούρα (Αθήν. Δειπν. 11.499b), όμως εδώ επισημαίνεται μόνο 

η χαμηλή ποιότητα του κρασιού και όχι η ποσότητα. Δεν είναι ξεκάθαρη η ακριβής 

μορφή της κανάτας και από τα αποσπάσματα που παραθέτει ο Αθήναιος εικάζεται ότι 

πρόκειται για δοχείο περισσότερο και όχι ατομική κανάτα (Αθήν. Δειπν. 11.499b 

λάγυνος κατ’ ἄνδρα κείμενος οἰνοχοεῖτο, πρὸς ἡδονὴν διδοὺς ἑκάστῳ ποτήριον). 
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Επιπλέον, ένα επίγραμμα του Ποσείδιππου (ΠΑ 5.183 = HE 5), επηρεασμένο ίσως από 

την Αττική Κωμωδία για σκηνές προετοιμασίας γιορτής, αναφέρεται σε μισο-γεμάτο 

δοχείο κρασιού και ο υπηρέτης ενημερώνει τον οικοδεσπότη του. 

77.3  λεπτοτέρης δ’ οὐκ οἶδ’ ἐρίφου κρέα  Το επίθετο λεπτοτέρης θα μπορούσε να 

δηλώνει την προσφορά του κατσικιού, αν ο Ριανός αναφερόταν στην τιμή του κρέατος, 

και δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί άλλη αντίστοιχη ερμηνεία της λέξης (Αly 1914, 

στ. 788). Ο ποιητής εδώ εννοεί ότι το κατσίκι ήταν μικρό ή πολύ αδύνατο και η λέξη 

κρίνεται κατάλληλη για δυσφημιστικό περιεχόμενο (Gow – Page 1965, 507). Η λέξη 

ἔριφος «κατσίκι» εδώ είναι θηλυκού γένους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ριανός ήταν 

κρητικός και η λέξη ἔριφος σε θηλυκή μορφή μαρτυρείται επίσης σε μία κρητική 

επιγραφή (SGDI 5029), πβ. Αλκμ. PMGF απ. 40 φίλος μὲν ἦσθα κἀπ’ ἔριφον κάλην, 

Θεόκρ. Ειδ. 8.50 αἱ σιμαὶ δεῦτ’ ἐφ’ ὕδωρ ἔριφοι. Για την λέξη κρέα που σημαίνει 

«κομμάτια κρέατος», πβ. Ξενοφ. Κύρ. παιδ. 2.2.2 καὶ ἐγένοντο κρέα ἑκάστῳ ἡμῶν τρία 

[ἢ] καὶ πλείω τὰ περιφερόμενα. Το ρήμα οἶδ’ χρησιμοποιείται εδώ με σημασία 

Παρακειμένου, «δεν έχω δει ποτέ».  

77.3-4  πλὴν ὅ γε πέμψας | αἰνεῖσθαι πάντων ἄξιος Ἱπποκράτης  Μετά την κριτική 

για την χαμηλή ποιότητα φαγητού και ποτού ο ποιητής προκαλεί την έκπληξη του 

αναγνώστη, καθώς επαινεί τον προμηθευτή Ιπποκράτη. Ο σύνδεσμος πλὴν εδώ 

μεταφράζεται «παρόλ’ αυτά» και υποδηλώνει ότι ο Ριανός δεν θα κατηγορήσει τον 

οικοδεσπότη ή τον έμπορο για την χαμηλή ποιότητα, πβ. επίσης Λουκίλ. ΠΑ 11.207.3 

= GPh 82 πλὴν μετὰ τοῦ κοφίνου. Το πλήν συναντάται συχνά στον Λουκίλλιο στην ίδια 

μετρική θέση και, ομοίως, εισάγει μία παρατήρηση από τον ποιητή ή μια προτροπή που 

διαφέρει από το περιεχόμενο των προηγούμενων στίχων. Η χρήση του συνδέσμου να 

διακόψει την ροή και να περάσει σε άλλο θέμα (εδώ ὀτι δεν κατηγορείται η δουλειά 

του οικοδεσπότη ως αναξιόπιστη) επιβεβαιώνεται κυρίως στην πεζογραφία της 

ελληνιστικής και αυτοκρατορικής εποχής και ερμηνεύεται ως διακριτικό γνώρισμα 

(πβ. Floridi 2014, 34-37 και 141). Στον Πολύβιο (2.56.4, 11.17.1) το πλὴν 

χρησιμοποιείται συνήθως ως ισότιμο του ἀλλά ή του δέ. Η γενική πάντων πιθανώς 

εξαρτάται από το αἰνεῖσθαι «να επαινείται».  

78.  Το επίγραμμα ΠΑ 12.142 αποδίδεται στον Ριανό (πβ. Gow – Page 1965, 443, για 

την προσγραφή Ριανοῦ) και η ομοιότητά του με τα αππ. 68-72 κάνει την απόδοση 

περισσότερο πιθανή. Το ποίημα διακρίνεται για το περίτεχνο ύφος, το σκώμμα, την 
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λεπτότητα, τον υπαινιγμό και τον τεχνικό καλλωπισμό του. Στο πρώτο δίστιχο φαίνεται 

ότι το περιεχόμενο αφορά το κυνήγι πτηνών. Από τον στ. 3 αποκαλύπτεται το ερωτικό 

στοιχείο του ποιήματος, καθώς ο ποιητής ζηλεύει το πτηνό που έπιασε ο Δεξιόνικος. Ο 

Ριανός κλείνει το ερωτικό επίγραμμα με μία ευχή στον θεό Έρωτα και τις Χάριτες να 

ήταν ο ίδιος ο ποιητής κότσυφας στα χέρια του νεαρού Δεξιόνικου. 

78.1-2   Ἰξῷ Δεξιόνικος ὑπὸ χλωρῇ πλατανίστῳ | κόσσυφον ἀγρεύσας  Στους δύο 

πρώτους στίχους το περιεχόμενο του επιγράμματος αφορά το κυνήγι πτηνών, πβ. ΠΑ 

6.11-16, 75, 109, 152, 179-187, 296, 7.171. Εικάζεται ότι θα μπορούσε να ανήκει και 

στα αναθηματικά επιγράμματα, στα οποία ο κυνηγός αφιερώνει το θήραμα σε κάποια 

θεότητα (πβ. απ. 73). Για παρόμοιο αναθηματικό επίγραμμα, στο οποίο η επιτυχία του 

κυνηγού περιγράφεται πριν την πραγματική αφιέρωση, πβ. ΠΑ 6.110, 111 και 168. Το 

σκηνικό στήνεται κάτω από έναν καταπράσινο πλάτανο, όπου ο Δεξιόνικος κρατά στα 

χέρια του το πτηνό. Η πρώϊμη μορφή πλατάνιστος μαρτυρείται στην Ιλιάδα Β 307, 310 

ως ομηρικό δις λεγόμενον και εμφανίζεται ξανά στον Θεόκριτο Ειδ. 18.44, 22.76 και 

25.20. Το φυτό ήταν αρκετά δημοφιλές στην αρχαιότητα (βλ. Gow 1952, 359). Το 

ουσιαστικό κόσσυφον είναι ο γνωστός κότσυφας (ή αλλιώς turdus merula) που 

ονομάζεται αλλιώς και κόψιχος, πβ. Αριστοφ. Όρν. 305, 806, 1081, Αντίπ. ΠΑ 9.76, 

Άρχ. ΠΑ 9.343 (βλ. Gow – Page 1965, 508).  

78.2-3  κατὰ πτερύγων· | χὠ μὲν ἀναστενάχων ἀπεκώκυεν ἱερὸς ὄρνις  O Δεξιόνικος 

κρατά τον κότσυφα από τα φτερά. Η πρόθεση κατὰ φαίνεται ότι χρησιμοποιείται σαν 

να πρόκειται για εχθρική πράξη ενάντια σε κάποιον (Gow – Page 1965, 508). Το 

επίγραμμα από τον στ. 3 και μετά παίρνει διαφορετική τροπή. Υπάρχει μία 

παραπλανητική πρόταση κριτικής απέναντι στον Δεξιόνικο στο επίθετο ἱερός και 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον θρήνο του πουλιού μέσα από την μετοχή ἀναστενάχων 

και το ρήμα ἀπεκώκυεν (Murgatroyd 1989, 303). Η ενεργητική φωνή του ρήματος 

ἀναστενάχω μαρτυρείται, εκτός από εδώ, μόνο στην Ιλιάδα Ψ 211 τὸν πάντες 

ἀναστενάχουσιν Ἀχαιοί (πβ. Ιλ. Σ 315 και 355, για την μέση φωνή του ρήματος). Το 

σύνθετο ρήμα ἀπεκώκυεν μεταφράζεται «θρήνησε δυνατά» και μαρτυρείται επίσης 

στον Αισχύλο Αγ. 1544 ἄνδρα τὸν αὑτῆς ἀποκωκῦσαι, όμως με την πρόθεση ἀπό 

συναντώνται επίσης αντίστοιχα ρήματα, όπως το θρηνέω, το ὀδύρομαι και το οἰμώζω. 

Η υποψία για την προέλευση του ρήματος από την τραγωδία αποδίδει μία προφανή 

σοβαρότητα. H φράση ἱερὸς ὄρνις ανακαλεί τον Αλκμάνα PMGF απ. 26.4 ἁλιπόρφυρος 

ἱαρὸς ὄρνις, στο οποίο ο γερασμένος ποιητής θέλει να γίνει κήρυλος και χρησιμοποιεί 
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την φράση για να περιγράψει το πτηνό. Επιπλέον, ίσως ανακαλεί και τον Μνασάλκη 

ΠΑ 7.171.1-2 = HE 8 ἀμπαύσει καὶ τῇδε θοὸν πτερὸν ἱερὸς ὄρνις | … ἑζόμενος πλατάνου, 

ο οποίος ήταν σχεδόν σύγχρονος του Ριανού (πρβλ. Gow – Page 1965, 400). Ο 

Murgatroyd (1989, 304) θεωρεί το απόσπασμα του Αλκμάνα ως το πιο πιθανό μοντέλο 

αναφορικά με την κοινή λεπτομέρεια ότι οι ποιητές επιθυμούν μεταμόρφωση σε ἱερὸν 

ὄρνιν, όμως τα πουλιά στον Ριανό δεν είναι εκθαμβωτικά και δεν πετούν στην θάλασσα 

με νηδεὲς ἦτορ (βλ. υπόμν. απ. 77.5 για την μεταμόρφωση, πβ. επίσης Κόϊντ. Σμυρν. 

ΜΟ 13.107-8 ἀνατρίζουσι φοβεύμεναι ἱερὸν ὄρνιν· | …Τρωιάδες μέγ’ ἐκώκυον, όπου 

ἱερὸς ὄρνις είναι ένας αετός). Επίσης, στο Αντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.76 = GPh 80 ο κότσυφας 

αποκαλείται ἱερόν, στο ΠΑ 9.343.5 = GPh 24 ο Αρχίας λέει ἱρὸν ἀοιδοπόλων ἔτυμον 

γένος και στο Παυλ. Σιλ. ΠΑ 9.396 το τραγούδι του κότσυφα εστιάζει στην εξήγηση 

της διαφυγής του.  

78.4  ὦ φίλ’ Ἔρως, καὶ θαλεραὶ Χάριτες  Η επίκληση στον θεό Έρωτα και τις Χάριτες 

αποκαλύπτει το πρώτο στοιχείο του ερωτικού χαρακτήρα του επιγράμματος 

προκαλώντας έκπληξη στον αναγνώστη. Εντούτοις, δεν είναι άμεσα σαφής ο λόγος της 

αποστροφής κι ο γρίφος λύνεται μόνο στο τέλος του τελευταίου δίστιχου (Murgatroyd 

1989, 303). O Ριανός απευθύνεται στον Έρωτα και τις Χάριτες, καθώς είναι υπεύθυνοι 

για την ευχή του ποιητή στον στ. 5. Πιθανώς, υπάρχει ένας έξυπνος υπαινιγμός του 

ποιητή να ευχαριστήσει την θεϊκή τους επίδραση (βλ. απ. 68, 71). To επίθετο θαλεραὶ 

ουσιαστικά προσδιορίζει τον νεαρό Δεξιόνικο και υποδηλώνει την επίδραση των 

Χαρίτων σε εκείνον (βλ. επίσης αππ. 68, 70 και 71).  

78.5  εἴην καὶ κίχλη καὶ κόσσυφος  Ο ποιητής εύχεται να μπορούσε να μεταμορφωθεί 

σε τσίχλα (κίχλη) ή κότσυφα, ώστε να βρίσκεται σε φυσική επαφή με τον νεαρό 

Δεξιόνικο. Οι κότσυφες και οι τσίχλες συνεχώς αναφέρονται μαζί (βλ. ΠΑ 9.76, 9.343, 

9.396), όμως οι τσίχλες, σε αντίθεση με τους κότσυφες, συνήθως αναφέρονται όχι ως 

αοιδοί αλλά ως είδος φαγητού και καμία από αυτές δεν ευδοκιμεί στην Ελλάδα, εκτός 

από τις Mistle Thrush (με ελαφρά κηλιδωτό στήθος, πβ. Thompson 1936, 149 και 

Arnott 2007, 140-41). Ο Δεξιόνικος είναι τόσο προσφιλής και χαρισματικός που ο 

Ριανός θα ήθελε να είναι ένα από τα φτερωτά του θύματα. H Murgatroyd (1989, 303-

04) υποστηρίζει ότι ο ποιητής δεν βλέπει αυτήν την μεταμόρφωση ως πιθανή και ο 

Έρωτας δύσκολα θα τον μετέτρεπε σε πτηνό. Εικάζεται ότι η ομιλούσα persona δεν θα 

είχε μεγάλη επιτυχία με τον νέο και γι’ αυτό εκφράζει την επιθυμία να έρθει σε στενή 

επαφή μαζί του, διατηρώντας τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του (βλ. δάκρυ στον στ. 
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6). Η μεταμόρφωση του ποιητή θυμίζει την μεταμόρφωση του Οβιδίου σε δαχτυλίδι, 

Am. 2.15.25-26 te nuda mea membra libidine surgent, | et peragam partes anulus ille 

viri. Με επιδέξιο τρόπο ο Ριανός μετατρέπει το συμβάν με το πτηνό σε κοπλιμέντο και 

παρουσιάζει την δική του εκδοχή για την επιθυμία του εραστή να μεταμορφωθεί, πβ. 

Ανακρ. PMG 22.5, Συμπ. τραγ. PMG 900, 901, Θεόκρ. Ειδ. 3.12, ΠΑ 5.83, 84, 174, 

7.669, 12.52, 190, Λόγγ. Δαφν. και Χλ. 2.2, 4.16 (βλ. επίσης van Buren 1959, 380-82· 

Hiltbrunner 1970, 283 και Murgatroyd 1984, 51). Για την τυπική ελληνιστική 

παραλλαγή στο μοτίβο της μεταμόρφωσης, βλ. Giangrande 1967, 85 και 1970, 46· 

Ludwig 1968, 299 και Tarán 1979.  

78.6  φθογγὴν καὶ γλυκὺ δάκρυ βάλω  Η ομιλούσα persona θα σκούξει και θα 

θρηνήσει, όπως ο κότσυφας, όμως η χαρά θα μετριάσει τα δάκρυα, καθώς θα είναι 

αιχμάλωτος στα χέρια του Δεξιόνικου. Επιπλέον, ο ποιητής δεν θα θρηνούσε επειδή 

είχε αιχμαλωτιστεί και αντιπαραθέτει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του με το πτηνό. 

Θα ήταν παράλογο να παραπονεθεί ότι πιάστηκε, καθώς η αιχμαλωσία του είναι 

ουσιαστικά η φυσική επαφή του με τον νεαρό. Εύλογη εικασία είναι ότι θα άδραχνε 

την ευκαιρία να παραπονεθεί δακρύβρεχτα για την απόρριψή του από το αγόρι και αυτή 

η ευκαιρία να τον ακουμπήσει θα συγκροτούσε το ευχάριστο (γλυκύ) δάκρυ. Ο 

αφηγητής θα θρηνούσε ως κότσυφας, όμως για διαφορετικό λόγο και το παράπονό του 

θα είχε αληθινό σκοπό (Murgatroyd 1989, 304).  

79.  Το επιτύμβιο επίγραμμα ΠΑ 7.315 αναφέρεται στην παράδοση του μισάνθρωπου 

Τίμωνα και αποδίδεται είτε στον Ζηνόδοτο είτε στον Ριανό. Το ποίημα περιγράφει την 

απομόνωση του τάφου σε ένα ακανθώδες κουβάρι από θάμνους στις ακτές κοντά στην 

θάλασσα. Η παράδοση του μισάνθρωπου ερημίτη, όπως ήταν ο Αθηναίος Τίμων, 

επεκτείνεται και στον τάφο του. Εντούτοις, παρόμοιες αντικοινωνικές συνθήκες 

αποτέλεσαν μέρος του σταθερού χαρακτηρισμού οποιουδήποτε μισανθρώπου, o οποίος 

βασίστηκε στο πλούσιο Timonlegende (βλ. Bertram 1906· Schmid 1959, 263-66· 

Photiades 1959, 305-26· Armstrong 1987, 7-11 και Hawkins 2001, 143-62).  

79.1-2  Τρηχείην κατ’ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόνι, ῥάμνον ἑλίσσοις | πάντοθεν, ἢ σκολιῆς 

ἄγρια κῶλα βάτου  Το σκηνικό του επιτύμβιου επιγράμματος πιθανώς τοποθετείται 

στον δρόμο από τον Πειραιά για το Σούνιο, σε μία προεξοχή γης, όμως λόγω της 

διάβρωσης ο τάφος βρίσκεται έξω στην θάλασσα και είναι απρόσιτος από τους 

ανθρώπους. Ο τάφος περιβάλλεται από ακανθώδεις θάμνους και ξερά κλαδιά και 
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γι’αυτό ο Τίμων απομονώνεται ακόμα και μετά τον θάνατό του. Η χρήση πρώτου 

προσώπου (κατ’ ἐμεῦ) ακολουθεί την παράδοση, σύμφωνα με την οποία το επίγραμμα 

που χαράκτηκε στον τάφο του το συνέθεσε ο ίδιος, ενώ ήταν ακόμα ζωντανός, πβ. 

Πλουτ. Βίος Αντων. 70. Το επίθετο τρηχύς σημαίνει «άγριος», «τραχύς» κι εδώ δηλώνει 

την τραχιά και δυσπρόσιτη βάτο (ῥάμνον), πβ. Οδ. κ 27 (επίθετο της Ιθάκης), Θεόκρ. 

Ειδ. 25.74, Νίκ. Θηρ. 72, 284, Προπ. Ελεγ. 4.5.1 terra tuum spinis obducat, lena, 

sepulcrum. Ο ποιητής δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στον νεκρό και την 

σκονισμένη άμμο (ψαφαρὴ κόνι) που στροβιλίζεται παντού γύρω του. Το ουσιαστικό 

κόνις συχνά αναφέρεται είτε σε τάφο (Πίνδ. Ολ. 8.79, Σοφ. ΟΚ 406), είτε ως γενικό 

σημάδι θρήνου και θανάτου (Ευρ. Εκάβ. 496 και Ιλ. Σ 23, Θεόκρ. Ειδ. 24.93, για 

στάχτες φωτιάς). Η εικόνα της σκόνης που στροβιλίζεται στον τάφο τονίζεται και μέσα 

από το ρήμα ἑλίσσω, το οποίο μπορεί να εμπεριέχει την έννοια της ζωής που κυλά 

γρήγορα (Πίνδ. Ισθ. 8.15, [Αισχ.] Προμ. Δεσμ. 1085). Η εικόνα της σκόνης που 

στροβιλίζεται ταχύτατα γύρω από τον νεκρό θυμίζει όρχηση χορευτικού θιάσου, πβ. 

Ευρ. Φοιν. 234 (λυρ.), Ιφ. Αυλ. 1480 κλπ. Επίσης, η γενικότερη αποστροφή και 

περιθωριοποίηση του νεκρού φαίνεται και μέσα από το επίθετο σκολιός, το οποίο 

προσδιορίζει την κυρτή βάτο που τον περιβάλλει, πβ. Φίλιππ. ΠΑ 11.33 = GPh 58.  

79.3-4   μηδ' ὄρνις ἐν εἴαρι … ἐρημάζω δ’ ἥσυχα κεκλιμένος  Το επίγραμμα του 

Ζηνοδότου / Ριανού και το επίγραμμα του Ηγήσιππου (ΠΑ 7.320 = HE 8) ξεχωρίζουν 

από τα υπόλοιπα επιτύμβια επιγράμματα για τον Τίμωνα, καθώς φαντάζονται τον τάφο 

απομονωμένο μέσα στις σκληρές και ακανθώδεις βάτους. Ο επιτάφιος τόπος με την 

πλούσια βλάστηση της φύσης μαρτυρείται πρώτα στον Φιλόδημο ΠΑ 7.222 = GPh 26 

φῦε κατὰ στήλης, ἱερὴ κόνι, τῇ φιλοβάκχῳ | μὴ βάτον, ἀλλ’ ἁπαλὰς λευκοΐων κάλυκας. 

Εντούτοις, ο νεκρός Τίμων εδώ εκφράζει την αποστροφή του για μία παρόμοια εικόνα 

της ανθισμένης άνοιξης και περιθωριοποιείται ακόμα περισσότερο από την χαρά της 

οργώσας γης. Ο Νεάνθης από την Κύζικο (FGrHist 84 F 35), ιστοριογράφος του τρίτου 

π.Χ. αιώνα, παρουσίασε την εικόνα της ερήμωσης του τάφου μέσα στην θάλασσα. Για 

την ποιητική μορφή της λέξης εἴαρι, πβ. Αλκμ. PMGF 26, Ομ. Υμν. Δήμ. 2.174, Θεόκρ. 

Ειδ. 13.45, Κριναγ. ΠΑ 6.242.4 = GPh 9. Για την εικόνα του πουλιού που πατά το 

ελαφρύ πόδι του (κοῦφον ἴχνος) στην γη και αποτελεί σημάδι βλάστησης και ευτυχίας, 

πβ. Μελέαγ. ΠΑ 12.84 = HE 114 ἐπὶ γαῖαν ἴχνος.   

79.5-6  ἦ γὰρ ὁ μισάνθρωπος …  | Τίμων· οὐδ’ Ἀΐδῃ γνήσιός εἰμι νέκυς  Ο ποιητής 

αποκαλύπτει με την χρήση πρώτου προσώπου την ταυτότητα του νεκρού. Πρόκειται 
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για τον Τίμωνα, τον διάσημο Αθηναίο μισάνθρωπο, ο οποίος λέγεται ότι απομονώθηκε 

ακόμα και στην μεταθανάτια ζωή. Εικάζεται ότι έζησε την εποχή του Περικλή, τον 

πέμπτο αιώνα π.Χ. (OCD, s.v. Timon). Πολλά επιτύμβια επιγράμματα του τρίτου π.Χ. 

αιώνα λαμβάνουν την μορφή αυτο-επιταφίων για τον μισάνθρωπο Τίμωνα χωρίς το 

όνομα του νεκρού: πβ. Λεων. Ταρ.  ΠΑ 7.316 = HE 100, Καλλ. ΠΑ 7.318 = HE 4, βλ. 

επίσης Πτολ. ΠΑ 7.314 = FGE 2, Hγήσιπ. ΠΑ 7.320 = HE 8 και Page (FGE, 470), για 

επιγράμματα «γνήσιας» επιγραφής του ονόματος του Τίμωνα. Οι επιγραμματοποιοί 

ίσως ακολούθησαν την βιογραφική παράδοση στην παρουσίαση του τέλειου 

μισάνθρωπου: ο Πλούταρχος στον Βίο Αντωνίου (70) αναλογίζεται την μισανθρωπιά 

του Αντωνίου στα τελευταία χρόνια της ζωής του και τον συγκρίνει με τον Τίμωνα, ο 

οποίος ήταν συμβολικό μνημείο μισανθρωπιάς. Ο Ζηνόδοτος - Ριανός και ο Ηγήσιππος 

ίσως ακολούθησαν την παράδοση του Αριστοφάνη, Λυσ. 812-13 Οὗτος οὖν ὁ Τίμων | 

ᾤχεθ’ ὑπὸ μίσους, όπου ο χορός αναφέρει ότι ο Τίμων ήταν ένας αλήτης που έδειξε το 

πρόσωπό του να περιβάλλεται από μίσος. Ο Τίμων είχε αποσυρθεί στην μοναξιά 

εξαιτίας του μίσους του για τους κακούς ανθρώπους, ξεστομίζοντας κατάρες εναντίον 

τους. Επιπλέον, ο Μονότροπος, πρωταγωνιστής σε κωμωδία του Φρύνιχου, λέγεται ότι 

ζούσε την ζωή του Τίμωνα, ένας άνθρωπος ἀπρόσοδος και ἀδιάλεκτος (PCG απ. 19). 

Tην πληρέστερη εικόνα ερημίτη «όμοιου με τον Τίμωνα» έχει ο Κνήμων, το κεντρικό 

πρόσωπο στον Δύσκολο του Μενάνδρου (πβ. επίσης Λουκ. Τίμων). Ο ποιητής εδώ 

απομακρύνεται από την ανωνυμία (όπως και ο Ηγήσιππος) και πιθανώς βασίζεται σε 

μία βιογραφική παράδοση πρωϊμότερη των επιγραμμάτων του Λεωνίδα και του 

Καλλίμαχου. Βλ. Gronewald 1993, 28-9· Voutiras 1994, 28-31· Gutzwiller 1998, 198-

9 και Fantuzzi στο Fantuzzi – Hunter 2005, 302-06, για το μοτίβο του μισάνθρωπου 

γενικά. 

Αδέσποτα ποιητικά αποσπάσματα (incerta et dubia) 

 

80.  Φυσκεῖς  Ο Ριανός (Στεφ. Βυζ. φ 116 Bill.) ανακαλεί τους κατοίκους της πόλης 

Φύσκος στην δυτική Λοκρίδα (Inventory, West Lokris: Physkos, σελ. 392). Ο Εκαταίος 

(FGrHist 1 F 16) αναφέρει έναν Ίωνα, υιό του Φύσκου. Επίσης, το όνομα της πόλης 

μαρτυρείται στην Λοκρῶν Πολιτεία του Αριστοτέλη (απ. 104.679 Gigon) και την 

Πολιτεία Ὀπούντος (απ. 122.691 Gigon). Ο Φύσκος στον Πλούταρχο (Ελλ. ζητ. 15 

Φύσκιος) και τα σχόλια του Ευστάθιου (Παρ. Ιλ. 1.425.19) ήταν υιός του Αιτωλού, 
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εγγονός του Αμφικτύωνα και της Οχθονοπάτρας, πατέρας του Λοκρού και του Ίωνα. 

Από την γενιά του Φύσκου προήλθαν οι Λοκροί, οι οποίοι αποκαλούνται αλλιώς και 

Φυσκεῖς. Επιπλέον, η σημείωση του Στέφανου Βυζάντιου για τους Λέλεγες και τους 

Λοκρούς συναντάται και στην Αἰτωλῶν Πολιτεία (Στράβ. 7.7.2 = Αριστ. απ. 11.476, 

619 Gigon). H πρόταση Φύσκος δέ, ἀφ’ οὗ οἱ Λέλεγες οἱ νῦν Λοκροί (Στεφ. Βυζ. φ 116 

Billerbeck) πιθανώς προέρχεται από τον Αριστοτέλη μέσα από τον Στράβωνα. 

Εντούτοις, δεν είναι σαφές αν η γενεαλογία Φύσκος – Αιτωλός – Αμφικτύων – 

Δευκαλίων μαρτυρείται στον Ριανό και δύσκολα μπορεί να ενταχθεί στο μυθολογικό 

και εθνογραφικό πλαίσιο των έργων του. Ο Jacoby (FGrHist IIIb, 198) υποστηρίζει ότι 

η αναφορά σίγουρα δεν προέρχεται από τα Μεσσηνιακά.  

81.  φῦναι Φινέα  Ο Ευστάθιος στo υπόμνημα της Ιλιάδας (Ι.193.20 v. d. Valk) δίνει 

την ποιητική φράση φῦναι Φινέα ανάμεσα σε παραδείγματα παρήχησης. Ο Meineke 

(1843, 205-206) υποστηρίζει ότι το όνομα Ἀρριανός πρέπει να αποκατασταθεί σε 

Ῥιανός, καθώς δύσκολα δικαιολογείται η παραπομπή του γνωστού ιστοριογράφου 

ανάμεσα στα ονόματα παλαιών ποιητών. Ο μάντης Φινέας μαρτυρείται στον Γυναικών 

κατάλογο του Ησιόδου (απ. 150-7 Μ.-W.) και συνδέεται γενεαλογικά με τους 

Αγηνορίδες (D’Alessio 2005, 179). Σύμφωνα με την μυθική παράδοση ο Φινέας 

βοήθησε τον Φρίξο (ή τους υιούς του) λόγω της μαντικής του ικανότητας και οι θεοί 

τον ανάγκασαν να διαλέξει ως τιμωρία την τύφλωση ή την σύντομη ζωή και εκείνος 

επέλεξε την τύφλωση (πβ. Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.178, Ψ.-Απολλ. Βιβλ. 1.9.21, βλ. επίσης 

Schwartz 1960, 161-4, για την ησιόδεια εκδοχή του μύθου). Επιπλέον, η φράση θα 

μπορούσε να συνδεθεί με την Ηράκλεια του Ριανού, καθώς σύμφωνα με μία εκδοχή 

του μύθου ο Ηρακλής σκοτώνει τον μάντη, πβ. Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.208 ἀναιρεθῆναι 

τὸν Φινέα ὑπὸ Ἡρακλέους ἰδόντος τοὺς παῖδας ἐν ἐρημίᾳ καὶ μαθόντος, ὅτι ὑπὸ Φινέως 

ἦσαν ἐκβεβλημένοι κατὰ διαβολήν. 

82.  Κυχρεύς  Ο Powell (1925, 18) αναφέρει ότι το όνομα του μυθικού ήρωα 

μαρτυρείται στον Λυκόφρονα Αλεξ. 450-51 ἠλαστρημένος | Κυχρεῖος και στον Ριανό 

(όχι στον Αρριανό, όπως παραπέμπει ο Ευστάθιος στο υπόμνημα για τον Διονύσιο 

Περιηγητή 511). Σύμφωνα με την μυθική παράδοση ο Κυχρέας ήταν υιός του 

Ποσειδώνα και της Σαλαμίνας, κόρης του Ασωπού και αυτόχθων βασιλιάς της 

Σαλαμίνας (ή αλλιώς Κυχρεία), την οποία ο ήρωας απάλλαξε από ένα φίδι (Ψ.-

Απολλόδ. Βιβλ. 3.12.7, Διοδ. Σικ. 4.72). Το επίθετο Κυχρεῖος εμφανίζεται και στον 

Ευφορίωνα απ. 29 Powell τοῖος γὰρ Κυχρεῖος ἐνὶ ψαφαρῇ Σαλαμῖνι και συνδέεται είτε 
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με την σωτηρία του νησιού από τον ήρωα, είτε με την μεταμόρφωσή του σε φίδι και 

την εμφάνισή του στην ναυμαχία της Σαλαμίνας (πβ. Παυσ. 1.36.1). Η Kearns (1989, 

45) εξηγεί ότι το φίδι μπορεί να εμφανιστεί στην μάχη ως προστάτης – genius loci και 

γι’ αυτό ο Πλούταρχος (Θησ. 18) αναφέρει τις θεϊκές τιμές του Κυχρέα ως σωτήρα-

ευεργέτη του νησιού. Επομένως, εύλογα ο Ριανός θα μπορούσε να αναφέρεται σε αυτό 

το όνομα ή το επίθετο στα εθνογραφικά του έπη μέσα στα συφραζόμενα κάποιου ήρωα 

ως ευεργέτη μίας πόλης. Στην Ολυμπία, για παράδειγμα, μαρτυρείται η εμφάνιση ενός 

παιδιού, του Σωσίπολη, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι και τρομοκράτησε τους 

Αρκάδες εισβολείς (Παυσ. 6.20.2-3, 6.25.4, βλ. Farnell 1896, 38). 

83.  Γετηνοί    Ο Meineke (1843, 205) αρνείται να αποδώσει στον ιστοριογράφο 

Αρριανό (FGrHist 156) την ποιητική μορφή Γετηνοί και την αποδίδει στον Ριανό. 

Εντούτοις, η αναφορά του Στέφανου Bυζάντιου (γ 67 Billerbeck) στην Γέτιδα, την 

γυναίκα του Φιλίππου, ανακαλεί ίσως περισσότερο τον Αρριανό και το περιεχόμενο 

του έργου Αλεξάνδρου Ανάβασις (1.3.5). Εξάλλου, μαρτυρείται και ένας επικός ποιητής 

με το όνομα Αρριανός (βλ. Σουίδ. α 3867 Αdler), ο οποίος μετέφρασε στα ελληνικά τα 

Γεωργικά του Βιργιλίου (SH 211) και έγραψε μία Αλεξανδριάδα (SH 207-9). Η 

αρχαιότερη μαρτυρία του λαού είναι ο Ηρόδοτος (4.96.6), σύμφωνα με τον οποίο οι 

Γέτες ήταν εγκατεστημένοι ανάμεσα στα Βαλκάνια και τον Δούναβη και διαφέρουν 

από τους Σκύθες (Corcella 2007, 647). Ο Θουκυδίδης (2.92) τους ορίζει όμοιους με 

τους Σκύθες. Οι Γέτες φημίζονται ιδιαίτερα για το θάρρος και το αίσθημα του δικαίου 

(Στράβ. 7.3.8, Οράτ. Ωδ. 3.24.11). Κάποιοι μελετητές θεωρούν τους Γέτες ξεχωριστή 

ομάδα από τους Θρακιώτες στο νότο των Βαλκανίων και τους συνδέουν γλωσσικά με 

τους Δάκες (Daicoviciu 1980, 5-14). Το Inventory (Thrace: Phegontioi, σελ. 837) 

ταυτίζει τον λαό με τους Φεγόντιους (ή Φεγέντιους ή Φεγέτιους), οι οποίοι ήταν 

εγκατεστημένοι σε θρακικό έδαφος και εικάζεται ότι εξαφανίστηκαν μετά το 432 π.Χ. 
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Sigla 

 

Dindorf, W., (1855), Scholia Graeca in Homeri Odysseam, 2 vols, Oxford: 

H                                   = Harleianus Musei Britannici 5674 

M                                  = Venetus Bibliothecae Marcianae 613 

Q                                   = Mediolanensis Bibliothecae Ambrosianae  

V                                   = Vulgata  

 

Erbse, H., (1969-88), Scholia Graeca in Homeri Iliadem (vetera), Berlin:  

A                                    = cod. Ven. Graec. 822, s. X (scholia marginalia) 

Acont                               =contextus Homeri Iliadis in codice A traditus 

Β                                   = cod. Ven. Graec. 821, s. XI 

C                                   = cod. Laur. plut. 32,3, s. XI/XII 

E3                                  = cod. Escor. Graec. 291 (Y I 1), s. XI 

E4                                  = cod. Escor. Graec. 509 (Ω I 12), s. XI 

Τ                                    = cod. Townl. (Brit. Mus. Burney 88), a. D. 1014 aut 1059 

V                                   = cod. Monac. Graec. 16 (Victorianus), s. XVI 

b                                    = archetypus codicum BCE3E4 

 

Pontani, F., (2007-15), Scholia Graeca in Odysseam, vol. 1-3 (α-ζ), Roma: 

B                                   = Ambr. B 99 sup. (saec. XIII ex., olim Manuelis Xanthopuli) 

D                                   = Par. Gr. 2403 (saec. XIII/XIV) 

E                                    = Ambr. E 89 sup. (saec. XIV in.) 

G                                    = Laur. 32, 24 (saec. X ex.); glossas et scholia continet manu ipsius 
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                                       scribae et manus haud multo posterioris (G - G1) 

H                                   = Harl. 5674 (saec. XII/XIII, in Italia Australi exaratus; olim Maximi 

                                     Chrysobergae, Manuelis Chrysolorae, Antonii Seripandi); scholia et  

                                     glossa continet manu ipsius scribae (H1) et Nicolai Callipolitae (saec.  

                                     XIII med.; H), nec non hypothesin libri α manu Orientali saec. XIV in.  

                                      (H3) et perpaucas scriptiunculas manu saec. XV (H2) 

 

M                                  = Marc. Gr. 613 (saec. XIII, olim Ioannis Critopuli, Francisci et 

                                      Hermolai Barbari); scholia et glossas continet manu scribarum (M1 et  

                                      M2) et manu eorum aequali Ma; alia scholia addiderunt manus Orientalis  

                                      saec. XIV in. (Mb) et manus recentiores (Mc, Md, Me). 

 

N                                   = Marc. Gr. IX, 4 (saec. XIII/XIV, olim cardinalis Bessarionis) 

 

O                                  = Vat. Gr. 1321 (saec. XVI in. - post 1518 et ante 1528 - ab Arsenio 

                                     Apostoli exaratus 

 

P                                   = Heidelb. Pal. Gr. 45 (anno 1201-1202 in terra Hydruntina a Palagano 

                                     aliisque scribis exaratus, olim Nicolai-Nectarii); scholia et glossas  

                                     continet manu scribarum (P), necnon scholia potiora manu scribae paulo  

                                     posterioris (P1: δ 256 - η), et paucas adnotationes manus saec. XV/XVI  

                                      (P2) 

 

T                                    = Hamb. 56 in scrin. (saec. XIII/XIV) 
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Y                                    = Vind. phil. Gr. 56 (anno 1300 in Italia Australi exaratus; olim Simonis 

                                       Atumani, Manuelis Chrysolorae, Ioannis Sambuci) 

 

k                                     = Mon. Gr. 519B (saec. XIII/XIV, olim Nicephori Saponopuli, Manuelis 

                                       Argyropuli, Adolphi Occo) 

 

y                                      = Crypt. Z.α.XXVI (saec. XIII) 
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Testimonia grammaticorum fragmentorum  

Tgf 11 

a. Sch. Aint (Did) Il. A 97a1, I 36 Erbse <λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει:> “Δαναοῖσιν ἀεικέα 

λοιγὸν ἀπώσει”. οὕτως αἱ Ἀριστάρχου. 

<λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει:> «Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει». έτσι παραδίδουν οι 

εκδόσεις του Αριστάρχου.  

a1 lemma add. Villoison ‖ 

Tgf 12 

b. Sch. T (Did. / ex.) ibid. c, I 148 Erbse <οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ:> οὔτε οὔτε, ἄμφω διὰ τοῦ 

τ, ἵν’ ᾖ ἐμφαντικὸν †δεύτερον† λεγόμενον. | καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ δὲ μέμφεται ὡς ἀεὶ ἰδιάζοντος 

αὐτοῦ. 

<οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ:> και τα δύο οὔτε γράφονται με τ, ώστε να είναι εμφατικό καθώς 

λέγεται δύο φορές. | και στην απολογία τον επικρίνει επειδή πάντα αποκλίνει. 

b | δεύτ.] δὶς Bekker.   

Tgf 13 

a. Sch. A (Did.) Il. H 238c1, II 268 Erbse βῶν: οὕτως αἱ Ἀριστάρχου βῶν σὺν τῷ ν. ἡ 

Ἀριστοφάνους “βοῦν”. τινὲς δὲ ἔξω τοῦ ν “βῶ”, καὶ μήποτε πιθανῶς, ἀντὶ τοῦ βόα.   

βῶν: έτσι παραδίδουν οι εκδόσεις του Αριστάρχου, βῶν με ν. Η έκδοση του Αριστοφάνη 

παραδίδει την ανάγνωση «βοῦν». Κάποιοι, όμως, παραδίδουν την ανάγνωση «βῶ» χωρίς το ν, 

και ίσως εύλογα αποτελεί εναλλακτική γραφή αντί για το βόα.  

a1 βῶν2 Bekker : βών Α ‖ 

Tgf 14 

a. Sch. Aim (Ariston.) Il. Π 59a1, IV 174 Erbse  <ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην:> ὅτι ἀντὶ τοῦ 

ἀτιμήτου μετανάστου, ὡς τὸ “ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες” (Α 299) ἀντὶ τοῦ ἐμοῦ.   b. Sch. b 

(Ariston.) ibid. a2, IV 175 Erbse ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς αἰτιατικὴν ἀντὶ γενικῆς φησιν, ἵν’ ᾖ ὡς ἐκ χειρὸς 

ἀτιμήτου μετανάστου ἀφείλετο.  
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< ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην:> <διπλή περιεστιγμένη>, επειδή παραδίδεται ως εναλλακτική 

ανάγνωση αντί για το ἀτιμήτου μετανάστου, όπως και στην φράση ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες (Α 

299) χρησιμοποιείται αντί για το ἐμοῦ. | Από την άλλη, ο Ηρωδιανός ισχυρίζεται ότι 

χρησιμοποιείται η αιτιατική ως εναλλακτική γραφή αντί της γενικής, για να δηλώσει τάχα ότι 

την πήρε <την Βρισηΐδα> από τα χέρια ατίμητου ξένου.  

a1 lemma add. Erbse (auctore Villoison) | ὅτι Α : ἡ διπλῆ, ὅτι Villoison | τοῦ Α fort. τοῦ του vel. τοῦ τινος coni. 

Erbse ‖ b3 in sch. b (post v. ἀκούει) ins. b, qui sch. α obiter legisse vid. Erbse | 3 ἡρωδιανὸς hariolatur b, debuit 

ἀρίσταρχος (Mayhoff)  

Tgf 15 

a. Sch. A (Ariston.) Il. Π 559a, IV 276 Erbse  {σαρπηδὼν} <ἀλλ’ εἴ μιν <ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες>: 

ὅτι ἔξωθεν προσυπακουστέον τὸ καλῶς ἂν ἔχοι· ‘εἰ αὐτὸν ἀνελόντες ἀεικισαίμεθα, καλῶς ἂν 

ἔχοι’. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ “ἀτὰρ πελέκεά[ς γε κ]αὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας” (φ 260).  b. Sch. Aim [Did. 

(?)] ibid. b1, IV 276 Erbse  <ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες:> λείπειν φασὶν αἱ Ἀριστάρχου τὸ 

εὖ ἂν ἔχοι.   

{Σαρπηδών} < ἀλλ’ εἴ μιν <ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες >: <διπλή περιεστιγμένη>, επειδή εξωτερικά 

(στο κείμενο) πρέπει να εννοηθεί το καλῶς ἄν ἔχοι: «θα ήταν καλό, αν τον σκυλεύαμε, αφού 

τον πιάσουμε». Και στην Οδύσσεια ομοίως «ἀτὰρ πελέκεά[ς γε κ]αὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας» (φ 

260). | < ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες:> οι εκδόσεις του Αριστάρχου ισχυρίζονται ότι λείπει 

η φράση εὖ ἄν ἔχοι.  

a1 (lemma) σαρπ. et ἀεικ. ἑλόντες add. Friedlaender. |  ὅτι Α : ἡ διπλῆ, ὅτι Villoison. ‖ 3 sq. πελέκεα [  ] (1cm) αἰεὶ 

κείωμεν Α em. et suppl. Friedlaender. ‖ b3 lemma add. Erbse  ‖ 4  αἱ ἀριστάρχου sc. διορθώσεις (an ἐκδόσεις?) coni. 

Erbse  

Tgf 16 

b. Sch. A (Ariston.) Il. Σ 10a, IV 437 Erbse  Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον: ἡ διπλῆ πρὸς τὸ 

ἀμφίβολον, πῶς Μυρμιδόνων ἄριστον λέγει τὸν Πάτροκλον Λοκρὸν ὄντα.    

Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον: <διπλή περιεστιγμένη>, επειδή αμφισβητείται ότι αποκαλεί τον 

Πάτροκλο τον καλύτερο των Μυρμιδόνων, ενώ είναι Λοκρός. 

Tgf 17 



   306 
 

a. Sch. A b(BCE3)T A, A b(BCE3)T A (Hrd. / Did.) Il. Y 188a, V 32 Erbse  βοῶν ἄπο: 

ἀναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν· ἔστι γὰρ τὸ ἑξῆς ἀπὸ βοῶν. ἔνιοι δὲ συντάσσουσι τὴν ἀπό τῷ 

“σεῦα” (Υ 189). | ἐν τῇ Χίᾳ δὲ “βοῶν ἔπι”. c. Sch. T (Did.) ibid. b2, V 32 Erbse  Ἀριστοφάνης 

δὲ γράφει “βοῶν ἔπι”.  

βοῶν ἄπο: η πρόθεση πρέπει να αντιστραφεί. Δηλαδή η φυσιολογική σειρά (των λέξεων) είναι 

ἀπὸ βοῶν. Μερικοί συντάσσουν την πρόθεση ἀπὸ με το «σεῦα» (Υ 189). | Και ο Αριστοφάνης 

γράφει «βοῶν ἔπι».  

a1 lemma scripsit Erbse, ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο. Α : βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα Τ, om. | c 4 ἀριστοφ. sq. pone sch. α 

(coni. Erbse, cum ν. αὐτήν, vide ad 1. 1—2) Τ, distinxit et transposuit Erbse.  

Tgf 18 

c. Sch. b(BCE3E4) (ex.) ibid. c2, V 537 Erbse  ἀντὶ τοῦ ἐμοιρήθη, ἢ ἀντὶ τοῦ ἐῴκει.  d. Sch. 

A (Ariston.) Il. Ω 86, V 537 Erbse  φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ< –- πάτρης>: ἀθετεῖται, ὅτι περισσός 

ἐστι· τὸ γὰρ “οἷ” (Ω 85) ἐστὶν αὐτῷ καὶ τὸ “ἔμελλεν” (Ω 85) ἀντὶ τοῦ ἐῴκει Ὁμήρῳ. οὐχὶ 

‘τῇ Θέτιδι ἔμελλεν ἐν Τροίᾳ φθίσεσθαι’ (cf. Ω 85 – 6).  

Δίνεται ως εναλλακτική γραφή αντί για το ἐμοιρήθη ή το ἐῴκει. | φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ< –- πάτρης>: 

<διπλή περιεστιγμένη>, επειδή, ο στίχος σημειώνεται ως νόθος, καθώς είναι περιττός. Το «οἷ» 

δηλαδή στον Όμηρο είναι το ίδιο με το «ἔμελλεν» (Ω 85) ως εναλλακτική γραφή αντί για το 

ἐῴκει. Σίγουρα δεν είναι «τῇ Θέτιδι ἔμελλεν ἐν Τροίᾳ φθίσεσθαι» (Ω 85-6).  

c 3 lemma A suppl. Erbse (duce Friedlaender) ‖ d 5 ὁμήρῳ Bekker : ὅμηρ ss. ο A :  συνήθως ὁμήρῳ Friedlaender., 

possis et παρ’ ὁμήρῳ prop. Erbse.  

Tgf 19 

b. Sch. DEHMaOT (ex.) Od. α 279a, I 148 Pontani  σοὶ δ’ αὐτῷ: τὰ μὲν γὰρ πρῶτα περὶ τῆς 

κλήσεως ἦν καὶ τῶν μνηστήρων καὶ τῆς μητρός, τὰ δὲ ἑξῆς πρὸς αὐτὸν μόνον, ὅσα ἔμελλεν 

ὠφεληθήσεσθαι ἐκ τῆς ἀποδημίας συντυχὼν τοῖς πρεσβυτέροις ἀνδράσι. 

σοὶ δ’ αὐτῷ: γιατί τα πρώτα λόγια, όσον αφορά την επίκληση, ήταν για τους μνηστήρες και την 

μητέρα του, τα ακόλουθα, όμως, ήταν μόνο για εκείνον, όσα, δηλαδή, επρόκειτο να ωφεληθεί 

από το ταξίδι του συναντώντας τους γηραιότερους άνδρες.  

b 2  πυκινῶς in lemma add. T | γὰρ om. DE | κλήσεως ci. Ludwich. : κτήσεως DEHMaOT (quod fort. servari potest, 

cl. δ 687 prop. Pontani) : χρήσεως Polak  ‖ 3 καὶ τῆς μνηστήρων Η | ἔμελλον Μa : ἤμελεν Η : ἤμελλεν ΟΤ.   

Tgf 20 
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b. Sch. HMa (Ariston.) ibid. b, II 228 Pontani ἀλλὰ σαόφρων <-αὐδῇ>: παρὰ τὰ πάτρια καὶ 

οὐχ ἁρμόττοντα <τῷ> Πεισιστράτου προσώπῳ. καὶ τὸ “νεμεσσᾶται” ἀντὶ τοῦ αἰδεῖται οὐχ 

Ὁμηρικῶς. καὶ αἱ “ἐπεσβολίαι” δὲ γέλοιαι, ὅθεν Ζηνόδοτος μεταποιεῖ “ἐπιστομίας 

ἀναφαίνειν.” 

 

ἀλλὰ σαόφρων <-αὐδῇ>: <διπλή περιεστιγμένη>, επειδή τα πατρικά λόγια δεν ταιριάζουν με τον 

χαρακτήρα του Πεισίστρατου. Και η ανάγνωση «νεμεσσᾶται», η οποία παραδίδεται ως 

εναλλακτική γραφή αντί για το αἰδεῖται, δεν είναι ομηρική. Και η ανάγνωση «ἐπεσβολίαι», 

όμως, είναι γελοία, γι’ αυτό και ο Ζηνόδοτος την αλλάζει σε «ἐπιστομίας ἀναφαίνειν».  

 

b 2 lemma H: κείνου μέντοι ὅδ’ υἱός (ad. v. 157) lemma Ma  ‖ 3  τῷ add. Polak : pro τοῦ ci. Dindorf | πρόσωπα Η | 

νεμεσᾶται Ma  ‖ 4 αἱ om. H | γέλοιοι Ma , corr. Dindorf : γέλοια Η | ἐπιστοβίας ci. Bolling.  

 

Tgf 21 

 

b. Sch. G2HMaP1Vy (Vulg.) ibid. b1, III 90 Pontani αἰθρηγενέτης] αἰθρίαν καὶ εὐδίαν ποιῶν, 

ἢ αἶθρον ποιῶν, τουτέστι πάγον. 

 

αἰθρηγενέτης] αυτός που παράγει δροσερό και ήρεμο ή ψυχρό αέρα, δηλαδή τον παγετό. 

 

b 3 εὐδίαν ποιῶν etiam add. N | ποιῶν1 post αἰθρίαν conl. G2 : ποιῶν μεγάλην y | αἴθραν (sic scr. Pontani) – πάγον 

i.l. iteravit P1 | ποιῶν2 om. G2 | τουτέστι: ὅ ἐστι ΜaV : καί G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   308 
 

Γραμματικά αποσπάσματα (αππ. 84-131) 

Έκδοση Ιλιάδας (αππ. 84-96) 

 

απ. 84  

b. Sch. A (Did.) ibid. a2, I 36 Erbse καὶ ἡ Μασσαλιωτικὴ δὲ καὶ ἡ Ῥιανοῦ τὸν αὐτὸν ἔχει 

τρόπον. ἔοικεν οὖν ἡ ἑτέρα Ζηνοδότου εἶναι, ἡ “οὐδ’ ὅ γε πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας 

ἀφέξει”.  c. Sch. T (Did.) ibid. a3, I 36 Erbse  οὐδ’ ὅ γε <πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας 

ἀφέξει>: καὶ ἡ Μασσαλιωτικὴ <καὶ> ἡ Ῥιανοῦ καὶ σχεδὸν πᾶσαι “οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν 

ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει”. ἔοικε δὲ ἡ ἑτέρα Ζηνοδότου εἶναι.  

και η Μασσαλιώτικη και η έκδοση του Ριανού κρατά την ίδια μορφή. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

άλλη ανάγνωση είναι του Ζηνόδοτου, δηλαδή η (ανάγνωση) «οὐδ’ ὅ γε πρὶν λοιμοῖο βαρείας 

χεῖρας ἀφέξει». | οὐδ’ ὅ γε <πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει>: και η Μασσαλιώτικη και η 

έκδοση του Ριανού και σχεδόν όλες οι εκδόσεις δίνουν την ανάγνωση «οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν 

ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει». Φαίνεται μάλιστα ότι η άλλη ανάγνωση είναι του Ζηνοδότου.  

b2-4 καὶ ἡ - ἀφέξει pone sch. A 97-9 (coni. cum v. δωρεάν Erbse) in A, transp. Bekker ‖ 2 μᾶσσα ἁλιωτικὴ A: corr. 

Villoison ‖ 3 οὐδ’ ὅ γε sq. coni. cum scholio A 91 (ἡ ἀριστοφάνους) Τ | lemma T: suppl. Μaass ‖ c4 καὶ add. Maass.   

απ. 85 

a. Sch. A (Did) Il. A 553b, I 148 Erbse  <οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ:> οὕτως αἱ Ἀριστάρχου 

καὶ ἡ Ῥιανοῦ καὶ ἡ Ἀριστοφάνους. καὶ ἔστιν ἐμφατικὸν δὶς λεγόμενον τὸ οὔτε. οἱ γράφοντες 

“οὐδὲ μεταλλῶ” κακῶς γράφουσιν.    

< οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ:> έτσι παραδίδουν οι εκδόσεις του Αριστάρχου και του Ριανού και 

του Αριστοφάνη. Και λέγεται δύο φορές το οὔτε για έμφαση. Αυτοί οι οποίοι γράφουν «οὐδὲ 

μεταλλῶ» γράφουν λανθασμένα. 

a1 lemma Bekker, καὶ λίην σε πάρος γε. Α ‖ 2 ἐμφατικὸν prop. Dindorf. (cf. sch. c Erbse ) | δὶς Villoison : διὅ Α | οἱ 

δὲ γράφ. Ludwich ‖ b3 οὔτε οὔτε om.  

 

απ. 86 
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b. Sch. T (Did.) ibid. c2, II 268 Erbse  βῶν {ἀζαλέην}: αἱ Ἀριστάρχου βῶν. ἡ Ἀριστοφάνους 

“βοῦν”. ἡ Ῥιανοῦ “βῶ”, ὡς βορέαο “βορέω ὑπ’ ἰωγῇ” (ξ 533). ἐν τοῖς παλαιοῖς ἐγέγραπτο 

ΒΟΝ, ὅπερ οὐκ ἐνόησαν οἱ διορθωταί.  

βῶν {ἀζαλέην}: οι εκδόσεις του Αριστάρχου παραδίδουν την γραφή βῶν. Η έκδοση του 

Αριστοφάνη παραδίδει «βοῦν» και του Ριανού «βῶ», όπως το βορέαο στην φράση «βορέω ὑπ’ 

ἰωγῇ» (ξ 533). Στα παλαιά χειρόγραφα γραφόταν ΒΟΝ, το οποίο δεν κατάλαβαν οι διορθωτές.   

b3 (lemma) ἀζ. eiecit Erbse | ἡ ἠριανοῦ TV ‖ 3 ὑπιωγή V em. Maass : ὑπτωγῆ Τ | sq. verba ἐν τοῖς παλ. sq. a Didymo 

aliena esse suspicatur Ludwich (cf. test. Erbse) | ΒΟΝ  Βekker : βὼν Τ.   

 

απ. 87 

c. Sch. b(BE3)T, T (Did. / ex.) ibid. b, IV 175 Erbse  μετανάστην: ἐν τῇ Μασ<σ>αλιωτικῇ 

καὶ τῇ Ῥιανοῦ “μετανάστιν”, καὶ ἀκούουσι τὴν Βρισηΐδα. | ἐδόκουν δὲ ἀτιμότεροι εἶναι οἱ 

μέτοικοι ὡς διὰ μοχθηρίαν τρόπων τὰς ἰδίας καταλιπόντες· “κατὰ ξένου μετοίκου” ὁ 

κωμικός (Ar. equ. 347).  

μετανάστην: στην Μασσαλιώτικη και την έκδοση του Ριανού δίνεται η γραφή «μετανάστιν», και 

καταλαβαίνουν (ότι πρόκειται για) τη Βρισηΐδα. | Θεωρούσαν, μάλιστα, ότι οι μέτοικοι ήταν 

λιγότερο έντιμοι, επειδή, εξαιτίας της μοχθηρής συμπεριφοράς τους, εγκατέλειπαν τα 

υπάρχοντά τους. «Κατὰ ξένου μετοίκου» αναφέρει ο κωμικός (Αρ. Ιππ. 347).  

c 4-5  ἐν τῇ μ. - ῥιανοῦ Τ (μασαλ. suppl. Bekker), ὁ μὲν ἀρίσταρχος γράφει b | 5 μετανάστιν Lobel : μεταναστεῖν Τ : 

μεταναστήν BC : μετανάστην Ε3  |  καὶ - Βρισηΐδα Τ : καὶ πρὸς τὴν Βρισηΐδα (βρησηΐδα Β) ἀκούει b ‖ 6  καταλ. Τ : 

ἐῶντες b, ἐῶντες πατρίδας suppl. Bergler.  

απ. 88 

c. Sch. T [Did. (?)] ibid. b2, IV 276 Erbse Ἀρίσταρχός φησι λείπειν τὸ καλῶς ἂν γένοιτο. 

ἄλλως· ἀλλ’ εἴ μιν {ἀεικισσαίμεθα}: εἴ μιν> ἀντὶ τοῦ εἴθε. <ἀλλ’ εἴ μιν:> ἐν τῇ Ῥιανοῦ “ἀλλ’ 

εὖ μιν {ἀεικισσάμεθ’ ἑλόντες}”.  

Ο Αρίσταρχος θεωρεί ότι λείπει η φράση καλῶς ἄν γένοιτο. Διαφορετικά. αλλά αν τον 

{σκυλεύαμε}: το <εἴ μιν> σημαίνει εἴθε. <ἀλλ’ εἴ μιν:> στην έκδοση του Ριανού παραδίδεται η 

ανάγνωση «ἀλλ’ εὖ μιν {ἀεικισσάμεθ’ ἑλόντες}». 
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c5  ἀρίσταρχός φησι sq. pone sch. d (coni. cum v. τοῦ εἴθε Erbse) in T | ἄλλως, lemma, sch. cum scholio c coni. T, 

dist. Bekker (V) ‖ 6 (lemma) ἀεικ. seclusit, fort. et ἀλλ’ delendum esse coni. Erbse | lemma add. Bekker. | ἀεικ. 

ἑλόντες Α proscripsit Bekker.  

απ. 89 

 a. Sch. A [Did. / ex. / Porph. (?)] Il. Σ 10-11a, IV 436 Erbse  Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον <ἔτι 

ζώοντος ἐμεῖο /> χερσὶν ὕπο Τρώων <λείψειν φάος ἠελίοιο>: ἐν τῇ Ῥιανοῦ οὐκ ἦσαν οἱ δύο, 

ἴσως ἐπεὶ οὐκ ἦν Μυρμιδὼν ὁ Πάτροκλος· Λοκρὸς γὰρ ἦν ἐξ Ὀποῦντος. δεῖν δέ φησιν ὁ 

Ἀρίσταρχος οὕτως αὐτὸ παραδέχεσθαι, τὸν μετ’ αὐτὸν ἄριστον τῶν Μυρμιδόνων. | καὶ κατά 

τινας δὲ τῶν μεθ’ Ὅμηρον Ἄκτωρ ὁ πατὴρ τοῦ Μενοιτίου λέγεται λαβεῖν Αἴγιναν, ἐκ ταύτης 

δὲ γενέσθαι Μενοίτιον καὶ οἰκῆσαι ἐν Ὀποῦντι. οὕτως οὖν γίνεται τὸ ἀνέκαθεν Μυρμιδὼν ὁ 

Πάτροκλος. δύναται δὲ καὶ ἑτέρως Μυρμιδὼν ὁ Πάτροκλος λέγεσθαι διὰ τὸ μετὰ τὸν Ἀχιλλέα 

ἡγήσασθαι τῶν Μυρμιδόνων. | πῶς δέ, φασί, τοῦτο πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς ἔπεμπε τὸν 

Πάτροκλον εἰς τὸν πόλεμον; ὅτι, φαίη τις ἄν, οὔτε τοὔνομα σαφῶς εἶπεν οὔτε τὸν χρόνον, 

παρά τε τὸν καιρὸν λήθη γίνεται τῶν τοιούτων. ὅταν δὲ ἀποβῇ, μιμνῄσκονται. c. Sch. T [ex. 

(Did.)] ibid. c, IV 437 Erbse ἄλλως· Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον: ἐν τῇ Ῥιανοῦ καὶ 

Ἀριστοφάνους οὐκ ἐφέροντο οἱ δύο (sc. Σ 10 et 11). δύναται δὲ Μυρμιδόνων λέγειν τὸν 

ἄριστον οἷον τῆς Μυρμιδόνων στρατιᾶς· διὸ καὶ ἄριστον, οὐ κρείττω εἶπεν. ἢ τὸν ἐν 

Μυρμιδόσιν ἄριστον· συνηρίθμητο γὰρ αὐτοῖς, εἰ καὶ Λοκρὸς ἦν.  

Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον <ἔτι ζώοντος ἐμεῖο /> χερσὶν ὕπο Τρώων <λείψειν φάος ἠελίοιο>: στην 

έκδοση του Ριανού δεν υπήρχαν οι δύο στίχοι, ίσως επειδή ο Πάτροκλος δεν ήταν Μυρμιδόνας. 

Γιατί ήταν Λοκρός από τον Οπούντα. Από την άλλη, ο Αρίσταρχος ισχυρίζεται ότι έτσι πρέπει 

να γίνει αποδεκτό, τὸν μετ’ αὐτὸν ἄριστον τῶν Μυρμιδόνων. | και σύμφωνα με κάποιους 

μεθομηρικούς (ποιητές) λέγεται ότι ο Άκτωρ, ο πατέρας του Μενοιτίου, πήρε την Αίγινα και ότι 

από εκείνη γεννήθηκε ο Μενοίτιος και εγκαταστάθηκε στον Οπούντα. Έτσι, λοιπόν, προέκυψε 

από τις καταβολές του να είναι Μυρμιδόνας ο Πάτροκλος. Μπορεί, βέβαια, και αλλιώς να 

ονομάζεται ο Πάτροκλος Μυρμιδόνας, λόγω του ότι αυτός μετά τον Αχιλλέα ηγήθηκε των 

Μυρμιδόνων. |  πώς λοιπόν, λένε, αν και πληροφορήθηκε αυτό από την μητέρα του, έστειλε τον 

Πάτροκλο στον πόλεμο; Κάποιος θα ισχυριζόταν ότι ούτε το όνομα, ούτε τον χρόνο δεν δήλωσε 

ξεκάθαρα και με τον καιρό τέτοιου είδους χρησμοί ξεχνιούνται. Όταν, όμως, πεθάνει, τα 

θυμούνται. | Διαφορετικά. τον καλύτερο από τους Μυρμιδόνες: στην έκδοση του Ριανού και του 

Αριστοφάνη δεν παραδίδονται οι δύο στίχοι. Μπορεί να αποκαλεί καλύτερο από τους 

Μυρμιδόνες, όποιον από το στράτευμα των Μυρμιδόνων είναι άριστος. Και για αυτόν τον λόγο 
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τον είπε άριστο, όχι καλύτερο (κρείττω). Είτε τον άριστο ανάμεσα στους Μυρμιδόνες. 

Συνυπολογίζεται, λοιπόν, με εκείνους, αν και είναι Λοκρός.  

a1 sq. lemma μυρμ. τὸν ἄριστον : χ. ὑπο τρώων Α: em. et. suppl. Villoison ‖ 2 δύο scripsit Erbse, β΄ Α (ut semper 

fere) : οἱ γ’ propos. Mayhoff (vix recte coni. Erbse) ‖ 3 μυρμιδόνων A: corr. Bekker | αὐτὸ cp. (αυ ss. τ) A : αὐτὸν 

Villoison, Bekker ‖ 4 μετ’ αὐτὸν Α : μετὰ τὸν Villoison ‖ 5 ὀποῦντι Α, fort. erat οἰνώνῃ (vide sch. Σ 10 b et D) prop. 

Erbse ‖ c 12  ἄλλως ante lemma (et sch.) V, in mg. T | ἐν – οἱ δύο ad Σ 10-1 pertinet  | ἰριανοῦ Τ (V) em. Ludwich ‖ 

13 στρατείας T (V) em. Bekker.  

 

απ. 90  

a. Sch. Aint (Did.) Il. T 41a, IV 580 Erbse <ἥρωας:> παρὰ Ἀριστοφάνει καὶ Ῥιανῷ 

“ἐρίηρας”.   b. Sch. Til [ex. (Ariston.)] ibid. b, IV 580 Erbse  <ἥρωας:> τινὲς τοὺς βασιλεῖς 

νῦν. 

<ἥρωας:> στον Αριστοφάνη και τον Ριανό παραδίδεται η ανάγνωση «ἐρίηρας». | <ἥρωας:> 

κάποιοι αποκαλούν έτσι τους νυν βασιλιάδες.  

a1 lemma add. Bekker | παρὰ Α : παρ’ Villoison ‖ b2 lemma add. Erbse (duce Bekker.).  

 

απ. 91 

b. Sch. Aim (Did.) ibid. b1, V 32 Erbse  <βοῶν ἄπο:> ἡ Ῥιανοῦ καὶ Ἀριστοφάνους “βοῶν 

ἔπι”, οὐκ ἀχαρίτως.    

<βοῶν ἄπο:> η έκδοση του Ριανού και του Αριστοφάνη παραδίδει την ανάγνωση «βοῶν ἔπι», 

όχι απρεπώς.  

b. ‖ 2  τὴν πρόθεσιν Α : τὴν ἀπό bT | ἔνιοι δὲ - σεῦα (σεῦα Villoison : ἔσσευα Α) Α : τινὲς δὲ τῷ σεῦα συντάσσουσιν 

αὐτήν b T  ‖ b 3 lemma add. Erbse (duce Ldw) | ἀριστοφ. Villoison : ἀριστοφ Α (sic, errat Dindorf.) | 4 ἀχαρίστως 

Α em. Bekker. (cf. Ludwich, A. H. T. 1, 452, 24 not.).  

 

απ. 92 

a. Sch. AimT (Did.) Il. Y 331, V 57 Erbse  καί μιν φωνήσας: παρὰ Ζηνοδότῳ “καί μιν 

νεικείων”, παρὰ Ῥιανῷ “τὸν καὶ νεικείων”. 
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καί μιν φωνήσας: στον Ζηνόδοτο (παραδίδεται η ανάγνωση) «καί μιν νεικείων», στον Ριανό 

(παραδίδεται η ανάγνωση) «τὸν καὶ νεικείων».  

 

a1 lemma T, om. A | παρὰ ζην. Α : ζηνόδοτος Τ | νεικίων (e νεικείων factum) T ‖ 1-2 παρὰ ῥ. τὸν Α : ῥεῖα νόστον Τ 

| 2  νείκ. Α : νεικίων προσέφη Τ.  

 

απ. 93  

a. Sch. A (Did.) Il. Φ 607a1, V 260 Erbse  πόλις δ’ ἔμπλητο: παρὰ Ἀντιμάχῳ (απ. 174 

Matthews) καὶ Ῥιανῷ “πύλαι δ’ ἔμπληντο {ἀλέντων}”. b. Sch. Aim (Did.) ibid. a2, V 260  

Erbse  <πόλις:> γράφεται “πύλαι”. 

 

πόλις δ’ ἔμπλητο: στον Αντίμαχο (απ. 174 Matthews) και τον Ριανό (παραδίδεται η ανάγνωση) 

«πύλαι δ’ ἔμπληντο {ἀλέντων}». | <πόλις:> γράφεται (αλλιώς και) «πύλαι».  

 

a1 lemma Bekker | τυτθὸν ὑπερπροθέοντα. Α (fol. 281v) scholio ad Φ 604 relegato Erbse | ἔμπληντο Villoison : 

ἔμπλη’ τ | το Α ‖  ἀλέντων Α secl. Bekker ‖ b 2 lemma add. Erbse | γράφ scripsit Erbse, cp. (γρ) in A.  

 

 

απ. 94 

a. Sch. A (Did.) Il. Ψ 81a, V 380-81 Erbse {τείχει ὑπο τρώων} εὐηγενέων: ἐν τῇ Ῥιανοῦ καὶ 

Ἀριστοφάνους (ed. Slater, 1986, 191) “εὐηφενέων” διὰ τοῦ φ, εὖ τῷ ἀφένει χρωμένων, ὡς 

Κλέαρχος ἐν ταῖς Γλώτταις (απ. 111 We.).   b. Sch. b (BCE3E4) T (ex.) ibid. b, V 381 Erbse   

εὐηγενέων: τῶν καλοὺς ἀγροὺς ἐχόντων. οἱ δὲ “εὐηφενέων” παρὰ τὸ ἄφενος, τῶν εὖ τῷ 

ἀφένει χρωμένων.  

{τείχει ὑπο τρώων} εὐηγενέων: στην έκδοση του Ριανού και του Αριστοφάνη (ed. Slater, 1986, 

191) παραδίδεται η ανάγνωση «εὐηφενέων» με φ, χρησιμοποιώντας σωστά το ἀφένει, όπως ο 

Κλέαρχος στις Γλώτταις (απ. 111 We.). | εὐηγενέων: αυτοί που έχουν καλά χωράφια. Από την 

άλλη, εκείνοι, που χρησιμοποιούν σωστά το ἀφένει, παραδίδουν την ανάγνωση «εὐηφενέων» 

από το (ουσιαστικό) ἄφενος.    

a1 (lemma) τείχει ὑπο τρ. Α secl. Dindorf. ‖ 2 ἀφένῳ Α emendavit Erbse  | κλείταρχος Schweighaeuser | lemma E4 

T, om. BCE3 ‖ b 4 ἐχόντων Τ : ἐχόντων ἤ γένη b |4 τῶν – χρωμ. scripsit Erbse | εὖ τῷ ἀφένει χρωμ. Τ : τῶν καλῶς 

χρωμένων τῷ ἀφένει (ἀφένω Β) BCE3 : τῶν καλῶς ἀφένω χρωμένων Ε4.  
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απ. 95 

a. Sch. AimT (Did.) Il. Ω 85b, V 537 Erbse  <ὅς οἱ ἔμελλε:> ἐν τῇ κατὰ Ῥιανὸν “ὃς τάχ’ 

ἔμελλεν”.  b. Sch. T (ex.) ibid. c1, V 537 Erbse  <ὅς οἱ> ἔμελλε: ἐῴκει, ἀντὶ τοῦ ‘ὃς τῷ υἱῷ 

ἥρμοστο’. περισσὸς οὖν ὁ ἑξῆς.  

ὅς οἱ ἔμελλε: στην έκδοση του Ριανού παραδίδεται η ανάγνωση «ὅς τάχ’ ἔμελλεν». | <ὅς οἱ> 

ἔμελλε: το ἐῴκει ως εναλλακτική γραφή παραδίδεται αντί για την ανάγνωση «ὃς τῷ υἱῷ 

ἥρμοστο». Περιττός, λοιπόν, είναι ο ακόλουθος στίχος.  

a1 lemma ( = Acont, vulg.) add. Villoison, (pro ἔμελλε fort. ἔμελλεν scribendum coni. Erbse) | ἐν — ῥιανὸν Α : ῥιανὸς 

δὲ γράφει (pone sch. c1 coni. Erbse, cum ν. ἑξῆς) Τ  | fort. melius ἔμελλε coni. Erbse ‖ b 2 lemma Τ suppl. Maass, 

fort. melius ὅs oἱ ἔμελλεν prop. Erbse. 

 

απ. 96 

a. Sch. A (Did.) Il. Ω 584 a1, V 616 Erbse  χόλον οὐκ ἐρύσαιτο: ἔν τισι “κότον οὐ κατερύκοι”. 

ἄμεινον δὲ “χόλον”.  b. Sch. T (Did.) ibid. a2, V 616 Erbse χόλον {οὐκ ἐρύσαιτο}: Ῥιανὸς 

“†κόλον†”, οἱ δὲ “κόπον”. ἄμεινον δὲ “γόον”, ἵνα μὴ ὑπερπαθήσας καταράσηται Ἀχιλλεῖ.   

c. Sch. b (BCE3E4) (Did.) ibid. a3, V 616 Erbse  Ἡρωδιανὸς “γόον” γράφει· ποῖον γὰρ οὗτος 

εἶχε χόλον, εἰ μὴ μᾶλλον γόον;  

χόλον οὐκ ἐρύσαιτο: σε κάποιους (γραμματικούς) παραδίδεται η ανάγνωση «κότον οὐ 

κατερύκοι». Είναι καλύτερη, όμως, η γραφή «χόλον». | χόλον {οὐκ ἐρύσαιτο}: ο Ριανός 

παραδίδει την γραφή «†κόλον†», ενώ άλλοι παραδίδουν την γραφή «κόπον». Η ανάγνωση 

«γόον» είναι καλύτερη, για να μην τον καταραστεί ο Αχιλλέας, αυτόν (τον Πρίαμο) που είναι 

θλιβερά συντετριμμένος. | Ο Ηρωδιανός γράφει «γόον». Γιατί, ποιά οργή είχε εκείνος, αν δεν 

είχε περισσότερο θρήνο;   

a1 χόλον οὐκ ἐρύσαιτο Ludwich (quod probari nequit) | (le.) οὐκ ἐρ. Τ, seclusit Erbse  ‖ b 2 ῥιαν. Heyne :  ἐανολ Τ 

(V) : ἔνιοι Ludwich | κόλον Τ (V) : χόλον Heyne (itaque Mayhoff) : κότον Spitz. (fort. bene coni. Erbse) ‖ 3 κόπον 

i.e. planctum vid. Erbse : κότον Mayhoff   ‖ c 4 ἡρωδ. nomen ab auctore hyparchetypi b interpolatum Erbse. 

 

 

Έκδοση Οδύσσειας (αππ. 97 - 129) 

απ. 97 
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a. Sch. EHJMaPe (ex.) Od. α 95a, I 66 Pontani  ἠδ’ ἵνα - ἔχῃσιν] ἵνα τὸν Τηλέμαχον κλέον 

ἔχῃ ἐν τοῖς ἀνθρώποις.  b. Sch. HMa (Did.) ibid. e, I 67 Pontani  ἔχῃσιν] ἐν τῇ κατὰ Ῥιανὸν 

λάβῃσι γράφεται.  

ἠδ’ ἵνα - ἔχῃσιν] για να αποκτήσει δόξα ο Τηλέμαχος ανάμεσα στους ανθρώπους. | ἔχῃσιν] στην 

έκδοση του Ριανού γράφεται λάβῃσι.   

a1 ἵνα: καὶ ὅπως αὐτὸν Μa | ἀνθρώποις: ἀλλοτρίοις ut vid. H | Ῥιανόν Porson : Ἀρινόν H : Ἀριανόν Μa .  

.  

απ. 98 

a. Sch. H1HMaO, HMaO (ex. / Did.) Od. α 124 e, I 79 Pontani  <μυθήσεαι> ὅττεό σε χρὴ: 

περὶ ὅτου σε χρὴ, τοῦτο λέξεις. καὶ ἄλλως. ἐν τῇ κατὰ Ῥιανὸν ἄμεινον ἐγέγραπτο ὅττευ σε 

χρὴ, ὡς ἀλλαχοῦ (Od. ρ 121.) “ὅττευ χρηΐζων”. 

<μυθήσεαι> ὅττεό σε χρὴ: εσύ θα πεις αυτό που πρέπει. και εναλλακτικά. στην έκδοση του 

Ριανού γραφόταν καλύτερα ὅττευ σε χρὴ, όπως και αλλού (Οδ. ρ 121) “ὅττευ χρηΐζων”.  

a1 Ιemma om. Ma   ‖ 1-2 περί -  λέξεις in fine scholii (πευσάμενος interposito) conl. O | ἄλλως om. MaO | κατὰ Ῥιανὸν 

corr. Cramer : καταριανόν Ο : κατὰ Ἀριανόν HMa  ‖ 2 ὅτευ (bis) MaO | χρή: χρείας Ο | ὡς om. O ‖ 3 ὅττευ σε Η : ὅτευ 

Μa 

 

απ. 99 

a. Sch. HMaO (Did.) Od. α 278a, I 148 Pontani  πολλά - ἕπεσθαι] ἐν τῇ κατὰ Ῥιανὸν οὐκ ἦν 

ὁ στίχος 

πολλά - ἕπεσθαι] στην έκδοση του Ριανού δεν υπήρχε ο στίχος.  

a1 οἱ δ’ αὐτῷ πυκινῶς (279) lemma O: ad v. 279 adscr. etiam HMa : huc rettulit Bekker | οὗτος δὲ ὁ στ. ante ἐν τῇ 

conl. Ma | Ἀριανόν HMaO, corr. Cramer   

 

απ. 100 

a. Sch. H (Did.) Od. β 152e, I 287 Pontani ὄσσοντο: ἐν τῇ Ῥιανοῦ «ὀσσῶντο», ἀντὶ τοῦ 

ὄσσαν καὶ κληδόνα ἐποίουν.  

ὄσσοντο: στην έκδοση του Ριανού παραδίδεται η γραφή «ὀσσῶντο», το έκανε ποιητικό ως 

εναλλακτική γραφή αντί για τις γραφές ὅσσαν και κληδόνα.  
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a1 ὀσσῶντο (ex Hsch. ο 1448 ὀσσῶσθαι vel, ut Mus. et Latte, ὀσσᾶσθαι) : ἔσσατο Η : ὄσσαντο Porson :  ὀσσᾶτο (δ’ 

ὄλεθρος) Mayhoff. 

 

απ. 101 

a. Sch. HMa (Did.) Od. β 241b, I 315 Pontani  <κατερύκετε>: Ῥιανὸς γράφει «καταπαύετε». 

καὶ λόγον ἔχει διὰ τὸ καὶ τὸν μάντιν εἰπεῖν «φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν, οἱ δὲ καὶ 

αὐτοὶ παυέσθων» [168-69], καὶ τὸ «ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν» [244]. 

<κατερύκετε>: ο Ριανός γράφει «καταπαύετε». υπάρχει και στην αφήγηση με τον μάντη 

(Aλιθέρση) να λέει «φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ παυέσθων» (168-69) 

και «ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν» (244).  

a1 lemma Bekker : om. H, qui signo ad καταπαυέμεν (v. 244) refert : om. Ma , qui scholio β 240c subiungit | γράφει 

(Porson) καταπαύετε (Bekker) : γὰρ καὶ παύετε ΗΜa  ‖ 2 διὰ τὸ in H vix leguntur add. Pontani | φραζώμεθ’ HMa  | 

καταπαύσωμεν HMa  ‖ 3 ἡμείας Μa . 

 

απ. 102 

a. Sch. Ma (Did.) Od. β 311c1, I 339 Pontani <ἀέκοντα>] οὕτω γράφει Ῥιανός. γράφεται δὲ 

καὶ «ἀκέοντα».   b. Sch. H (Did.) ibid. c2, I 339 Pontani ἀκέοντα] Ῥιανὸς γράφει «ἀέκοντα». 

<ἀέκοντα>] έτσι γράφει ο Ριανός. Γράφεται, όμως, και «ἀκέοντα». | ἀκέοντα] ο Ριανός γράφει 

«ἀέκοντα». 

a1 lemma suppl. Ludwich: ἀκέοντα in textu Homeri habet M ‖ b 2 γρ. «ἀέκοντα» etiam k.  

 

απ. 103 

a. Sch. HMa (Did.) Od. γ 24a, II 15 Pontani  αἰδὼς δ’ αὖ νέῳ ἀνδρί: οὕτω δὲ ἡ κατὰ Ῥιανόν. 

αἰδὼς δ’ αὖ νέῳ ἀνδρί: έτσι παραδίδει η έκδοση του Ριανού. 

 

a1 νέον lemma suppl. Ma  | δέ Η : γάρ Ma  : γράφουσιν Cobet | ἡ Ludwich : οἱ HMa  | Ἀριανόν HMa , corr. Porson.  
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απ. 104 

 

a. Sch. H (Did.) Od. γ 178a, II 65 Pontani  ἐννύχιαι] Ῥιανὸς γράφει “’ἐννύχιοι”. 

 

ἐννύχιαι] ο Ριανός γράφει «ἐννύχιοι».  

 

a1 ἀρειανὸς γρ.΄ Η, corr. Cobet : αἱ Ῥιανοῦ γράφουσιν Porson : οἱ κατὰ Ῥιανὸν γράφουσιν Leurini.  

 

 

απ. 105 

 

a. Sch. Ma (Did.) Od. δ 12d, II 183 Pontani  Ἑλένῃ: ἐν τῇ κατὰ Ῥιανὸν καὶ Ἀριστοφάνη 

«Ἑλένης» σὺν τῷ -ς. 

 

Ἑλένῃ: στην έκδοση του Ριανού και του Αριστοφάνη παραδίδεται η γραφή «Ἑλένης» μαζί με 

το –ς.  

 

a1 Ἀριανὸν Ma , corr. Dindorf.  

 

 

 

απ. 106 

 

a. Sch. H (Did.) Od. δ 158a, II 228 Pontani  ἀλλὰ σαόφρων – αὐδῇ (160)] οὐκ ἐφέροντο ἐν 

τῇ Ῥιανοῦ οὗτοι οἱ τρεῖς στίχοι.   b. Sch. HMa (Ariston.) ibid. b, II 228 Pontani ἀλλὰ 

σαόφρων <-αὐδῇ>: παρὰ τὰ πάτρια καὶ οὐχ ἁρμόττοντα <τῷ> Πεισιστράτου προσώπῳ. καὶ 

τὸ “νεμεσσᾶται” ἀντὶ τοῦ αἰδεῖται οὐχ Ὁμηρικῶς. καὶ αἱ “ἐπεσβολίαι” δὲ γέλοιαι, ὅθεν 

Ζηνόδοτος μεταποιεῖ “ἐπιστομίας ἀναφαίνειν.” 

 

ἀλλὰ σαόφρων – αὐδῇ (160)] οι τρείς αυτοί στίχοι δεν παραδίδονταν στην έκδοση του Ριανού.  

 

a1 re vera punctis ad vv. 159-61 coni. Pontani et hanc omissionem refert H | Ἀρειανοῦ Η, corr. Porson  

 

απ. 107 
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a. Sch. HP1 (Did.) Od. δ 702a, II 371 Pontani  ἠγαθέην] Ῥιανὸς “ἠμαθίην” γράφει. 

 

ἠγαθέην] ο Ριανός γράφει «ἠμαθίην». 

 

a1 an ἠμαθόεντ’ scribendum esse coni. Pontani.  

 

 

απ. 108 

 

a. Sch. HP1 (Did.) Od. δ 788a, II 388 Pontani  κεῖτ’ ἄρ ἄσιτος] Ῥιανός “κεῖτ’ ἄρ’ ἄναυδος”. 

καὶ ἔστιν αὕτη χαριεστέρα ἡ γραφή. 

 

κεῖτ’ ἄρ ἄσιτος] ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «κεῖτ’ ἄρ’ ἄναυδος». και αυτή η ανάγνωση 

είναι καλύτερη. 

 

a 2  ἡ γραφή αὕτη P1. 

 

απ. 109 

 

a. Sch. P1 (Did.) Od. ε 253a, III 70 Pontani  ἐπηγκενίδεσσι: οὕτως Ἀρίσταρχος. Ῥιανὸς δὲ 

“ἐπητανίδεσσι”, ἤγουν ταῖς μακραῖς καὶ ἐπεκτεταμέναις.   b. Sch. EHMaP1VXY (Vulg.), 

ibid. b, III Pontani ἐπηγκενίδεσσι: ταῖς διατεταμέναις σανίσι, κατὰ μετάθεσιν τοῦ ν, οἷον 

“ἐπηνεγκίδεσσι”, ταῖς ἐπικειμέναις δοκοῖς. 

 

ἐπηγκενίδεσσι: έτσι παραδίδει ο Αρίσταρχος. Ο Ριανός, όμως, παραδίδει την γραφή 

«ἐπητανίδεσσι», δηλαδή τις μακρές και τεντωμένες σανίδες. | ἐπηγκενίδεσσι: (δηλαδή) τις 

τεντωμένες σανίδες, (η γραφή προκύπτει) με μετάθεση του ν, όπως η γραφή «ἐπηνεγκίδεσσι» 

για τα επικείμενα δοκάρια.  

 

a1 scholio c2 ἄλλως interiecto subiungit P1 | oὗτος P1  ‖ 2 ἐπιτανίδες P1, corr. Lobeck : ἐπεκτανίδες Buttmann, fort. 

nimis ingeniosum iud. Pontani ‖ 2 scholio a ἄλλως interiecto subi. P1 ‖ b 3 ἐπηκενίδεσσι lemma Ma  | oἷον ἐπενδ. om. 

Y ‖ 3-4 ἐπηνδοκίδεσσι – δοκοῖς etiam G2  ‖ 3 ἐπηνεγκίδεσσι corr. Ernst. : ἐπενδοκίδεσι P1, rec. Buttmann et (-δεσσι) 

Dindorf : ἐπενεκήδεσι Ε : ἐπινεκήδεσσι Χ : ἐπινεκίδεσσι Η : ἐπηνοκήδεσσι Μa V ‖ 4 ἐπικ. τοῖς δοκοῖς EG2X.  

 

απ. 110 
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a. Sch. HP1 (Did.) Od. ε 296a, III 90 Pontani  αἰθρηγενέτης: Ῥιανὸς καὶ Ἀριστοφάνης (p. 

197 Slater) «αἰθρηγενεής» λέγουσιν.   

 

αἰθρηγενέτης: ο Ριανός και ο Αριστοφάνης δηλώνουν την γραφή «αἰθρηγενεής».  

 

a1 τὸ δ’ αἰθρ. (scholio ε 295c subiung. Pontani) HP1 | ἠριανός ΗP1, corr. Porson ‖ 2 αἰθρηγενέης mss., corr. Dindorf. 

: αἰθρηγενέτης Buttmann. 

 

απ. 111 

a. Sch. BHMaP1 (Did. / Ariston.) Od. ε 313b1, III 95 Pontani  αὐτὸς πέσε] Ῥιανὸς «αὐτὸν 

βάλε». τὸ κῦμα δηλονότι· <ὃ> καὶ ἄμεινον. / ἀντιστρόφως δὲ ἡρμήνευσεν. οὐ γὰρ πρότερον 

ἔπεσεν, εἶτα ἀφῆκε τὸ πηδάλιον. 

 

αὐτὸς πἐσε] ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση αὐτὸν βάλε. Σαφώς (η ανάγνωση υποδηλώνει) το 

κύμα. Η ανάγνωση αυτή είναι καλύτερη. / Το εξέφρασε πρωθύστερα. Γιατί δεν έπεσε πρώτα 

και έπειτα άφησε το πηδάλιο. 

 

a1 male legitur sch. B | Ῥιανός om. Ma | βάλε: δὲ βάλον (scholio ε 313b subiungens Pontani) Ma ‖ 2 ὅ add. Dindorf 

| καὶ ἄμεινον om. BMa.  

 

απ. 112 

a. Sch. H (Did.) Od. ε 393a, III 115 Pontani  ὑπὸ κύματος] ἐν τῇ Ἀριστοφάνους (p. 197 

Slater) καὶ Ῥιανοῦ «ἐπὶ κύματος». 

 

ὑπὸ κύματος] στην έκδοση του Αριστοφάνη και του Ριανού παραδίδεται η ανάγνωση «ἐπὶ 

κύματος».  

 

a1 Ἀρειανοῦ ut vid. H, corr. Porson ‖ 2 ἐπὶ i.l. habet etiam y add. Pontani.  

 

απ. 113 

a. Sch. HP1 (Did.) Od. ζ 10a, III 148 Pontani  θεῶν] Ῥιανὸς «θεοῖς». 

 

θεῶν] ο Ριανός παραδίδει την γραφή «θεοῖς».  
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απ. 114 

a. Sch. HP1 (Did.) Od. ζ 44f, III 157 Pontani αἴθρη] Ῥιανὸς «αἰθήρ».  b. Sch. HP1 (Did.) 

Od. ζ 46a, III 158 Pontani  τῷ ἔνι] Ῥιανὸς «τῇ ἔνι», πρὸς τὴν αἴγλην. 

 

αἴθρη] ο Ριανός παραδίδει την γραφή «αἰθήρ». | τῷ ἔνι] ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «τῇ 

ἔνι» και αναφέρεται στην αίγλη.  

 

απ. 115 

a. Sch. HP1 (Did.) Od. ζ 57d, III 161 Pontani  ἐφοπλίσσειας] Ῥιανὸς «ἐφοπλίσσειαν», οἱ 

δμῶες δηλονότι. 

 

ἐφοπλίσσειας] ο Ριανός παραδίδει την γραφή «ἐφοπλίσσειαν», δηλαδή οι δούλοι.  

 

a1 ἐφοπλίσειαν Η : ἐφοπλήσειαν P1  | δηλονότι om. P1.  

 

απ. 116  

a. Sch. HP1 (Did.) Od. ζ 132c, III 180 Pontani  αὐτὰρ ὁ βουσί] Ῥιανὸς «αὐτὰρ βουσί». 

 

αὐτὰρ ὁ βουσί] ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «αὐτὰρ βουσί». 

 

απ. 117  

a. Sch. H (Did.) Od. θ 299, p. 383.15 Dindorf πέλοντο] Ῥιανὸς «πέλοιτο» γράφει. 

 

πέλοντο] ο Ριανός γράφει «πέλοιτο».  

 

a1 πέλοντο lemma, sic in textu H M, sed uterque superscripto αι suppl. Dindorf | πέλοιτο corr. Porson, pro πέλοι.   

 

απ. 118 

a. Sch. H Q (Did.) Od. ι 491, p. 439.29 Dindorf πρήσσοντες] Ῥιανὸς «πλήσσοντες».  

 

πρήσσοντες] ο Ριανός παραδίδει την γραφή «πλήσσοντες».   

 

a1 Ῥιανὸς corr. Porson : ἀριανὸς Q.  

 

απ. 119 
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a. Sch. H (Did.) Od. κ 130, p. 456.27-29 Dindorf  οἵ δ’ ἅμα] τοῦτο μὲν ἐμφαντικόν. ἔνιοι δὲ 

γράφουσιν «οἵ δ’ἄρα πάντες». Καλλίστρατος δὲ καὶ Ῥιανὸς διὰ τοῦ λ «οἵ δ’ ἅλα πάντες».  

 

οἵδ’ ἅμα] η ανάγνωση αυτή είναι εμφαντική. Κάποιοι, όμως, γράφουν «οἵδ’ ἄρα πάντες». Ο 

Καλλίστρατος και ο Ριανός γράφουν «οἵδ’ ἅλα πάντες» με λ.  

 

a1 οἵδ’ ter Dindorf ‖ 2 οἵδ’ ἅλα Porson (coni. etiam Toup) : οἵδ’ ἄρα Η.  

 

απ. 120 

a. Sch. H (Did.) Od. κ 188, p. 460.23 Dindorf  <καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν 

ἔειπον.> Ῥιανὸς «δὴ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ μῦθον ἔειπον». 

 

<καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον.> ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «δὴ τότ' 

ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ μῦθον ἔειπον».  

 

a1 lemma suppl. Ludwich ‖ 2 ἐγὼν Mayhoff : ἐγὼ Η | μῦθον V.  

 

απ. 121 

a. Sch. V (Vulg.) Od. ν 274, p. 571.21 Dindorf  ἐφέσσαι] ἱδρῦσαι εἰς τὴν ναῦν.  b. Sch. H 

(Did.) ibid. 274, p. 571.22 Dindorf  ἡ Ῥιανοῦ «ἀποφάσσαι», «ἀποπέμψαι».  

 

ἐφέσσαι] να επιβιβαστεί στο πλοίο. | Η έκδοση του Ριανού παραδίδει τις γραφές «ἀποφάσσαι» 

και «ἀποπέμψαι».  

 

b2 ἀποφάσσαι Η : ἀφῆσαι Buttmann (non mala lectio add. Dindorf) : ἀφέσσαι Cobet.   

 

απ. 122  

a. Sch. H (Αriston. / Did.) Od. ξ 295, p. 591.15 Dindorf  <ἐέσσατο.> Ῥιανός φησιν 

«ἐφέσσατο», Ζηνόδοτος «ἐφείσατο». 

 

<ἐέσσατο.> ο Ριανός δηλώνει την γραφή «ἐφέσσατο», ενώ ο Ζηνόδοτος την γραφή «ἐφείσατο».  

 

a1 lemma suppl. Leurini | ἐφέσσατο prop. Kirchhoff – Hentze – von der Mühl.  

 

απ. 123 
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a. Sch. BPQ (Did.) Od. ξ 317, p. 592.1-2 Dindorf ἀπριάτην] ἐπίρρημα, ὡς ἄντην, μάτην, 

ἀντὶ τοῦ ἀπριάτως, ὅ ἐστι προῖκα.  b. Sch. BHQ (Did.) ibid. 317.2, p. 592 Dindorf  οὐδὲ 

χρήματα, ὅ ἐστιν ὡς ἐλεύθερον.   c. Sch. H (Did.) ibid. 317.3, p. 592 Dindorf  Ῥιανὸς γράφει 

«ἀπριάδην». 

 

ἀπριάτην] είναι επίρρημα, όπως το ἄντην, το μάτην, χρησιμοποιείται ως εναλλακτική γραφή αντί 

για το ἀπριάτως, το οποίο σημαίνει προίκα. | Χωρίς χρήματα, το οποίο γίνεται, για παράδειγμα, 

στον ελεύθερο. | Ο Ριανός παραδίδει την γραφή «ἀπριάδην».  

 

b2 ὡς add. H.   

 

απ. 124 

a. Sch. H (Did.) Od. ξ 343, p. 594.9 Dindorf  <ῥωγαλέα> Ῥιανὸς «ῥωγαλέον». 

 

<ῥωγαλέα> ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «ῥωγαλέον». 

 

1 lemma suppl. Leurini.  

 

 

απ. 125 

a.  Sch. H (Did.) Od. ξ 522, p. 601.18 Dindorf  <ἕννυσθαι> Ἀριστοφάνης (p. 201 Slater) καὶ 

Ῥιανὸς «εἴνυσθαι» ὡς τὸ «θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον» (Ψ 135). 

 

<ἕννυσθαι> ο Αριστοφάνης και ο Ριανός παραδίδουν την γραφή «εἴνυσθαι», όπως στον στίχο 

«θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον» (Ψ 135).  

 

1 lemma suppl. Leurini ‖ 2 εἵνυσθαι Slater : εἴνυσθαι Q 

 

απ. 126  

a.  Sch. H (Did.) Od. σ 386, p. 668.16 Dindorf  <δι’ ἐκ προθύροιο.> «δι’ ἐκ μεγάροιο» 

Ῥιανός.  b. Sch. Q (Did.) ibid. 386.17, p. 668 Dindorf  καὶ ἐκ προθύροιο] γράφεται «δι’ ἐκ 

προθύροιο».  

 

<δι’ ἐκ προθύροιο> ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση «δι’ ἐκ μεγάροιο». | Η φράση καὶ ἐκ 

προθύροιο γράφεται «δι’ ἐκ προθύροιο».  
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1 lemma suppl. Leurini | Ῥιανὸς ante δι’ ἐκ μεγάροιο prop. Ludwich.  

 

απ. 127 

a. Sch. H (Did.) Od. σ 420, p. 669.10 Dindorf  <ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος> Ῥιανὸς δὲ «ἐνὶ 

μεγάροισιν ἕκηλον».  

 

<ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος> ο Ριανός, όμως, παραδίδει την ανάγνωση «ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον».  

 

a1 lemma suppl. Leurini.  

 

απ. 128 

a. Sch. H (Did.) Od. τ 113, p. 672.26 Dindorf  πάντα, οὐ μῆλα. Ῥιανὸς «ἄσπετα».  

 

πάντα, οὐ μῆλα. Ο Ριανός παραδίδει την γραφή «ἄσπετα». 

 

απ. 129 

a. P.Oxy. 3710, col. ii.1-11, pap. saec. II p.C., ed. Haslam (1986)  ]ε[ | ].στιθη[ | ]εμαχουα[ 

| ον [ ]. ουδετι . [ | η. [.] . ανθρ . [c5] ματηνδε.[ | νο.ἱκάνει. [ οὐκ ἄ]ν μιν νῦν, τέκ]νον | ἀντὶ 

τοῦ [ἐν] τῆ[ι Ῥι]ανοῦ καὶ Ζη[νοδότου | καὶ Κυπρίαι ετ[…] . μον αιτ[ | πακουσθῆι ου […] . 

ἀλλ’ ὅτε δὴ κ[οίτοιο | κ]αὶ  ὕπνου. ὅτι [διαφέ]ρει κοῖτος καί ὕπν[ος | ἡ] γὰρ ψιλή κα[τάκλι]σις 

κοῖτος . 

 

στα λόγια του Τηλέμαχου προστίθεται το γνωμικό ότι δεν έρχεται κάτι εντελώς μάταια στους 

πράους ανθρώπους. Και στην φράση «οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον,» χρησιμοποιείται ως εναλλακτική 

ανάγνωση το «ἐτήτυμον αἰτιόῳο» στην έκδοση του Ριανού, του Ζηνόδοτου και της Κύπρου, για 

να υπονοήσουν το ίδιο. Όταν, όμως, πρόκειται για τις λέξεις «κοῖτος» και «ὕπνος», αυτές 

διαφέρουν μεταξύ τους, καθώς η λέξη «κοῖτος» αφορά το ξάπλωμα σε ψιλό κρεβάτι. 

 

a. omnia rest. Haslam | 1 πρ]οστίθησι | Τηλ]έμαχ’ οὐ α[ vel τῆι ῥήσει Τηλ]εμάχου α[ ‖ 1-2 οὐδέ τι π[άμπαν] ἠπ[ί]η 

ἀνθρώ[ποισι] μάτην δέ μ[ιν αἶ]νος ἱκάνει ‖ 3 suppl. Lobel ἐτ[ήτ]υμον αἰτ[ιόωιο ἵν’ ὑ]πακουσθῆ οὕ[τως].  

 

 

Αμφίβολα γραμματικά αποσπάσματα (dubia) 
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απ. 130 

a.  Sch. Aim (Did.) Il. Ε 118a, II 21 Erbse <δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα:> οὕτως †ἔν τισιν ἡρωδιανός. 

ἡ δὲ γραφὴ† «τόνδε τέ μ’ ἄνδρα». 

 

<δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα:> έτσι παραδίδει σε αυτούς τους στίχους ο Ηρωδιανός και η ανάγνωση είναι 

«τόνδε τέ μ’ ἄνδρα». 

 

a1 lemma add. Villoison ‖ 1-2 ἀρίσταρχος, ἔν τισι δὲ καὶ τῇ ῥιανοῦ ἦν (vel ἐφέρετο) ἡ γραφή Ludwich : ἔν τισιν. 

ἡρωδιανὸς δὲ γράφει Cobet : fort. ἔν τισιν. ἡ ῥιανοῦ δὲ γραφὴ Erbse.  

 

απ. 131 

a.  Sch. A (Did.) Il. Θ 296b1, II 356 Erbse {ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι} δεδεγμένος: οὕτως αἱ 

Ἀριστάρχου διὰ τοῦ γ δεδεγμένος. †ἡρωδιανοῦ† διὰ τοῦ χ” δεδεχμένος”. Καί φησι Διογένης 

ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν ὅτι εἰρωνευόμενος λέγει, οἷον δεξιούμενος τοῖς τόξοις· τὸ γὰρ δέχεσθαι 

δεξιοῦσθαί ἐστιν. οὐκ ἄχαρις ἡ ἐξήγησις.   b.  Sch. T (Did.) ibid. b2, II 356 Erbse  δεδεγμένος 

{ἄνδρας ἐναίρω}: αἱ Ἀριστάρχου διὰ τοῦ γ, †ἡρωδιανοῦ† διὰ τοῦ χ. καί φησιν ὅτι 

εἰρωνευόμενός φησιν ἀντὶ τοῦ δεξιούμενος αὐτούς· δέχεσθαι γάρ ἐστι τὸ δεξιοῦσθαι.  

 

{ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι} δεδεγμένος: έτσι παραδίδουν οι εκδόσεις του Αριστάρχου δεδεγμένος με γ. 

Ο Ηρωδιανός παραδίδει δεδεχμένος με χ. Και ο Διογένης στα υπομνήματά του ισχυρίζεται ότι 

μιλά ειρωνικά, για όποιον υποδεχθεί στα τόξα. Γιατί το δέχεσθαι σημαίνει δεξιοῦσθαι. Δεν είναι 

κακή η ερμηνεία. | δεδεγμένος {ἄνδρας ἐναίρω}: οι εκδόσεις του Αρίσταρχου παραδίδουν την 

γραφή με γ, ο Ηρωδιανός με χ. Και ισχυρίζεται ότι μιλά ειρωνικά αντί να τους υποδεχθεί. Γιατί 

το δεξιοῦσθαι σημαίνει δέχεσθαι.  

 

a1 ἐκ – τόξ. del. Bekker  ‖ 2 ἡρωδιανὸς Dindorf (ἡρωδιανὸς δὲ Villoison) : ἡ ῥιανοῦ Valk | φησι Villoison : φασι Α 

‖ 3 δεχ. Ludwich : δεδέχεσθαι Α, erat fort. δεδέχθαι (Villoison) Erbse ‖ 4 lemma ἀνδρ ἐν eiecit Erbse ‖ 4-6 vid. sch. 

b1 Erbse.  
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Υπόμνημα γραμματικών αποσπασμάτων (αππ. 84-131) 

Έκδοση Ιλιάδας (αππ. 84-96)  

 

84.  Στην ραψωδία Α 97 οὐδ᾿ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει της Ιλιάδας τα 

μεσαιωνικά χειρόγραφα αγνοούν την πλειοψηφία της αρχαίας κριτικής παράδοσης (σχεδὸν 

πᾶσαι) και αποδέχονται την ανάγνωση λοιμοῖο βαρείας ἀφέξει του Ζηνοδότου. Ο Αρίσταρχος, 

ο Ριανός και η έκδοση της Μασσαλίας παραδίδουν την παραλλαγή Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν 

ἀπώσει, η οποία θεωρείται και η σύγχρονη ανάγνωση της Κοινής (Kirk 1985, 63). Πρόκειται 

για σπάνια περίπτωση παραπομπής σε έκδοση πόλης για μία έγκυρη ανάγνωση, πβ. Σχ. Τ (Διδ.) 

Iλ. A 424a, b2, I 120-21 Erbse. H επιλογή της γραφής του Ζηνόδοτου οφείλεται στην δυναμική 

της εικόνας που εμπεριέχει η φράση. Ο Ευστάθιος (Παρ. Ιλ. Α 97, Ι.44 v.d. Valk) προσθέτει ότι 

ο στίχος είναι αμφίσημος: ο Φοίβος δεν θα απομακρύνει τα χέρια του από τον λοιμό πάνω μας 

ή δεν θα απομακρύνει τα χέρια του θεού Λοιμού από εμάς. Ο Leurini (2007, 40) θεωρεί ότι και 

οι δύο αναγνώσεις ανάγονται σε ραψωδική παράδοση και προωθείται έτσι η εικασία ότι η 

ανάγνωση του Ριανού εισήχθη για να αποφευχθεί η επανάληψη της σύνδεσης βαρείας χεῖρας 

στο Α 89 και 97. Για αναγνώσεις παρόμοιες με εκείνη του Ζηνοδότου, πβ. επίσης Ν 410 οὐδ’ 

ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν, Φ 590 καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε και 548 ὅπως 

θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι. Για την ανάγνωση του Ριανού, πβ. Α 456 ἤδη νῦν Δαναοῖσιν 

ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον και Π 75 ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. Η μορφή μέλλοντα ή αορίστου του 

ἀπωθέω δεν εντοπίζεται πουθενά στα ομηρικά έπη, όμως ομόηχα και στην ίδια θέση βρίσκεται 

αντίστοιχα το ρήμα ἐπιφέρω στο Α 89 παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει.  

85.  Η αγανάκτηση της Ήρας απέναντι στον Δία (Α 553) αποτυπώνεται μέσα από τον ρητορικό 

πλεονασμό οὔτε … οὔτε, πβ. επίσης Σχ. b(BC)T (Διδ. / εξ.) Iλ. A 108b, I 41 Erbse και Σχ. T 

(Διδ.) Iλ. Φ 194c2, V 167 Erbse. Ο Ριανός, ο Αριστοφάνης και ο Αρίσταρχος προτιμούν 

περισσότερο το οὔτε … οὔτε, παρά το οὔτε … οὐδέ, καθώς ήταν περισσότερο εμφατικό. 

Επιπλέον, η ερμηνεία αυτή μαρτυρείται και στην λεξικογραφική-εξηγητική παράδοση, πβ. ΕtG 

B (σελ. 215 Miller) και Ευστ. Παρ. Ιλ. Α 553, Ι.148.34 v.d. Valk. Ο Mayhoff (1870, 45) 

υποστηρίζει ότι η χρήση του οὐδέ ανάγεται στην εγκυρότητα των πιο αρχαίων εκδόσεων και 

θεωρεί το πρώτο οὔτ’ παραπλανητικό στοιχείο, το οποίο προέρχεται από το ΟFΕΡΟΜΑΙ (= 

ουFειρομαι), με το F (δίγαμμα) να λαμβάνεται ως Τ. Το οὔτε … οὔτε συχνά χρησιμοποιείται για 

να δηλώσει μία γενική άρνηση, όπως στην Ιλιάδα Χ 200 οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ᾽ 

ὃ διώκειν, ενώ μαζί με το οὐδὲ εισάγει υποκατάστατα ή εμφατικά ένα τρίτο μέρος, όπως στην 

Οδύσσεια ν 207 νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ / καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ 



   325 
 

ἄλλοισι γένηται (βλ. επίσης Leurini 2007, 42). O van Thiel (2014, 144) θεωρεί ότι το οὔτε 

αποκτά ψυχολογική σημασία και οι τρεις γραμματικοί υπογραμμίζουν την λέξη εξαιτίας της 

διάκρισης στο Α 550 μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα.  

86.  Οι μορφές βοῦν του Αριστοφάνη και βῶν του Αριστάρχου παγιώθηκαν στην Κοινή μέσα 

από τον διαφορετικό χειρισμό της αρχαίας γραφής ΒΟΝ, πβ. Σχ. A (Αριστον.) Iλ. Λ 104a1, III 

145 Erbse και Σχ. HPQV (Ηρωδ.) Oδ. α 52b1, I 43 Pontani. Η μορφή επιβίωσε στην δωρική 

διάλεκτο και πιθανώς είναι αιολικό στοιχείο της ομηρικής διαλέκτου (Leumann 1950, 201). 

Eντούτοις, η λέξη μαρτυρείται και στον Σιμωνίδη μέσα από το λεξικό του Φωτίου (β 342 

Theod.). Η ανάγνωση του Αριστάρχου ταιριάζει στις επικές μορφές που βρίσκουμε σε δωρικές 

επιγραφές [IG iv 914.18 (Επίδ.) και SIG 56.16 (Aργ.)], στον Καλλίμαχο Ύμν. Δήλ. 108 και τον 

Θεόκρ. Ειδ. 27.64 (πβ. επίσης και την λεξικογραφική παράδοση: Ησύχ. β 1390 Latte - 

Cunningham και Σουίδ. β 494 Αdler). Το βοῦς (βῶν) είναι αρσενικό και θηλυκό και σημαίνει 

«βόδι», «αγελάδα», πβ. Η 239 βῶν ἀζαλέην και Μ 105 τυκτῇσι βόεσσι. Ο van Thiel (2014, 557) 

θεωρεί ότι το βῶν είναι ομηρικό ἅπαξ και τα σχόλια D αναφέρουν Δωρικῶς τὴν ἀσπίδα, ὅτι ἐκ 

βοείων ἐστὶ δερμάτων. Επίσης, ο Αρίσταρχος επιβεβαίωσε το βοῦν και εξαιτίας της ιδιαίτερης 

σημασίας του (αντιδιαστολή). Ο Ριανός σχημάτισε την επίπλαστη λέξη βῶ από το ιωνικό βόα 

και ίσως ανακαλεί το Μ 137 βόας αὔας και την σημασία της δερμάτινης ασπίδας. Ο Leurini 

(2007, 44) απορρίπτει τελείως την ανάγνωση του Ριανού, καθώς μία αιτιατική βόα ανακαλείται 

από τον Φερεκύδη (FGrHist 3 F 162) και συναντάται ξανά στον Φίλιππ. Θεσσ. ΠΑ 9.255.2 = 

GPh 46. Επιπλέον, μία μορφή βοFα μαρτυρείται στο Σύλλιον γύρω στο 200 π.Χ. (DG, n. 

686.24) και θέτει υπό αμφισβήτηση την επική προέλευση της μορφής. 

87.  Στο Π 58-59 τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων | Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον 

μετανάστην ο Αχιλλέας παραλληλίζει τον εαυτό του με έναν ταπεινωμένο πρόσφυγα. Ο στίχος 

χρειάζεται να συμπληρωθεί με την αιτιατική με στο ρήμα απομάκρυνσης ἕλετο, για να 

ολοκληρωθεί συντακτικά το νόημα των δύο στίχων (βλ. Janko 1994, 323). O Αρίσταρχος 

αναμφίβολα απορρίπτει την ανάγνωση μετανάστιν του Ριανού και της Μασσαλιώτικης έκδοσης 

και θεωρεί ότι το αναφερόμενο πρόσωπο είναι ο Αχιλλέας και όχι η Βρισηΐδα. Το απόσπασμα 

είναι ταυτόσημο με το Ι 648 Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην, όμως εδώ το νόημα του 

στίχου σχετίζεται ξεκάθαρα με τον προηγούμενο στίχο. Η θηλυκή μορφή μετανάστις δεν είναι 

ξένη στην λογοτεχνική παράδοση, πβ. Φίλων Ιουδ. Περί αιων. κόσμ. 462 ψυχή σώματος 

μετανάστις, όμως στην Ιλιάδα το περιεχόμενο του στίχου αφορά την αξία και την τιμή του 

πολεμιστή και όχι το θύμα του πολέμου. Ο Leurini (2007, 46) υποστηρίζει ότι η γραφή που 

προτείνει ο Ριανός πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον ραψωδό, ο οποίος ασχολήθηκε με τέτοιους 
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ηθικούς ενδοιασμούς. Εικάζεται, λοιπόν, ότι ο Ριανός και ο επιμελητής της Μασσαλιώτικης 

έκδοσης επέλεξαν την παραλλαγή μέσα από μία διαφορετική ραψωδική παράδοση από αυτήν 

του Αρίσταρχου και της Κοινής. Για το μετανάστις με την έννοια του «ξένου», «πρόσφυγα», 

πβ. Aπ. Σοφ. Λεξ. Ομ. 112.2, Ησύχ. μ 6359 Latte, Ευστ. Παρ. Ιλ. 1045.60, ΕΜ 581.44 Gaisford. 

Επιπλέον, η σημασία του «πρόσφυγα» στο λεξιλόγιο δηλώνεται στον Ηρόδοτο (7.161.3) και με 

την έννοια της «μετακίνησης» στον Άρατο Φαιν. 1.457 κείνων ἧχι κέονται, ἐπεὶ πάντες 

μετανάσται. Πβ. Ησίοδ. Θεογ. 401 μεταναιέτας (βλ. Wackernagel 1888, 1131, για την 

μεταγενέστερη σύνδεσή του με το ρήμα μετανίσταμαι). Ο van Thiel (2014, 18) θεωρεί ότι 

πρόκειται για μία πειραματική αλλαγή ανάγνωσης (μετανάστιν), η οποία σαφώς, όπως είδαμε 

παραπάνω, μπορεί να εξηγηθεί.  

88.  Μετά τον θάνατο του Σαρπηδόνα ο Πάτροκλος παρακινεί τους Αίαντες να εμποδίσουν τους 

Τρώες από την υπεράσπιση του άψυχου σώματος του συντρόφου τους. Ο Janko (1994, 386) 

θεωρεί την ανάγνωση εὖ του Ριανού και την απομάκρυνση του υποθετικού εἰ μία παράτολμη 

εικασία (βλ. επίσης van der Valk 1949, 108). Ο Αρίσταρχος έτεινε σε μία υποθετική πρόταση 

ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’, της οποίας η απόδοση δεν δηλώνεται και θα μπορούσε να αναλυθεί 

σε καλῶς (ή εὖ) ἂν ἔχοι (ή γένοιτο). Σύμφωνα με την σχολιογραφική παράδοση κάποιοι 

γραμματικοί πίστευαν ότι το εἰ εξισώνεται με το εἴθε. Ο Ριανός επιλέγει την απλή ευκτική για 

να εκφράσει την ευχή με την έννοια ότι η ίδια η τύχη μπορεί να προβλέψει απλά μία πιθανότητα 

(Leurini 2007, 47). Το εὖ αντικαθιστά τον σύνδεσμο εἰ και εξηγεί την ελπίδα ότι θα ήταν καλό 

να σκύλευαν το σώμα του Σαρπηδόνα. Το επιχείρημα του Ριανού μαρτυρείται τρείς φορές στον 

Όμηρο: Χ 304 μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, Ω 149 κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, 

ὅς κ’ ἰθύνοι και Ω 226 αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεύς. Ωστόσο, ο Mayhoff (1870, 54) 

τονίζει ότι αυτές είναι οι μοναδικές περιπτώσεις στην Ιλιάδα όπου μαρτυρείται η ευχετική 

ευκτική και ότι συνήθως η έγκλιση αυτή συνοδεύεται με το εἰ (αἰ) γάρ, εἴθε και εἴθε.  

89.  Μετά τον θάνατο του Πατρόκλου ο Αντίλοχος μετέφερε στον Αχιλλέα την θρηνητική 

είδηση. Ο ήρωας, όταν είδε τους Αχαιούς να απωθούνται και διασκορπισμένοι να τρέπονται σε 

φυγή, ανακαλεί τα λόγια της Θέτιδας ότι ο πιο γενναίος των Μυρμιδόνων θα πεθάνει (Σ 6-15). 

Είναι σαφές ότι υπήρξε διαμάχη μεταξύ κάποιων γραμματικών για τους στίχους Σ 10-11, 

εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκαν σε αθετήσεις, όπως πρώτα ο Ζηνόδοτος, έπειτα ο Ριανός και 

μετά ο Αριστοφάνης Βυζάντιος. Η πρώτη διαφωνία αφορά την καταγωγή του Πατρόκλου από 

τον Οπούντα (όχι από τους Μυρμιδόνες) και η δεύτερη αφορά την αξίωση του Αχιλλέα ως του 

πιο γενναίου πολεμιστή των Μυρμιδόνων. Η παράδοση των σχολίων εξηγεί ότι ο Πάτροκλος 

από τα παιδικά του χρόνια ενώνεται με κοινή εκπαίδευση, οικογενειακή και αδελφική αγάπη 
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με τον Αχιλλέα και δικαιολογημένα θα μπορούσε να θεωρείται Μυρμιδόνας (βλ. Mayhoff 1870, 

30-31 και Leurini 2007, 50). Επιπλέον, υπάρχει η αντίφαση με το Σχ. T (εξ.) Iλ. Ρ 410, ΙV 395 

Erbse δὴ τότε … ὤλεθ’ ἑταῖρος. Ο στίχος αυτός ανήκει στο χωρίο Ρ 404-25, το οποίο αθετείται 

από τον Ζηνόδοτο και ο Bolling (1925, 177) θεωρεί ότι έχει παρεμβληθεί στον κώδικα Ge με 

οβελό. Η αθέτηση των στίχων Σ 10-11 από τον Ριανό και τον Αριστοφάνη λύνει μία σειρά 

ζητημάτων, όμως ο Αρίσταρχος υπερασπίστηκε τους στίχους βάζοντας διπλή και αναγνώρισε 

τις δυσκολίες για την αξίωση του Πατρόκλου ως του καλύτερου πολεμιστή μετ’ αὐτόν (δηλαδή 

μετά τον Αχιλλέα). Η ασάφεια της κατάστασης δικαιολογείται από τον μαντικό χαρακτήρα της 

Θέτιδας και οι αποκαλύψεις της μαρτυρούνται και από τα σχόλια του Ευστάθιου, Παρ. Ιλ. 

1127.48 ἐπέκρυψε μὲν γὰρ ἐπίτηδες τρόπῳ χρησμολογικῷ, τίς ὁ τοιοῦτος, ἐκβέβηκε δὲ εἰς τὸν 

Πάτροκλον. Επίσης, οι στίχοι Σ 10-11 βασίζονται σε μία σειρά μοτίβων, τα οποία μαρτυρούνται 

αρκετά συχνά στα ομηρικά έπη: για την φράση Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον, πβ. Αἰτωλῶν ὄχ’ 

ἄριστον (Ε 843 και Ο 282),  Φαιήκων οἱ ἄριστοι (θ 91, 108 και λ 469). Για την φράση λείψειν 

φάος ἠελίοιο, πβ. λαμπρὸν φάος ἠελίοιο (Α 605, Ε 120, Θ 485), ὁρᾶν φάος ἠελίοιο (Ω 558, δ 

540, κ 498), κατέδυ φάος ἠελίοιο (ν 33), ἴδῃ φάος ἠελίοιο (Ομ. Ύμν. Απόλλ. 71), λιπὼν φάος 

ἠελίοιο (λ 93) και λείπει φάος ἠελίοιο (Ομ. Υμν. Αφροδ. 272).  

90.  Η Θέτιδα παρακινεί τον Αχιλλέα να βοηθήσει τους Αχαιούς και να παραιτηθεί από την 

οργή του για τον θάνατο του Πατρόκλου (Τ 34-35). Ο Αχιλλέας αμέσως απαντά στην μητέρα 

του και υπακούοντας στις προτροπές της ὦρσεν δ᾽ ἥρωας Ἀχαιούς (Τ 41). Στο σχόλιο Α ο 

Αριστοφάνης Βυζάντιος και ο Ριανός προτείνουν την ανάγνωση ἐρίηρας και το σχόλιο V 

προσθέτει ότι ἥρωας αποκαλούν κάποιοι γραμματικοί μόνο τους βασιλιάδες. Ωστόσο, οι στίχοι 

που ακολουθούν δεν αναφέρονται μόνο στους βασιλιάδες, αλλά σε όλους τους Αχαιούς, καθώς 

τόσο οι κυβερνήτες, όσο και οι στρατιώτες εντάσσονται στον όχλο. Το επίθετο ἐρίηρος 

αποτελείται από το πρόθημα ἐρι- που σημαίνει «πάρα πολύ» και προσδιορίζει τον πολύτιμο 

σύντροφο (πβ. Ησύχ. ε 5828 Latte μεγάλως τιμώμενοι· LSJ s.v. ἐρίηρος· DELG s.v. ἐρίηρος). 

Το επίθετο συναντάται στον ενικό μόνο στην Ιλιάδα Δ 266 ἐρίηρος ἑταῖρος και αλλού πάντα ως 

ετερόκλητο στον πληθυντικό, πβ. Γ 378 ἐρίηρες ἑταῖροι, ι 100 ἐρίηρας ἑταίρους, Γ 47, Π 363, 

κλπ. Επιπλέον, σχετίζεται μόνιμα με το ουσιαστικό ἑταῖρος με μία μόνο εξαίρεση για το ἀοιδὸν 

σε τρία σημεία της Οδύσσειας (α 346, θ 62 και 471). Ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος, 

πιθανώς, επηρεάστηκαν από τις θεωρίες του καλλιμαχικού Ίστρου (FGrHist 334 F 69, πβ. Σχ. 

A (Aριστον. / Nικ.) Il. B 110a και Σχ. A (Aριστον.) Ιλ. O 230a), ο οποίος θεωρούσε ότι ἥρωες 

αποκαλούνταν μόνο οι βασιλιάδες. Εντούτοις, η θεωρία του Ίστρου δεν εφαρμόζεται πάντα και 

ο Ριανός θα έπρεπε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις στο ομηρικό κείμενο, όπου 
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καταγράφεται αρκετά συχνά το λήμμα ἥρως, πβ. ἥρωες Ἀχαιοί (Ο 219, ω 68, α 272 ἥρωας 

Ἀχαιούς), ἥρωες Δαναοί  (Μ 165, Ν 629, Ο 230, 261, 702, Τ 34, 41). Επομένως, ανιχνεύεται 

άφθονο υλικό σε ποικίλους φραστικούς συνδυασμούς μέσα στα ομηρικά έπη και εικάζεται ότι 

ο Ριανός και οι υποστηρικτές του Ίστρου ίσως βρήκαν το ὦρσεν δ’ ἐριήρας Ἀχαιούς σε 

διαφορετική ραψωδική παράδοση: οι φιλόλογοι χρησιμοποίησαν το λήμμα, επειδή ήταν μία πιο 

σπάνια και επαρκής παραλλαγή (Leurini 2007, 52) ή αλλιώς μία πειραματική λέξη (van Thiel 

2014, 219), για την αποφυγή της επανάληψης του Τ 34 ἥρωας Ἀχαιούς. 

91.  Στην ραψωδία Υ 188-90 ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα | σεῦα κατ᾽ Ἰδαίων 

ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι της Ιλιάδας ο Όμηρος επιδέξια παραλλάσσει τις αφηγήσεις του Αινεία 

και του Αχιλλέα (πβ. Ευστ. Παρ. Ιλ. 1203.8). Ο Αινείας απλώς αναφέρει ότι όρμησε από την 

Ίδα, όταν ο Αχιλλέας έφτασε για να καταλάβει τα βοσκοτόπια και να καταστρέψει τα χωριά, 

ενώ ο Αχιλλέας αφηγείται εκτενέστερα την ιστορία. Ο Ριανός, ο Αριστοφάνης Βυζάντιος και 

το κείμενο της Χίου διαβάζουν την παραλλαγή βοῶν ἔπι αντί για την ανάγνωση βοῶν ἄπο. Στο 

πρώτο σχόλιο αναφέρεται από τον Ηρωδιανό ότι οι παλαιοί γραμματικοί διαφωνούσαν μεταξύ 

τους, από την μία ότι η πρόθεση ἀπὸ χωρίζεται με τμήση από την λέξη σεῦα και από την άλλη 

ότι πρέπει να ενωθεί με το ουσιαστικό βοῶν (Mayhoff 1870, 41). H παραλλαγή βοῶν ἔπι 

σχετίζεται ιδιαίτερα με την εικόνα του Αινεία, ο οποίος μόνος και απροετοίμαστος για μάχη 

έβοσκε τα βόδια και η συνάφεια αυτή δικαιολογεί την εκτίμηση της παραλλαγής οὐκ ἀχαρίτως. 

Η πρόθεση ἐπὶ αναφέρεται συνήθως στην βοσκή και την φύλαξη των ζώων, όπως το 

ἐπιβουκόλος ἀνήρ (γ 422, υ 235, φ 199, χ 268, 292, 285) και το ἐπιποιμήν (μ 31), βλ. Leumann 

(1950, 92). H πιθανότητα αρχαίας παραλλαγής στην ραψωδική παράδοση μαρτυρείται και σε 

άλλες περιπτώσεις ανταλλαγής των προθέσεων ἀπό / ἐπί, πβ. Σχ. Α (Διδ.) Ιλ. Γ 292a1 (ἀπὸ 

στομάχους), Σχ. Α (Διδ. / Αριστόν.) Ιλ. Ε 700a (ἐπὶ νηῶν), Σχ. Αint (Διδ.) Ιλ. Θ 170 (ἀπ’ Ἰδαίων), 

Μ 459 (ἀπ’ ἀμφοτέρους), Ψ 61 (ἐπ’ ἠιόνος), Ψ 374 (ἐφ’ ἁλός), Ω 190 (ἐπ’ αὐτῆς), Ω 578 (ἀπ’ 

ἀπήνης), ο 552 (ἀπ’ ἰκριόφιν), τ 389 (ἀπ’ ἐσχαρόφιν) και χ 72 (ἄπο ξεστοῦ). Ο Wecklein (1919, 

49) πιστεύει ότι η πρόθεση ἐπὶ εδώ συντάσσεται με δοτική και θεωρεί καταλληλότερη την 

ανάγνωση βοέσσ’ ἔπι. Εντούτοις, ο Edwards (1991, 313) υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις 

μαρτυρείται αφύσικη χρήση των προθέσεων, όπως το ἐν με δοτική, για να δηλώσει την κίνηση 

σε θέση (βλ. Chantraine 1953, 100).  

92.  Στο Υ 331 της Ιλιάδας εισάγεται ο ομηρικός λογότυπος καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα 

προσηύδα. Ο Ποσειδώνας ψέγει το θράσος του Αινεία και τον αποθαρρύνει να μην συγκρουστεί 

ποτέ με τον ανίκητο Αχιλλέα. Η παράδοση των σχολίων καταγράφει δύο διαφορετικές 

παραλλαγές του λογότυπου καί μιν φωνήσας: ο Ζηνόδοτος προτείνει την ανάγνωση καί μιν 
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νεικείων, ενώ ο Ριανός την γραφή τὸν καὶ νεικείων. Ο Kirk (1985, 74) αναφέρει ότι η φόρμουλα 

καί μιν φωνήσας μαρτυρείται δεκατέσσερις φορές στην Ιλιάδα και δεκαπέντε φορές στην 

Οδύσσεια. Επίσης, μαρτυρείται και η παραλλαγή τὸν καὶ φωνήσας στην Ιλιάδα, Ξ 41 τὸν καὶ 

φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων και στον Αντίμαχο απ. 7.1 Matthews τὸν καὶ φωνήσας 

προσέφης, Οἰνήιε Τύδη.  Εντούτοις, η φράση που αντιπροτείνει ο Ζηνόδοτος μαρτυρείται μόνο 

στην Οδύσσεια σ 9 καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα και αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

του Πορφυρίου (Ζητ. Κωδ. Βατ. 313.18 Shrader). Ο Πορφύριος υποστηρίζει ότι, όταν ο ποιητής 

εισαγάγει τον λόγο κάποιου χαρακτήρα, δηλώνει πρώτα τι είδους λόγος είναι και με ποια 

διάθεση-στάση εκφωνείται. Η φράση καί μιν νεικείων υποδηλώνει ότι οι λόγοι που πρόκειται 

να εκφωνηθούν αποτελούν ψόγο, πβ. Πορφ. Ομ. Ζητ. 87.13 Smith. Την παραλλαγή του 

Ζηνοδότου αναλύει και ο Ευστάθιος (Υπ. Οδ. ΙΙ.164.14 Stallbaum) για τον στίχο 13, όπου 

δηλώνεται ότι υπάρχει έριδα, καθώς το νεικεῖν έχει την ίδια ερμηνεία με το ἐρίζειν. Η γραφή 

που υιοθετεί ο Ριανός αποτελεί παραλλαγή της ανάγνωσης του Ζηνοδότου και οι δύο γραφές 

ανακαλούν το λογοτυπικό ζεύγος καί μιν φωνήσας / τὸν καὶ φωνήσας, πβ. επίσης Ψ 438 τὸν καὶ 

νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος. Ο Leurini (2007, 55) θεωρεί ότι οι παραλλαγές των δύο 

γραμματικών μαρτυρούν τις πηγές τους και την ύπαρξη διαφορετικής ραψωδικής παράδοσης. 

Ωστόσο, η παραλλαγή του Ριανού θα ήταν τυπικά πιο σωστή αν τροποποιούσε και τον υπόλοιπο 

στίχο με την μορφή τὸν καὶ νεικείων και ρήμα – επίθετο – oυσιαστικό (όμοια με την φόρμουλα 

τὸν καὶ φωνήσας). Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω μοτίβα είναι η Οδύσσεια ξ 439 καί μιν 

φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς, όπου την φράση καί μιν φωνήσας δεν ακολουθεί ο 

λογότυπος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα.   

93.  Το επεισόδιο των στίχων Φ 602-11 της Ιλιάδας κλείνει με την ατυχή καταδίωξη του 

Απόλλωνα – Αγήνορα από τον Αχιλλέα και την συνωστισμένη σκηνή πανικού, καθώς οι Τρώες 

ξεχύνονται στην πόλη χωρίς να σώσουν τους συντρόφους τους. Ο Αντίμαχος και ο Ριανός 

διαβάζουν στο Φ 607 την παραλλαγή πύλαι δ’ ἔμπληντο, η οποία προτείνει μία πιο κατάμεστη 

σκηνή και αποφεύγει την επανάληψη του πόλις στον Φ 607-08 (βλ. Richardson 1993, 104 και 

Leurini 2007, 57). Ο Ευστάθιος (Παρ. Ιλ. IV.558.13) αναφέρει την ανάγνωση της Κοινής 

(πόλις), όμως παραθέτει επίσης την μετοχή συγκλεισθέντων: ο τρωϊκός στρατός ήταν έγκλειστος 

και χάρη στην παρέμβαση του Αγήνορα κατέφυγε με ασφάλεια στην πεδιάδα. Επιπλέον, το 

ρήμα εἴλω εμπεριέχει την έννοια του εγκλεισμού και του συνωστισμένου πλήθους, πβ. κ 573  

θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα. Στα ομηρικά έπη το ρήμα εἴλω συνοδεύεται 

γενικότερα από το εἰς / κατὰ ἄστυ (Φ 225, Χ 12, 47, Ω 662), το νηύς (Μ 38), το ἅλς (Α 409), το 

πύργος (Σ 287) και το τεῖχος (Π 714, Φ 295, 534), δηλαδή λέξεις πιο κοντά στο πύλαι του 



   330 
 

Αντιμάχου και του Ριανού. Η ανάγνωση των δύο γραμματικών υιοθετείται στην έκδοση Bekker 

(1843) και την υπερασπίστηκε ο Mayhoff (1870, 42-44). O Aly (1914, στ. 970) θεώρησε την 

γραφή εικασία του Αντιμάχου, η οποία, όμως, ανταποκρίνεται σε αληθοφανή εξήγηση. 

Επιπλέον, ο Richardson (1993, 104) απορρίπτει την εικασία που δίνεται σε σχέση με το Χ 12 

και 47 εἰς ἄστυ ἄλεν / ἀλέντων. Το σπάνιο ἔμπληντο μπορεί να συγκριθεί, ίσως, μόνο με το θ 16 

καρπαλίμως δ' ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι μέσα σε παρόμοια συμφραζόμενα και 

ενισχύει την γραφή πύλαι.  

94.  Ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος χρησιμοποιούν την ανάγνωση εὐηφενέων έναντι 

της κοινής γραφής εὐηγενέων για τον χαρακτηρισμό των Τρώων στο Ψ 81 της Ιλιάδας. Το 

επίθετο εὐηγενής της χειρόγραφης παράδοσης μαρτυρείται επίσης στον Ομ. Ύμν. Αφρ. 229 

καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου, τον Θεόκρ. Ειδ. 27.43 ἐξ εὐηγενέων· ἀλλ’ οὐ σέθεν εἰμὶ 

χερείων και σε μία επιγραφή της Ερέτριας τον πέμπτο αιώνα π.Χ., IG XII, suppl. 588 Εὐηγενής. 

Οι σύγχρονοι μελετητές της ομηρικής γλώσσας θεωρούν ότι το εὐηγενής είναι μία τεχνητή 

μορφή βασισμένη στο επίθετο εὐηφενής και αδυνατούν να εξηγήσουν το αφύσικο η του εὐ -η- 

γενής (βλ. Leumann 1950, 116· GEW s.v. εὐηγενής· DELG s.v. εὐηγενής· Pfeiffer 1968, 149 και 

Richardson 1993, 174). Αντίθετα, το επίθετο εὐηφενής είναι μορφολογικά σωστό, όμως 

συναντάται μόνο στο Λ 427 αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο και σε ένα αδέσποτο επικό 

απόσπασμα (απ. 4.13 Powell) εὐηφενέοντα. Το επίθετο ανακαλείται και μεταγενέστερα στην 

λεξικογραφική παράδοση, όπως τις Γλώτταις του Κλεάρχου (απ. 111 We., ίσως υπάρχει 

σύγχυση με τον γλωσσογράφο Κλείταρχο από την Αίγινα, πβ. Latte 1925, 171· Wehrli 19692, 

84 και Ματθαίο 2005, 47-79 ενάντια αυτής της διαδεδομένης εικασίας) και τον Ησύχιο ε 6858 

Latte εὐηφενέων. εὖ πλουτούντων. Την ύπαρξη του επιθέτου εγγυάται και το κύριο όνομα 

Εὐη(/α)φενής που μαρτυρείται σε μία επιγραφή της Θάσου (IG XII, 8.376.14, τέταρτος αιώνας 

π.Χ.) και της Σαμοθράκης (IG XII, 8 238, δεύτερος μ.Χ. αιώνας), βλ. LGPN, I s.n. Εὐηφένης. 

Επιπλέον, οι μορφές ῥυηφενί (Υμν. Δία 84) και ῥυηφενές (SH 239.2) στον Καλλίμαχο και 

αργότερα στον Νόννο, Διον. 8.290 ῥυηφενέων ὑμεναίων διαπραγματεύονται την ύπαρξη μίας 

επικής μορφής εὐηφενής γνωστής ήδη από την ομηρική περίοδο. Ο Ριανός ίσως υιοθέτησε 

αυτήν την μορφή για το ομηρικό κείμενο αντλώντας από πηγές όμοιες με εκείνες του 

Καλλιμάχου (βλ. Leurini 2007, 59). Ο Masson (1965, 236-40) θεωρεί το εὐηφενής lectio 

difficilior και παλαιότερη γραφή από το εὐηγενής, το οποίο είναι πιο λυρικό και επινοήθηκε 

στην αλεξανδρινή εποχή. Πιο πρόσφατα, ο Sanz (1999, 110-13) τάχθηκε υπέρ του εὐηγενής, το 

οποίο θεώρησε εξίσου παλιά τεχνητή μορφή βασισμένη στο εὐγενής και εξήγησε ότι στον 

Όμηρο αφθονούν τα επίθετα σε –γενής, όπως το νεηγενέας (δ 336, ρ 127), ο σχηματισμός του 
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οποίου μπορεί να δικαιολογήσει κατ’ επέκταση και τον σχηματισμό του επιθέτου εὐηγενής με 

την έκταση του η.  

95.  Στον Ω 85-6 της Ιλιάδας η Ίρις βρίσκει την Θέτιδα να θρηνεί την μοίρα του Αχιλλέα 

περικυκλωμένη από τις υπόλοιπες θαλάσσιες θεότητες. Ο Αρίσταρχος αθέτησε τον Ω 86 

φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης, τον οποίο θεώρησε προσθήκη για να συμπληρωθεί 

η σημασία της φράσης ὅς οἱ ἔμελλε. Ο γραμματικός υποστήριξε ότι η ανάγνωση ὅς οἱ ἔμελλε 

μπορούσε να σταθεί ανεξάρτητη μέσα στην αφήγηση, κάτι το οποίο ο Richardson (1993, 286) 

θεωρεί απίθανο. Ο Ριανός διαβάζει αντίθετα ὅς τάχ’ ἔμελλεν, ίσως, λόγω της χασμωδίας 

ανάμεσα στο οἱ και το ἔμελλε (βλ. La Roche 1860, 24). H γραφή τάχ’ του Ριανού δικαιολογείται, 

καθώς η Θέτις θρηνεί τον επερχόμενο θάνατο του υιού της (Mayhoff 1870, 55-56). Για την 

ανάγνωση του Αριστάρχου, πβ. Φ 47 ὅς μιν ἔμελλε. Η ανάγνωση του Ριανού μαρτυρείται επίσης 

στον Ομ. Ύμν. Ερμή 15 ὅς τάχ’ ἔμελλεν / ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Επιπλέον, το ρήμα ἔμελλ’ / ἔμελλεν συνδυάζεται με διάφορα μόρια στο ομηρικό κείμενο στον 

δεύτερο ή τον τρίτο πόδα του εξαμέτρου: τῇ ἄρ (Ζ 393), ἤ γὰρ (Π 46), δὴ, ἔνθ, εὖτ’, οὐδ’, τῷ, 

ὡς, ἄρ (Ζ 515, Κ 336, Μ 3, 34, 113, Ρ 497, Χ 356, δ 107, ζ 110, η 18, κ 26, ω 470) και τα δὴ, 

μιν, ὅς τάχ’ (Ζ 52, Κ 365, Λ 181, Ψ 773, δ 514, ν 393). Η ελαστικότητα στις παραπάνω 

εκφράσεις οδηγεί στην εικασία ότι ο Ριανός βρήκε την παραλλαγή σε μία από τις πηγές του και 

σε αντίθεση με τον Αρίσταρχο διατήρησε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του Ω 86 

υιοθετώντας την αναφορική πρόταση ὅς τάχ’ ἔμελλεν στον Ω 85. Βλ. επίσης Leurini 2007, 61-

62 και van Thiel (2014, 512), ο οποίος αντίστοιχα θεωρεί ύποπτο το οἱ και ότι η παραλλαγή 

που προτείνει ο Ριανός είναι μία εναλλακτική έκφραση που απεικονίζει την χρονική όψη του 

ἔμελλε. 

96.  Στο Ω 584 μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο της Ιλιάδας ο Αχιλλέας διατάζει 

τις υπηρέτριες να πλύνουν και να χρίσουν τον νεκρό Έκτορα και να τον απομακρύνουν από την 

θέαση του πατέρα, καθώς φοβάται μην οργιστεί περισσότερο από την θλιμμένη όψη του 

Πριάμου και τον σκοτώσει. Η σχολιογραφική παράδοση του στίχου δίνει τις παραλλαγές κότον 

ή γόον για το χόλον και την γραφή κατερύκει για το ἐρύσαιτο (βλ. Richardson 1993, 377). Το 

σχόλιο που αναφέρει το όνομα του Ριανού είναι φθαρμένο και παραδίδει την ανάγνωση κόλον, 

το οποίο υπερασπίστηκε ο van der Valk (1963, 172 σημ. 180) ανακαλώντας τον Αθήναιο Δειπν. 

4.262a κόλον ἡ τροφή και πρότεινε την πιθανότητα πρόσκλησης του Αχιλλέα από τον Πρίαμο 

σε δείπνο. Εντούτοις, το κόλον περισσότερο πρέπει να θεωρηθεί φθορά του χόλον και το 

ακόλουθο κόπον πρέπει να θεωρηθεί φθορά του κότον (βλ. Mayhoff 1870, 56-57). Επιπλέον, η 

ανάγνωση κόπον δεν μαρτυρείται στα ομηρικά ποιήματα. Το απόσπασμα συζητά και ο 
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Ευστάθιος (Παρ. Ιλ. 4.956.1, στο Ω 584) τονίζοντας ότι η θλίψη του πατέρα για τον νεκρό θα 

αναζωπυρώσει έντονη οργή στον Αχιλλέα (εἶτα λεοντωθεὶς οἷον). Επομένως, οι αναγνώσεις που 

διατηρεί η χειρόγραφη παράδοση είναι: χόλον οὐκ ἐρύσαιτο και κότον οὐ κατερύκοι. Η 

ανάγνωση που υιοθετεί εδώ ο Ριανός συμπίπτει με την ανάγνωση της Κοινής, η οποία 

διατηρήθηκε σε όλα τα χειρόγραφα με εξαίρεση τον h και τον V που δίνουν την παραλλαγή 

χόλον οὐ κατερύξει (βλ. επίσης Leurini 2007, 63-64). Η μορφή ἐρύσαιτο (πβ. Ησύχ. ε 6105 Latte 

ἐρύσαιτο. φυλάξαιτο, βλ. επίσης LSJ s.v. ἐρύω) εμφανίζεται συνήθως στο τέλος των ομηρικών 

εξαμέτρων, όμως στον Θ 21 ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δέ μαρτυρείται μεταξύ 

του δεύτερου και του τρίτου πόδα. Για το κότον στον τρίτο πόδα, πβ. Α 82, Θ 449, Ν 517, Π 

449, λ 102, ν 342. Το χόλον συναντάται διάχυτο στα ομηρικά έπη. Το γόον του Ηρωδιανού 

βρίσκεται στην ίδια μετρική θέση στα: Ψ 14, Ω 227, κ 248, 398, υ 349 και Ομ. Ύμν. Δήμ. 82.   

 

Έκδοση Οδύσσειας (αππ. 97-129) 

 

97.  Στην ραψωδία α 95 ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν της Οδύσσειας η θεά 

Αθηνά προτείνει να πάει ο Τηλέμαχος στην Πύλο και την Σπάρτη για να αντλήσει πληροφορίες 

σχετικά με το νόστο του πατέρα του. Η διόρθωση του Ριανού στον α 95 είναι δύσκολο να 

ερμηνευτεί, καθώς το σύντομο σχόλιο δεν εξηγεί τι δυσαρέστησε τον γραμματικό στην 

ανάγνωση ἔχῃσιν. Ο Mayhoff (1870, 57) δικαιολογεί την ανάγνωση λάβῃσι του Ριανού και 

επισημαίνει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην απόκτηση και την κατάκτηση του κλέους. Ο 

van der Valk (1949, 107) απορρίπτει την διόρθωση του Ριανού και παραπέμπει στον Ηρόδοτο 

7.5.2 ἵνα λόγος τέ σε ἔχῃ πρὸς ἀνθρώπων ἀγαθὸς. Το ρήμα λαμβάνω (LSJ s.v. λαμβάνω) έχει 

διττή σημασία, μία πιο ενεργή με την έννοια του «πιάνω», «κατακτώ» και μία πιο παθητική με 

την έννοια του «δέχομαι», «παίρνω». Επιπλέον, το ρήμα έχει την ίδια ηχητική ποιότητα με το 

ἔχω, πβ. Α 14, ο 269, Σοφ. Τρα. 259. Ο Ριανός με την ανάγνωση λάβῃσι ίσως ανακαλεί την 

Οδύσσεια α 298 ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης. Όμοια, στον α 298 η Αθηνά 

χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Ορέστη, για να παρακινήσει τον Τηλέμαχο να αναζητήσει τον 

πατέρα του και να κατακτήσει την δόξα που του αρμόζει, πβ. επίσης Πίνδ. Ολ. 8.6 ἀρετὰν θυμῷ 

λαβεῖν. Ο στίχος α 95 συναντάται απαράλλακτος και στον γ 78 όπου θεωρήθηκε παρεμβολή, 

καθώς απουσίαζε στους περισσότερους μεσαιωνικούς παπύρους (εκτός του sP 1033a, δεύτερος 

– τρίτος αιώνας μ.Χ. και του sP 1033b, τρίτος μ.Χ. αιώνας). Ο Πορφύριος (Ομ. Ζητ. Ι.284.23 

Smith ὅπως εὔκλοια ἔχοι τὸν Τηλέμαχον ὡς κοπιάσαντα ὑπέρ τοῦ πατρός) δηλώνει ότι ο στίχος 
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είναι αμφίσημος, καθώς είτε φανερώνει την φήμη που κατέχει λόγω του Οδυσσέα, είτε την 

φήμη που θα αποκτήσει κοπιάζοντας για να μάθει νέα του πατέρα του, πβ. επίσης Ευστ. Παρ. 

Οδ. Ι.25.6 Stallbaum. Επομένως, εύλογα ο Ριανός εντόπισε την αμφισημία, την οποία ήθελε να 

θεραπεύσει με το λάβῃσι, δηλώνοντας τον κόπο του Τηλεμάχου να κατακτήσει την δόξα. Για 

την μορφή ἔχῃσιν στην Οδύσσεια, πβ. α 204, α 396, δ 756 και υ 85. Για την γραφή λάβῃσι του 

Ριανού, πβ. Φ 24 μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν, Ω 43 ἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα 

λάβῃσιν και α 192 εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν. Επιπλέον, η φράση κλέος ἐσθλόν 

συνήθως συνοδεύεται από το ρήμα ἀείρω ή ἀραρίσκω, το οποίο ερμηνεύει ο Απολ. Σοφ. Λεξ. 

Ομ. 41.25 Bekker ἄροιτο. ἀπενέγκοιτο, λάβοι και φαίνεται ότι το ἀείρω ισοδυναμεί με μία πιο 

ποιητική μορφή του ρήματος λαμβάνω, πβ. επίσης Ρ 131, 232, σ 126 και ω 94. Ο Leurini (2007, 

66) εξετάζει συγκριτικά τις μορφές ἔχειν και ἑλεῖν στα ομηρικά έπη και παρατηρεί ότι υπάρχουν 

αντίστοιχα παραλλαγές των μορφών ἑλεῖν και λαβεῖν, οι οποίες ίσως εγγυώνται την ανάγνωση 

λάβῃσιν του Ριανού ως κομμάτι μίας ραψωδικής παράδοσης γνωστής σε αυτόν, πβ. θ 186, κ 

264 και ρ 330.  

98.  Η Αθηνά – Μέντης εισέρχεται στο ανάκτορο του Οδυσσέα, όπου τον υποδέχεται ο 

Τηλέμαχος. Για να κατανοήσουμε την διόρθωση του Ριανού ὅττευ σε χρή στα λόγια του Μέντη 

θα πρέπει να εξετάσουμε την ομηρική χρήση της γενικής ὅστις στην επική σύνταξη του χρή. Το 

χρή, το οποίο ήταν αρχικά ουσιαστικό, συντάσσεται με μία αιτιατική του προσώπου (σε) και 

μία γενική του πράγματος (ὅττευ) στην ιωνική διάλεκτο (βλ. Chantraine 1953-58, 40 και West 

1988, 93). Στην ομηρική διάλεκτο δεν μαρτυρούνται ποτέ οι γενικές οὕτινος και ὅτου, αλλά οι 

γενικές ὅττεο και ὅτ(τ)ευ: α 124 μυθήσεαι ὅττεό σε χρή, χ 377 πονήσομαι ὅττεό με χρή και ρ 121 

ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν. Η παραλλαγή του Ριανού ευνοείται ιδιαίτερα και στον 

Ηρόδοτο 1.7.3 και 1.145 ἀπ’ ὅτευ, 2.173.1 μέχρι ὅτευ, 3.63.2 ἐξ ὅτευ. Ο Mayhoff (1870, 58) 

επισημαίνει ότι στον Όμηρο η γενική της αντωνυμίας τις / τίς είναι αντίστοιχα τευ / τεῦ, εκτός 

το B 225, Ω 128, δ 463 (τέο) και π 305 (τεο). Ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. ΙΙ.284.42 στο χ 377 

Stallbaum) ισχυρίζεται ότι η ανάγνωση ὅττεο με χρή είναι ίδια με την ανάγνωση ἅ με χρὴ, πβ. 

επίσης Ησύχ. ο 1573 Latte ὅττεο. οὗτινος. Επομένως, εικάζεται ότι η διόρθωση του Ριανού ίσως 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δώσει στο ομηρικό κείμενο μία γραφή κατάλληλη για την 

ιωνική διάλεκτο (Zumbo 1987, 557-70). Η συχνότητα της μορφής ὅττευ / ὅτευ στο ομηρικό 

κείμενο μαρτυρεί την ύπαρξη αρχαίων ομηρικών εκδόσεων σε ιωνική αλφάβητο και 

υποδηλώνει ότι ο Ριανός ίσως υιοθέτησε μία καταγεγραμμένη παραλλαγή της ραψωδικής 

παράδοσης και όχι απλά μία προτεινόμενη εικασία (Leurini 2007, 68).  
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99.  Οι οδηγίες του Μέντη χωρίζονται σε τρία κύρια μέρη (α 271 κ.ε., 279 κ.ε., 293 κ.ε.): τα 

δύο πρώτα μέρη δίνουν στον Τηλέμαχο την ώθηση να δράσει μετέπειτα για την αποκατάσταση 

της τιμής του ίδιου, του πατέρα του και του βασιλείου του. Το χωρίο αυτό απασχόλησε 

ιδιαίτερα τους εκδότες ήδη από την αρχαιότητα, καθώς συνδέει τις περιπέτειες του Τηλέμαχου 

με το υπόλοιπο κομμάτι της αφήγησης και αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης η ύπαρξη ή μη ενός 

δεύτερου συντάκτη, ο οποίος συγκόλλησε μία ξεχωριστή Τηλεμάχεια σε ένα ολοκληρωμένο 

ποίημα για το νόστο του Οδυσσέα (West 1988, 108-09). Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο α 

279 δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το απόσπασμα χωρίς να προκαλέσει προφανείς αλλαγές στην 

σημασία και προτείνουν την αφαίρεση του στίχου α 278 πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς 

ἕπεσθαι από την έκδοση του Ριανού (βλ. Friedländer 1859, 478). O Mayhoff (1870, 35) ενισχύει 

την πρότασή αυτή μέσα από την σύνδεση του στίχου με τον συγγενικό α 292 πολλὰ μάλ’, ὅσσα 

ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι (πβ. επίσης Kirchhoff 1879, 246 και Wecklein 1918, 18). 

Επιπλέον, ο στίχος α 279 δεν γίνεται να παραλειφθεί, καθώς σχετίζεται με τον α 283 ἐκ Διός, ἥ 

τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι (Cobet 1876, 239). Ο Πορφύριος (Ομ. Ζητ. Ι.284.7, στο α 

279 Smith) επισημαίνει ότι η συμβουλή της Αθηνάς επαινείται ως σοφή και η αποστολή του 

Τηλέμαχου είναι συνετή, αφού αποσκοπεί στην κατάκτηση δόξας (πβ. απ. 99) και στο πέρασμα 

του ήρωα από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Διαφορετικά, η θεϊκή παραίνεση να εγκαταλείψει 

ο ήρωας το βασίλειο σε κρίσιμες στιγμές θα ήταν παράλογη και άτοπη. Οι πιο σύγχρονοι 

εκδότες (West 1988, 108-11, van Thiel 1991 και West 2018) υποδηλώνουν στο υπόμνημά τους 

την αφαίρεση του α 278 ως διπλό του β 197 και την περίπλοκη σύνδεση του στίχου με τον β 

196. Επίσης, η σχολιογραφική παράδοση σπεύδει να εξηγήσει την πολυπλοκότητα και την 

δομική συνάφεια ανάμεσα στον α 271 και 279: στο πρώτο μέρος η Αθηνά αναφέρεται στους 

μνηστήρες και την Πηνελόπη, ενώ στο δεύτερο μέρος αναφέρεται μόνο στον Τηλέμαχο (σοὶ δ’ 

αὐτῷ), ότι δηλαδή θα ωφεληθεί από το ταξίδι του πρεσβυτέροις ἀνδράσι και έτσι αποφεύγεται 

η επανάληψη (βλ. και Leurini 2007, 71). Ο οβελισμός του α 278 από τον Ριανό δικαιολογείται 

και από πλευράς περιεχομένου, καθώς η φράση φίλης παιδός φαίνεται κάπως αλλόκοτη, αφού 

προσδιορίζει μία μεσήλικη γυναίκα (West 1988, 111).   

100.  Στην συνέλευση των Ιθακησίων ο Τηλέμαχος και οι αρχηγοί των μνηστήρων φιλονικούν 

και ο Δίας γίνεται εγγυητής στον λόγο του Τηλέμαχου στέλνοντας δύο αετούς ως κακό οιωνό, 

προάγγελο της καταστροφής των μνηστήρων. Στον στίχο β 152 ο Ριανός παραδίδει την 

ανάγνωση ὀσσῶντο δ’ ὄλεθρον έναντι της γραφής ὄσσοντο που παραδίδει η Κοινή. Όσον αφορά 

τις μορφές του ὄσσομαι που προβάλλονται στα ομηρικά έπη, ο Αρίσταρχος (Lehrs 1882, 87) 

επισημαίνει ότι το ρήμα προέρχεται από το αρχαϊκό ὄσσε που σημαίνει «μάτια» και όχι από το 
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ὄσσα, το οποίο ερμηνεύεται ως «φωνή». H διευκρίνιση του Αριστάρχου βασίζεται σε μία 

διαμάχη των αρχαίων εκδοτών σχετικά με την προέλευση του ρήματος στο β 152 της 

Οδύσσειας. Η σχολιογραφική παράδοση χωρίζεται ανάμεσα σε εκείνους που ερμήνευσαν το 

ὄσσομαι «φανερώνω», «προφητεύω» και σε εκείνους που επέμεναν σε μία «αισθαντική φωνή». 

Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, εκτός από την δυϊκή μορφή ὄσσε μαρτυρείται, επίσης, η 

γενική ὄσσων (Ησ. Θεογ. 826) και η δοτική ὄσσοις (Ευρ. Αλκ. 269). Στα ομηρικά ποιήματα 

χρησιμοποιείται κυρίως για τους θεούς, τους ήρωες και τα τρομερά θηρία, πβ. Σ 224, κ 374, σ 

154 και Α 105, Ξ 17, Ω 172 ως κακός οιωνός (DELG s.v. ὄσσα). Εντούτοις, ο Ριανός τάσσεται 

υπέρ της προέλευσης του ρήματος από το ουσιαστικό ὄσσα και εισάγει στη έκδοσή του μία 

ποιητική μορφή, η οποία ανταποκρίνεται στην ερμηνεία του ὄσσαν καὶ κληδόνα ἐποίουν 

(Leurini 2007, 73). Το ουσιαστικό ὄσσα φανερώνει την φωνή, την δυσοίωνη φήμη συνήθως 

θεϊκής προέλευσης, πβ. α 282 και β 216 ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς. Για την 

Ὄσσα, τον προσωποποιημένο αγγελιαφόρο του Δία, πβ. Β 93 μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει (βλ. 

επίσης ω 413, Πίνδ. Ολ. 6.62, Απ. Ρόδ. Αργ. 1.1087). Για την μορφή κληδόνα (από το ποιητικό 

ρήμα κλέω «εξιστορώ», «δοξάζω»), πβ. σ 117 και υ 120 χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς. Η 

μορφή ὀσσῶντο του Ριανού είναι συνεπής με την ερμηνεία που ανακαλεί ο Ησύχιος ο 1448 

Latte ὀσσῶσθαι. κληδονίσασθαι και υποδηλώνει ότι ο Ριανός επινόησε ένα καινούργιο ποιητικό 

ρήμα βασισμένο σε μία αρχαία γραφή ΟΣΣΟΝΤΟ (ίσως ὀσσῶμαι στον Ενεστώτα και ὀσσώμην 

στον Παρατατικό), πβ. επίσης Πορφ. Ζητ. Κωδ. Βατ. 321.6 Smith, Ευστ. Παρ. Οδ. Ι.88.37, στο 

β 152.  

101.  Στην συνέλευση των Ιθακησίων ο Μέντης παίρνει τον λόγο και απευθύνεται στους πολίτες 

να μην είναι αδρανείς αλλά να συγκρατήσουν τους μνηστήρες. Η ανάγνωση καταπαύετε που 

προτείνει ο Ριανός δικαιολογείται από την σχολιογραφική παράδοση, καθώς συνοψίζει το 

καταπαύσομεν του Αλιθέρση (β 168) και επαναλαμβάνεται στον β 244 στα λόγια του 

Λεώκριτου στον Μέντη. Επιπλέον, ο στίχος β 161 (η αρχή της ομιλίας του Αλιθέρση) είναι 

ταυτόλογος με τον β 229 (η αρχή της ομιλίας του Μέντη). Ο Leurini (2007, 74) θεωρεί ότι η 

ανάγνωση καταπαύετε είναι υποθετική και αποτελεί μέρος μίας προσπάθειας του Ριανού να 

δημιουργήσει ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομιλίες. Η λογική αυτή αντιτίθεται με την μορφή 

κατερύκετε της Κοινής. Ο van der Valk (1949, 107) υποστηρίζει ότι η γραφή του Ριανού 

στηρίζεται σε μη επαρκή γνώση της ομηρικής γλώσσας. Το ρήμα κατερύκω της Κοινής 

σημαίνει «συγκρατώ», «σταματώ» και μαρτυρείται ιδιαίτερα συχνά στους ελληνιστικούς 

ποιητές, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 2.287, 3.682, 4. 1008 και μετά Οππ. Αλιευτ. 2.527, Ορφ. Αργ. 647. 

Επιπλέον, μαρτυρείται και στον Ησύχιο κ 1682 Latte κατέρυκεν· ἐπέσχεν (ἐκώλυσεν στο δ 284). 
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Στα ομηρικά έπη καταγράφονται πολλές μορφές και των δύο ρημάτων για να δηλωθεί η έννοια 

του «σταματώ», «συγκρατώ», πβ. Ζ 192, Θ 412, Λ 226, α 315, γ 345, δ 284, π 430, χ 409, ψ 

334, ω 51 (κατέρυκε), Ομ. Ύμ. Δήμ. 82 (κατάπαυε), καθώς και Χ 457 (καταπαύσῃ), Π 618 

(κατέπαυσε), δ 583 (κατέπαυσα), α 197, δ 498, 552 (κατερύκετε), δ 377 (κατερύκομαι), β 244, ω 

457 (καταπαυέμεν), β 168 (καταπαύσομεν), Ο 105, Π 62 (καταπαυσέμεν), Π 9, α 55 (κατερύκει), 

ο 73 (κατερύκῃ), Ω 771 (κατέρυκες), Ζ 518 (κατερύκω).  

102.  Ο Αντίνοος παρακινεί τον Τηλέμαχο να δειπνήσει μαζί τους κι εκείνος του απαντάει 

δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον (β 311). Στον στίχο αυτόν της Οδύσσειας ο 

Ριανός παραδίδει την ανάγνωση ἀέκοντα έναντι της Κοινής ἀκέοντα. Ο Ludwich (1884, 526) 

αποσαφήνισε την σχολιογραφική παράδοση προτείνοντας την παρεμβολή ενός ερμηνεύματος 

ἀέκοντα, το οποίο ακολουθεί η καταγραφή της παραλλαγής γράφεται δὲ καὶ «ἀκέοντα» στον 

κώδικα Μ. Η μετοχή ἀκέοντα μπορεί να εννοηθεί ως επιρρηματική και άκλιτη (DELG s.v. 

ἀκέων) και ερμηνεύεται «σιωπηλά», «ήρεμα», πβ. ξ 195 δαίνυσθαι ἀκέοντ’ και φ 89 ἀλλ’ ἀκέων 

δαίνυσθε καθήμενοι. Με την παραλλαγή του Ριανού συμφωνεί ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 1446.50), 

ο οποίος ερμηνεύει την γραφή ως ὁ μὴ συναναπαυόμενος ἀνδράσι τρυφῶσιν. Η γραφή ἀέκοντα 

μαρτυρείται ιδιαίτερα στα ομηρικά ποιήματα και ερμηνεύεται ως «απρόθυμα», έννοια τελείως 

ασύμβατη με το ἀκέοντα της Κοινής. Εικάζεται ότι ο Ριανός, ίσως, ήθελε να τονίσει την 

αντίθεση ανάμεσα στην πρόσκληση του Αντίνοου για εορταστική διάθεση και την απροθυμία 

του Τηλέμαχου να συμμετάσχει στο γιορτινό τραπέζι των μνηστήρων (Leurini 2007, 77). H 

άρνηση του Τηλέμαχου, όπως δηλώνεται με το ἀέκοντα, ανταποκρίνεται στους όρους 

ρητορικής της εποχής των αλεξανδρινών φιλολόγων (van der Valk 1949, 108). Για την γραφή 

του Ριανού, πβ. α 199, 403, δ 463, η 315, κ 266, ο 200, φ 348 (ἀέκοντα), β 130, τ 374, υ 343, 

Ομ. Ύμν. Δήμ. 19, 72, 124 (ἀέκουσαν).  

103.  Στην αρχή της ραψωδίας γ η Αθηνά υπενθυμίζει στον Τηλέμαχο να σταθεί αγέρωχος και 

να μιλήσει με αυτοπεποίθηση στον γέροντα Νέστορα. Ο Τηλέμαχος απαντά στην Αθηνά – 

Μέντη με το γνωμικό αἰδὼς δ᾽ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι, καθώς λόγω της νεανικής 

του ηλικίας σεμνύνεται να ρωτήσει διερευνητικά έναν γηραιότερο. Τον γ 24 σχολιάζει και ο 

Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 1110.16) δηλώνοντας ότι ο στίχος λέγεται κατάλληλα με γνωμικό ύφος 

και είναι αμφίσημος, καθώς εμπεριέχει διττή ερμηνεία: είτε είναι ντροπή να ρωτήσει ο νέος 

άνδρας τον γέρο, είτε το ανάποδο. Η δοτική νέῳ ἀνδρί που προτείνει ο Ριανός είναι μία 

προσπάθεια να δηλωθεί σαφέστερα το υποκείμενο της πρότασης και να αποφευχθεί η 

αμφισημία στον λόγο. Η σχολιογραφική παράδοση ανακαλεί τέτοια παραδείγματα αμφισημίας: 

στο Σχ. ΑΤ Α, ΑΤ Α (Αριστόν.) Ιλ. Ο 119 υπάρχει η τάση να εισαγάγουν στο ομηρικό κείμενο 
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τις δοτικές Δείμῳ και Φόβῳ αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ότι τα ονόματα αφορούν τους υιούς 

του Άρη και όχι τα άλογά του, πβ. επίσης Σχ. Αim (Διδ.) Ιλ. Ε 118a, το οποίο ο Leurini (2007, 

78, 127) αποδίδει στον Ριανό και όχι στον Ηρωδιανό (βλ. και απ. 132). Τα ομηρικά έπη 

ανακαλούν αρκετά παραδείγματα του ουσιαστικού αἰδὼς με δοτική, πβ. Ω 44 ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον 

μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς, ρ 347 αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι, ρ 352 αἰδῶ 

δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ και ποικίλως στον Ησίοδο ΕΗ 317 αἰδὼς δ’ οὐκ 

ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει. Εντούτοις, σε κανένα από αυτά τα παραδείγματα δεν 

ακολουθεί υποκείμενο, όπως στο γ 24. Η μορφή των γνωμικών (ιδιαίτερα στον Ησίοδο ΕΗ 317-

19 με την σύνταξη της αἰδοῦς και στους τρεις στίχους), ίσως είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων 

αλλαγών και εξελίξεων τέτοιων παροιμιών και μαρτυρεί στον Ριανό μία διαφορετική 

παραλλαγή της ραψωδικής παράδοσης (Leurini 2007, 79 και Verdenius 1985, 159). 

104.  Ο Ριανός παραδίδει την ανάγνωση ἐννύχιοι αντικαθιστώντας το ἐννύχιαι της Κοινής στην 

αφήγηση του νόστου του Νέστορα. Ο Mayhoff (1870, 63) θεωρεί ότι ο γραμματικός 

περισσότερο ανακαλεί εδώ τους ναύτες και όχι τα πλοία, καθώς πρωταγωνιστές της αφήγησης 

είναι ο ίδιος ο Νέστορας και οι σύντροφοί του, πβ. γ 173 ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας, 175 ὄφρα 

τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν και 178-79 Ποσειδάωνι δὲ ταύρων | πόλλ᾽ ἐπὶ μῆρ᾽ ἔθεμεν. Το 

επίθετο ἐννύχιος σημαίνει «νυχτερινός» και μαρτυρείται δύο φορές στον Όμηρο σε αυτήν την 

μορφή: Λ 682-3 Πύλον Νηλήϊον εἴσω | ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ (για τον Νέστορα και τους 

συντρόφους του) και Φ 37 ἐννύχιος προμολών (για τον Αχιλλέα). Εντούτοις, όμοια επίθετα 

χρησιμοποιούνται στα ομηρικά έπη και σε θηλυκό γένος, πβ. β 434 παννυχίη μέν ῥ᾽ ἥ γε καὶ ἠῶ 

πεῖρε κέλευθον και δ 356 πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς. Για την θηλυκή μορφή του επιθέτου 

ἐννύχιος, πβ. επίσης Ησίοδ. Θεογ. 10 ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι, Σοφ. Αίας 1203 

οὔτ’ ἐννυχίαν τέρψιν ἰαύειν· και Αριστοφ. Ιππ. 1290 ἦ πολλάκις ἐννυχίαι. Ο Ριανός ίσως βρήκε 

την παραλλαγή σε κάποια πηγή, την οποία θεώρησε αξιόπιστη, όμως δεν είναι σαφές αν το 

επίθετο ἐννύχιος εδώ προσδιορίζει τους συντρόφους ή το ουσιαστικό νέες, πβ. γ 105, 131, 153, 

162, 165 και 180. Ο Στράβων Γεωγρ. 10.1.7 μέμνηται δ’ ὁ ποιητὴς ὅμως αὐτοῦ “ἐς δὲ Γεραιστὸν 

ἐννύχιοι κατάγοντο”, παραδίδει την ανάγνωση του Ριανού, γεγονός που αποδεικνύει την 

ύπαρξη της γραφής στην αρχαία παράδοση για το γ 178 της Οδύσσειας. Ωστόσο, στους 

βυζαντινούς λόγιους διασώζεται η ανάγνωση ἐννύχιαι της Κοινής: ο Ευστάθιος Παρ. Οδ. 

Ι.120.14, στο γ 178  ὅτι Γαιρεστός, λιμὴν Εὐβοίας. περὶ ἧς καὶ αὐτῆς ἐγράφη ἀλλαχοῦ. ἐς ταύτην 

ἐννύχιαι κατήγοντο αἱ τοῦ Νέστορος νῆες. ἤγουν· διὰ μιᾶς νυκτὸς κατέστησαν εἰς τὸν ἐκεῖ λιμένα, 

αναφέρει ότι τα πλοία διανυκτέρευσαν στην Γεραιστό λίγο πριν την επιστροφή του Νέστορα 

και των συντρόφων του στην Πύλο.  
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105.  Η ραψωδία δ της Οδύσσειας ξεκινά με την αφήγηση των διπλών γάμων του υιού και της 

κόρης του Μενελάου στην Σπάρτη. Στον στίχο δ 12 αναφέρεται ότι ο Μενέλαος δεν έκανε άλλο 

παιδί με την Ελένη. Ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος παραδίδουν την γραφή Ἑλένης 

έναντι της γραφής Ἑλένῃ της Κοινής, για να δηλώσουν περισσότερο την δομή των λέξεων παρά 

την συμμετρία του στίχου. Ο Μayhoff (1870, 50) εικάζει ότι λόγω του σχήματος εκ 

παραλλήλου στον στίχο δ 12 ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ᾽ ἔφαινον, ο Ριανός, αφού 

τοποθετείται η πρόθεση ἐκ στο δούλης, τόνισε την επανάληψη της σκέψης στο όνομα Ἑλένῃ, 

είτε θεώρησε ότι είναι γενική κτητική στο γόνον. Ο Leurini (2007, 82) υποστηρίζει ότι η 

παραλλαγή του Ριανού δεν αποτελεί απαραίτητα αυτόνομη εικασία, καθώς θα μπορούσε να 

μαρτυρείται στην αρχαία παράδοση. Εντούτοις, το ρήμα φαίνω είναι συνήθως δίπτωτο και 

συντάσσεται με δοτική και αιτιατική (DELG s.v. φαίνω). H σύνταξη του ρήματος ανακαλείται 

στο Β 324 ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς, η 102 φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα 

δαιτυμόνεσσι, ο 26 εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν κ.α. Την ίδια σύνταξη παραδίδει 

και η βυζαντινή λόγια γραμματεία, πβ. Πορφ. Ομ. Ζητ. IV.11.9, στο δ 12 Smith και ο Ευστ. 

Παρ. Οδ. 1141.19, στο δ 12.  

106.  Στην ραψωδία δ της Οδύσσειας η Ελένη παρατηρεί την όψη του Τηλεμάχου και 

συνειδητοποιεί την ομοιότητα με τον Οδυσσέα. Την ίδια υποψία έχει και ο Μενέλαος, ο οποίος 

αντιλήφθηκε ότι ο Τηλέμαχος δάκρυσε στο άκουσμα του ονόματος του πατέρα του. Έπειτα, ο 

Πεισίστρατος αποκαλύπτει το όνομα του Τηλεμάχου εκφωνώντας τα λόγια των στίχων δ 158-

60. Οι στίχοι αυτοί απουσιάζουν από την έκδοση του Ριανού και αθετήθηκαν αργότερα από τον 

Αρίσταρχο. H West (1988, 204) υποστηρίζει ότι οι στίχοι δεν είναι παραδοσιακοί στην έκφραση 

και αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από τους αρχαίους φιλολόγους, οι οποίοι ήθελαν να 

εξηγήσουν γιατί δρούσε έτσι ο Πεισίστρατος ως ομιλητής (βλ. επίσης Bolling 1925, 230 και 

Merkelbach 19692, 42). Επιπλέον, το ουσιαστικό ἐπεσβολίας συναντάται αλλού μόνο στο Β 275 

ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων και χρησιμοποιήθηκε από τους μεταγενέστερους 

ποιητές για να δηλώσει την βωμολοχία, όμως εδώ ερμηνεύεται περισσότερο ως ο «ακατάδεκτος 

λόγος» (LSJ s.v. ἐπεσβολία). Η ανάγνωση του Ζηνοδότου ἐπιστομίας δεν μαρτυρείται πουθενά 

αλλού και είναι αβέβαιης ερμηνείας («η σιωπή ενός ομιλητή» (;), βλ. LSJ s.v. ἐπιστομίζω). 

Επίσης, το απαρέμφατο νεμεσσᾶσθαι δεν χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια του αἰδεῖσθαι, το 

οποίο θα ταίριαζε σε ομηρικό στίχο για τον χαρακτήρα του Τηλεμάχου. Ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 

1489.40-1490.23, στο δ 158-60) σχολιάζει μόνο την παραλλαγή ἐπιστομίας ἀναφαίνειν που 

επιθυμούσε ο Ζηνόδοτος. Η απάντηση του Μενελάου (δ 169 κ.ε.) αγνοεί εντελώς την ύπαρξη 

των τριών στίχων: ο Τηλέμαχος έρχεται να μάθει νέα για τον πατέρα του και όχι τόσο για να 
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πάρει συμβουλές (West 1988, 204). O Leurini (2007, 84) συνοψίζει ότι οι τρεις στίχοι υπήρχαν 

στις εκδόσεις κάποιων αρχαίων φιλολόγων, οι οποίοι επικαλέστηκαν, ίσως, λόγους 

«αισθητικού χαρακτήρα». O Hölscher (1939, 158) θεωρεί αναγκαία την παρεμβολή των στίχων 

δ 158-60 εξαιτίας του μέν τοι στο δ 157 και του ἀλλά του στο δ 158.  

107.  Στον στίχο δ 702 κ.ε. ο Μέδων ενημερώνει την Πηνελόπη για την ενέδρα που έχουν στήσει 

οι μνηστήρες στον Τηλέμαχο κατά την επιστροφή του από την Πύλο και την Σπάρτη. Ο Ριανός 

παραδίδει την γραφή ἠμαθίην για να προσδιορίσει την Πύλο έναντι του ἠγαθέην της Κοινής. O 

Hainsworth (1988, 256) παρατηρεί ότι η ακριβής σημασία των epitheta ornantia δεν μπορεί 

εύκολα να προσδιοριστεί, καθώς η χρήση τους εξ ορισμού είναι ανεξάρτητη από το 

περιεχόμενό τους. Επιπλέον, η ετυμολογική σημασία της λέξης Ζεύς (δῖος < ΔιFyoς) στην 

Ιλιάδα Ι 538 ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα και στην Μυκηναϊκή (di-u-ja, di-wi-ja) 

μαρτυρεί ερμηνείες, όπως «επιφανής» ή «ευγενής» ή «φωτεινός», διατηρώντας και την δύναμη 

της ρίζας dei (πβ. Frisk GEW s.v. Ζεύς). Τα ομηρικά επίθετα που προσδιορίζουν μέρη συνήθως 

υπαινίσσονται την φυσική, κλιματική και γεωργική τους άνεση και η ερμηνεία «φωτεινός» ή 

«ιερός» εδώ είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Εντούτοις, ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 1153.29, στο δ 702) 

εξηγεί ότι το επίθετο ἠγαθέην για την Πύλο δεν προέρχεται τόσο από το ἄγαν θείαν, όσο από 

το ρήμα ἀγῶ-ἀγάζω, από το οποίο παράγεται το ἀγαστός («θαυμαστός») και κατ’ επέκταση το 

ἀγαθός (βλ. Wyatt 1969, 107). Στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσης των σχολίων HP1 για το δ 

702a ο Pontani αναρωτιέται μήπως η γραφή που παραδίδει ο Ριανός είναι το ἠμαθόεντα 

(«αμμώδης»), ένα σταθερό επίθετο της Πύλου που δεν προσδιορίζει κανένα άλλο μέρος στον 

Όμηρο και ίσως δημιουργήθηκε κατ’ αναλογία προς το επίθετο ἠνεμόεις (West 1988, 87). Η 

δομή του δ 702 και του ε 20 ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ᾽ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν δείχνει δύο τοποθεσίες, 

την Πύλο και την Σπάρτη, τις οποίες προσδιορίζουν αντίστοιχα δύο επίθετα, το ἠγαθέην και το 

δῖαν που είναι ετυμολογικά ισότιμα. Ο Mayhoff (1870, 65) θεωρούσε ότι η παρέμβαση του 

Ριανού εξυπηρετεί την ανάγκη να αποφευχθεί η επανάληψη της ακολουθίας ἠγαθέην .. δῖαν. 

Επομένως, ο γραμματικός επινοεί ένα καινούργιο επίθετο θηλυκού γένους, το ἠμαθίη 

(«αμμώδης», υπαινιγμός στο έπος του Ριανού Μεσσηνιακά). Το επίθετο είναι ετυμολογικά 

ισότιμο με το επίθετο ἠμαθόεις και σχετίζεται με τον ποταμό Ἄμαθο της Πύλου (Στράβ. Γεωγρ. 

8.3.1.15) ή το ουσιαστικό ἄμαθος («άμμος») και προσαρμόζεται στο μέτρο χωρίς να αλλάξει η 

αξία του (Leurini 2007, 85). Τα ομηρικά επίθετα που προσδιορίζουν την Πύλο είναι: ἱερή (φ 

108), ἠμαθόεις (Β 77, Ι 153, 295, Λ 712, α 93, β 214, 326, 359, δ 633, λ 257, ω 152), ἠγαθέη (Α 

252, β 308, δ 599, 702, ε 20, ξ 180, Ομ. Ύμ. Ερμ. 216), η φράση μήτηρ μήλων (ο 226) και 

Νηλήϊος (Λ 682, δ 639).  
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108.  Ο στίχος δ 788 αφηγείται την θλίψη της Πηνελόπης για τον κίνδυνο που διατρέχει ο 

Τηλέμαχος από τους μνηστήρες. Ο Ριανός παραδίδει την γραφή κεῖτ’ ἄρ’ ἄναυδος, ενώ η Κοινή 

παραδίδει εναλλακτικά την γραφή κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος. Ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. 1518.8, στο δ 788) 

διατηρεί την ανάγνωση ἄσιτος της Κοινής, ένα ομηρικό ἅπαξ. Επιπλέον, ο Mayhoff (1870, 66) 

ανακαλεί την παρατήρηση του Διδύμου ότι η ανάγνωση του Ριανού είναι χαριεστέρα και 

δικαιολογείται από την παρατήρηση ότι η Πηνελόπη θρηνεί και αποποιείται κάθε διάθεση, να 

φάει, να πιει ακόμα και να παραπονεθεί. Ο Leurini (2007, 87) υποστηρίζει ότι η παρέμβαση 

του Ριανού οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό είναι το μοναδικό σημείο, όπου χρησιμοποιείται το 

επίθετο ἄσιτος σε όλη την ομηρική παράδοση και ουσιαστικά επαναλαμβάνει την ιδέα της 

ασιτίας αμέσως μετά με την φράση ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος. Η επιλογή ἄναυδος του 

Ριανού ανακαλεί, ίσως, τα λόγια της Κίρκης στον Οδυσσέα στο κ 378-79 κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζεαι ἶσος 

ἀναύδῳ | θυμὸν ἔδων, βρώμης δ᾽ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος και την εικόνα του Οδυσσέα στο ε 

456 ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος κεῖτ᾽ ὀλιγηπελέων. Επίσης, η περιγραφή της θλίψης χωρίς 

φαγητό και παράπονα υποδεικνύει την ύπαρξη μίας παγιωμένης φόρμουλας στην επική 

παράδοση, από την οποία, ίσως, αντλεί και ο Ριανός, πβ. επίσης Ησίοδ. Θεογ. 797-98 βρώσιος, 

ἀλλά τε κεῖται ἀνάπνευστος καὶ ἄναυδος | στρωτοῖς ἐν λεχέεσσι (βλ. επίσης Griffin 1983, 15-17). 

Η χρήση του ἀνα- ως αρνητικό πρόθεμα είναι μία ανάπτυξη του ἀν- πριν από φωνήεντα, πβ. 

ἀνάεδνος (Ι 146, 288, Ν 366), ἀνάπταιστον (Σουίδ. α 2036 Adler), ἀνάγνωστον (Καλλ. απ. 620 

Pf.) και βλ. Moorhouse 1959, 50, 54 κ.ε.  

109.  Στην Οδύσσεια ε 253 περιγράφεται η κατασκευή της σχεδίας, με την οποία ο Οδυσσέας 

αποχώρησε από την Ωγυγία και με ακρίβεια καταγράφονται τα μέρη που την απαρτίζουν (βλ. 

Casson 1995, 217-19, για τους όρους που υπονοούν σημαντικά μέρη του σκάφους, όπως οι 

σανίδες). Οι Morrison – Williams (1968, 48) αναφέρονται στην υπερδομή των κάθετων και 

οριζόντιων ραγών που βλέπουμε στην πρύμνη του πλοίου στις πρώιμες μορφές του (σαν να 

ύψωνε ο Οδυσσέας μία καμπίνα). Οι αναγνώσεις ἐπηγκενίδεσσι της Κοινής και ἐπητανίδεσσι 

του Ριανού είναι ἅπαξ λεγόμενα και η φθορά του σχολίου εδώ δυσχεραίνει την ερμηνεία των 

λέξεων. Επιπλέον, το λήμμα στον Ησύχ. ε 4530 Latte ἐπηγανίδες δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί 

να διορθωθεί σε ἐπητανίδες, όπως προτείνει ο Lobeck (1853, 508 σημ. 6). Εντούτοις, ο Ριανός 

ίσως ανακαλεί το επίθετο ἐπηετανός «πυκνός», πβ. Θεόκρ. Ειδ. 25.20 ἐπηεταναί πλατάνιστοι. Ο 

Gow (1952, 444) αναφέρει ότι το επίθετο δηλώνει ένα συνεχές σύνολο, όπως τα μαλλιά στον 

Ησίοδο ΕΗ 517 οὕνεκ’ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν ή το κοπάδι ζώων στο ΕΗ 607 βουσὶ καὶ 

ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν. Εικάζεται, λοιπόν, ότι σε παρόμοια συμφραζόμενα ο γραμματικός 

επινόησε το λήμμα ἐπητανίς, για να σημάνει το σύνολο των τεντωμένων και οριζόντιων 
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σανίδων της σχεδίας, πβ. Ησύχ. ε 4538 Latte ἐπηετανόν. συνεχές. ἀδιάλειπτον. παρατεταμένον 

διὰ παντὸς τοῦ χρόνου. δαψιλές. Επομένως, η γραφή ἐπητανίδες του Ριανού παρουσιάζει αρκετή 

συνάφεια με το λήμμα ἐπηγκενίδες: ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. Ι.213.7, στο ε 253) εξηγεί ότι 

επηγκενίδες είναι οι σανίδες που εκτείνονται από την πλώρη μέχρι την πρύμνη του πλοίου. Η 

λέξη παράγεται από το λήμμα ἐπενεγκεῖν (ἐπενεγκίς > με μετάθεση ἐπεγκενίς > με έκταση 

ἐπηγκενίς «τα μακριά ξύλα σανίδας»), πβ. επίσης Ησύχ. ε 4533 Latte ἐπηγκενίδες. τὰ διηνεκῆ 

τῆς σχεδίας ξύλα και EtM ε 500.12-17. 

110.  Στον στίχο ε 296 καὶ Βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων της Οδύσσειας ο Ριανός 

και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος διαβάζουν την παραλλαγή καὶ Βορέης αἰθρηγενεής έναντι της 

γραφής αἰθρηγενέτης της Κοινής. Η ανάγνωση του Ριανού ίσως είναι μία παλιά εκδοχή της 

ραψωδικής παράδοσης, η οποία ανακαλείται στην Ιλιάδα Ο 171 (και Τ 358) ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς 

αἰθρηγενέος Βορέαο. Επιπλέον, το ε 296 είναι το μοναδικό σημείο των ομηρικών επών όπου 

συναντάται το ἅπαξ λεγόμενον επίθετο αἰθρηγενέτης. Εντούτοις, το επίθετο αἰθρηγενής 

«γεννημένος στον καθαρό ουρανό» (LSJ s.v. αἰθρηγενής) προσδιορίζει συχνά τον Βορέα και 

γενικά τους ανέμους, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 4.765 ἀνέμοις αἰθρηγενέεσι. O Hainsworth (1988, 280) 

αναφέρει ότι το επίθετο αἰθρηγενέτης αποτελεί μετρική παραλλαγή του επιθέτου αἰθρηγενής και 

αποκτά παθητική σημασία. Η παρέμβαση του Ριανού απορρίπτει την παθητική σημασία στο 

αἰθρηγενέτης: όλα τα ομηρικά επίθετα σε –έτης (π.χ. Γ 296 αἰειγενέτης, Π 31 αἰναρέτης, Α 75 

ἑκατηβελέτης, Ν 624 ἐριβρεμέτης, Α 354 ὑψιβρεμέτης) σηματοδοτούν την ενέργεια εκτός από 

το αἰθρηγενέτης και το ἀειγενέτης. Kάποιοι γραμματικοί πίστευαν ότι αἰθρηγενέτης είναι εκείνος 

που γέννησε το ψύχος και όχι αυτός που γεννήθηκε στον αιθέρα (Mayhoff 1870, 52). Επομένως, 

ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος προτείνουν την μορφή αἰθρηγενεής, για να αποδώσουν 

την παθητική σημασία «γεννημένος στον αιθέρα». Η συζήτηση για την παθητική ή ενεργητική 

σημασία του επιθέτου ανιχνεύεται από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι την λόγια βυζαντινή 

παράδοση, πβ. Απ. Σοφ. Ομ. Λεξ. 16.26 Bekker αἰθρηγενέτης. αἰθρίαν γεννῶν, Πορφ. Ομ. Ζητ. 

Ι 18.9 Smith, Ευστ. Παρ. Οδ. Ι.218.29, στο ε 296. Η σχολιογραφική παράδοση τείνει να 

αποδώσει ενεργητική αξία στο επίθετο αἰθρηγενέτης, πρβλ. Σχ. b(BCE3E4) Τ (εξ.) Ιλ. Ο 171b, 

Σχ. Τ (εξ.) Ιλ. Τ 358a1 και Σχ. Απ. Ρόδ. Aργ. 4.761-765d.  

111.  Στον στίχο ε 315 ο Οδυσσέας όρμησε στα κύματα, καθώς η σχεδία του έσπασε από την 

σφοδρή κακοκαιρία. Ο Ριανός προτείνει την παραλλαγή αὐτὸν βάλε έναντι της ανάγνωσης 

αὐτὸς πέσε της Κοινής. Στους στίχους ε 315-16 εντοπίζεται πρωθύστερο σχήμα, καθώς δεν 

ακολουθείται η φυσική ροή των γεγονότων: ο ναυαγός Οδυσσέας πρώτα άφησε το πηδάλιο και 

μετά έπεσε στην αγριεμένη θάλασσα. Ο Mayhoff (1870, 68) υποστηρίζει ότι πέρα από την 
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παρέμβαση η κατάσταση δεν αλλάζει, καθώς είτε διαβάσουμε αὐτόν, είτε αὐτός η αντωνυμία 

διατηρεί την ίδια σημασία «ίδιος» και πέρα από την αλλαγή του υποκειμένου μέγα κῦμα η σειρά 

των γεγονότων παραμένει απαράλλακτη. Στην Οδύσσεια καταγράφονται και άλλες μορφές του 

πίπτω για να δηλώσουν ανθρώπους που πέφτουν στην θάλασσα, όπως το μ 417 πέσον δ᾽ ἐκ 

νηὸς ἑταῖροι και ξ 307 πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἅπαντες. Ο Leurini (2007, 92-93) παρατηρεί ότι μέχρι 

τον στίχο ε 315 το επεισόδιο διατηρεί το ίδιο πρόσωπο (μέγα κῦμα), ενώ από το ε 316, όταν η 

πλημμύρα ρίπτει τον Οδυσσέα έξω από την σχεδία, διακρίνεται μία εναλλαγή καταστάσεων με 

διαφορετικά υποκείμενα: ε 316 μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξεν (θύελλα), ε 318 σπεῖρον καὶ ἐπίκριον 

ἔμπεσε πόντῳ, ε 319 τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον (μέγα κῦμα) και ε 19 οὐδ᾽ ἐδυνάσθη 

(Ὀδυσσεῦς). Επομένως, εικάζεται ότι ο Ριανός υιοθέτησε μία παραλλαγή της ραψωδικής 

παράδοσης, η οποία αποσκοπούσε στην αναδόμηση του επεισοδίου της καταιγίδας. Το μέγα 

κῦμα πρωταγωνιστεί μέχρι τον στίχο ε 315, όπου και ρίχνει τον ήρωα στην θάλασσα. Οι μορφές 

βάλε και πέσε χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στον Όμηρο: Η 190, δ 114 χαμάδις βάλε, Η 16, 

Ο 435 χαμάδις πέσε και Ι 541, Φ 31, Ομ. Ύμν. Ερμ. 118, 298 χαμαὶ βάλε, Ν 578, Π 803 χαμαὶ 

πέσε. Η διόρθωση του Ριανού επιτρέπει και την εξάλειψη της επανάληψης στο ε 318 ἔμπεσε 

πόντῳ. 

112.  Ο Οδυσσέας στο ε 393 ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς μετά από δύο μέρες 

στην ταραγμένη θάλασσα, αφού καταλάγιασε η κακοκαιρία, συνειδητοποιεί ότι η στεριά δεν 

ήταν καθόλου μακριά. Ο ήρωας παρατηρεί την στεριά, καθώς βρίσκεται στην κορυφή ενός 

μεγάλου κύματος. Ο Ριανός και ο Αριστοφάνης Βυζάντιος χρησιμοποιούν μία πιο ποιητική 

περιγραφή της παραπάνω εικόνας και δίνουν την παραλλαγή ἐπὶ κύματος έναντι της ανάγνωσης 

ὑπὸ κύματος της Κοινής. Ο Mayhoff (1870, 52-53) προσθέτει ότι η παραλλαγή συνδέεται άρτια 

με την μετοχή προϊδών, ώστε να προστεθεί η αιτία της εξήγησης με την μετοχή ἀρθείς: με την 

δύναμη του κύματος εκείνος υψώθηκε και εντόπισε την στεριά. Ο Hainsworth (1988, 284) 

αναφέρει ότι ο γραμματικός απορρίπτει το ποιητικό αίτιο για κάτι τόσο απρόσωπο, όπως το 

κύμα, το οποίο δηλώνει εδώ ένα ήρεμο φούσκωμα της θάλασσας, πβ. Στραβ. 1.1.20, Ευστ. Παρ. 

Οδ. Ι.219.5, στο ε 393. Στην χειρόγραφη παράδοση των ομηρικών επών μαρτυρούνται πολλές 

περιπτώσεις, στις οποίες οι προθέσεις ὑπό και ἐπί εμφανίζονται να είναι παραλλαγές η μία της 

άλλης: Θ 267 στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος, Μ 246 και Τ 236 νηυσὶν ἐπ᾽ Ἀργείων, Σχ. Αint (Διδ.) Ιλ. Μ 

246a1, N 676 λαοὶ ὑπ᾽ Ἀργείων, Ξ 236 ὑπ᾽ ὀφρύσιν, Σχ. ΑΤ (Διδ.) Ιλ. Ξ 236b, Π 358 ἐφ’ Ἔκτορι, 

Τ 255 ἐπ’ αὐτόφιν, η 68 ὑπ’ ἀνδράσιν και ω 49 ὑπὸ δέ. Τα ομηρικά παραδείγματα αποτελούν 

τεκμήριο για την ύπαρξη παραλλαγών στην ραψωδική παράδοση (Leurini 2007, 94-95).  
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113.  Στον στίχο ζ 10 της Οδύσσειας ο Ναυσίθοος αφηγείται ότι οδήγησε τους Φαίακες στο 

νησί της Σχερίας και ότι ίδρυσε εκεί καινούρια πόλη. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Ριανός 

αντικατέστησε την γενική θεῶν με την δοτική θεοῖς. Ο Mayhoff (1870, 70) θεωρεί ότι η 

παρέμβαση του Ριανού δεν αλλάζει την σημασία της λέξης νηούς «το ιερό των θεών» ή «προς 

τιμήν των θεών» και ίσως αντλήθηκε από παλαιά παράδοση· Σύμφωνα με τα ελληνικά ήθη οι 

άποικοι μετέφεραν το ιερό των πατρογονικών θεών στα καινούργια μέρη, κατασκεύαζαν ναούς 

και πρόσφεραν θυσίες στους θεούς – προστάτες. Ο Ριανός, ίσως, συνέδεσε την δοτική θεοῖς με 

την φράση ἐδάσσατ᾽ ἀρούρας, ώστε να σημάνει ότι ο Ναυσίθοος δεν έκτισε μόνο ιερά αλλά και 

ιερούς αγρούς προς τιμήν των θεών. Η διόρθωση του Ριανού ανακαλεί την διόρθωση Ἑλένης 

από το προηγούμενο ἐκ δούλης (βλ. απ. 107) και μπορεί να συγκριθεί ως προς το περιεχόμενο 

με τον Ομ. Ύμν. Αφρ. 31 πᾶσιν δ’ ἐν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστι. O Zumbo (1988, 113) 

υποστήριξε ότι η γραφή θεοῖς συνδέεται με την δοτική πόλει στον ζ 9 και είναι μία δοτική του 

τόπου. Ωστόσο, ο Leurini (2007, 96-97) θεωρεί ότι η πράξη της ίδρυσης ενός ιερού μέρους 

είναι ισότιμη με την προσφορά θυσιών στους θεούς και ερμηνεύει την δοτική του Ριανού ως 

δοτική χαριστική. Επιπλέον, η ανάγνωση του γραμματικού απηχεί τον Απολλώνιο Ρόδιο Αργ. 

3.1088-89 (Δευκαλίων) ὃς  πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηούς | ἀθανάτοις, βλ. επίσης υ 

276 θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην κατ’ αναλογία προς το Α 447 θεῷ ἱερὴν ἑκατόμϐην (πβ. Rengakos 

1993, 127). Στα ομηρικά έπη παρατηρούνται συχνά εναλλακτικές γραφές δοτικής και γενικής 

αντιστρόφως, πβ. β 125 μέγα μὲν κλέος αὐτῇ, θ 99 ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ, ι 182 ἐπ᾽ ἐσχατιῇ 

σπέος εἴδομεν, κ 96 πέτρης ἐκ πείσματα δήσας και 393 τῶν δ᾽ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔρρεον.  

114.  Στους στίχους ζ 41-46 παρεμβάλλεται πλούσια περιγραφή του Ολύμπου, του οίκου των 

θεών, κατά την αναχώρηση της θεάς Αθηνάς από την γη των Φαιάκων. Η περιγραφή του 

Ολύμπου είναι ιδιαίτερα περίτεχνη για μία περιγραφή αναχώρησης και ανακαλεί την περιγραφή 

των Ηλυσίων πεδίων στο δ 565-68 ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον … ἀναψύχειν ἀνθρώπους·. Ο 

Hainsworth (1988, 296) αναφέρει ότι πολλοί μελετητές διέγραψαν την περιγραφή, όπως ο 

Kirchhoff και πιο πρόσφατα ο Marzullo (19702, 212-21). Όμως, αν και τα επίθετα του Ολύμπου 

(μακρὸς, αἰπύς, μέγας, πολύπτυχος, πολυδειράς, αἰγλήεις, νιφόεις και ἀγάννιφος) περιγράφουν 

ένα βουνό (όπως είναι ο Όλυμπος), υπάρχει η τάση να εξισώνεται το βουνό με τον οὐρανόν 

στον Όμηρο, πβ. Θ 18-25 σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες … περὶ ῥίον Οὐλύμποιο 

(βλ. επίσης Stieker 1969, 136-61). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Ριανός προτείνει την διόρθωση 

του αἴθρη σε αἰθήρ και προσαρμόζεται στην τριμερή διαίρεση του ουρανού στα ομηρικά έπη 

(Lehrs 1882, 185): ἀήρ (ο ατμοσφαιρικός αέρας), αἰθήρ (γενικά ο ουρανός και ο οίκος των 

θεών, βλ. Zumbo 1988, 115-16) και αἴθρη (η λάμψη, το φως του αιθέρα). Εικάζεται ότι ο 
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γραμματικός θα είχε εντοπίσει στην φράση μάλ᾽ αἴθρη … ἐπιδέδρομεν αἴγλη μία 

επαναλαμβανόμενη ιδέα και γι’ αυτό αντικατέστησε το αἴθρη με το αἰθήρ, ώστε η λευκὴ αἴγλη 

να επιτονίσει την ποιότητα του αἰθήρ (Leurini 2007, 98-99). Επιπλέον, η ανάγνωση του Ριανού 

ανακαλεί τον Καλλίμαχο Εκάλ. απ. 18.3 Hollis πέπτατο δ’ αἰθήρ | ἀννέφελος, που διασφαλίζει 

ότι το αἰθήρ είναι μία παραλλαγή της επικής δείξης γνωστή στους δύο ποιητές - γραμματικούς. 

Επίσης, η διόρθωση τῇ ἔνι έναντι της γραφής τῷ ἔνι της Κοινής (που προσδιορίζει το ἕδος 

ἀσφαλές) έχει άμεση σχέση με την πρώτη παρέμβαση του Ριανού και προσδιορίζει, στην 

πραγματικότητα, το θηλυκό ουσιαστικό αἰθήρ (Leurini 2007, 99) και όχι το αἴγλη (Mayhoff 

1870, 38).  

115.  Στον στίχο ζ 57 η Ναυσικά, παρακινημένη από την θεά Αθηνά να πάει στο ποτάμι και να 

πλύνει ρούχα, ζητά από τον πατέρα της να ετοιμαστεί η άμαξα. Ο Ριανός, πιθανώς και ο 

Αριστοφάνης Βυζάντιος (βλ. Pontani 2015, 161, ad ζ 57d), διάβασε την γραφή ἐφοπλίσσειαν 

έναντι του δευτέρου προσώπου ἐφοπλίσσειας της Κοινής (βλ. Hainsworth 1988, 297). Ο Leurini 

(2007, 101) θεωρεί ότι η γραφή ἐφοπλίσσειας ανταποκρίνεται περισσότερο στα λόγια της θεάς 

Αθηνάς (με την μορφή της κόρης του Δείμαντα) προς την Ναυσικά στο ζ 36-8 ἀλλ᾽ ἄγ᾽ 

ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρό | ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι | ζῶστρά τε 

καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. Η παραλλαγή του Ριανού ήταν γνωστή στον Ευστάθιο (Παρ. 

Οδ. 1551.29, στο ζ 57), ο οποίος αναφέρει ότι οι δούλοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι ετοίμασαν την 

άμαξα, όχι ο ίδιος ο Αλκίνοος και σπεύδει να χαρακτηρίσει την παραλλαγή της Κοινής 

ἀστειότερον κατὰ ἀφέλειαν, νεωτερικήν (νεωτερικός αστεϊσμός). Η σύγχρονη λογοτεχνική 

κριτική δικαιολογεί την ανάγνωση του Ριανού στο περιεχόμενο των στίχων ζ 69-73 δμῶες 

ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην … | ὕπαγον ζεῦξάν θ᾽ ὑπ᾽ ἀπήνῃ, όπου αναφέρεται ότι οι δούλοι 

ετοιμάζουν την άμαξα (πβ. Hainsworth 1988, 297· Zumbo 1988, 117 και van Thiel 1991, 79). 

Επιπλέον, το ἐφοπλίσσειαν αποτελεί μέρος της ομηρικής παράδοσης και ανταποκρίνεται στα 

μετέπειτα γεγονότα της ραψωδίας ζ (ετοιμασία της άμαξας από δούλους). Η παρέμβαση του 

Ριανού αίρει την λακωνικότητα του ομηρικού αποσπάσματος και αφαιρεί το απλοϊκό, αν και 

πνευματώδες, ἐφοπλίσσειας, αναζητώντας περισσότερο την πράξη της διαταγής του βασιλιά 

Αλκίνοου.  

116.  Ο Οδυσσέας, αν και γυμνός, δεν διστάζει να εμφανιστεί στις νεαρές Φαιακίδες. 

Παραλληλίζεται με λιοντάρι (ζ 130-33), το οποίο ορμά πεινασμένο σε κοπάδια βοδιών και 

προβάτων. Ο Ριανός παραλείπει την αντωνυμία ὁ και παραδίδει την ανάγνωση αὐτὰρ βουσί, 

ίσως για να αποφύγει την επανάληψη του υποκειμένου και την συσσώρευση των αντωνυμιών 

τρίτου προσώπου, πβ. ὅς, οἱ (ζ 131), ὁ (ζ 132) και ἑ (ζ 133) (Mayhoff 1870, 76). O Leurini 
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(2007, 102) θεωρεί ότι η παρέμβαση του Ριανού αντανακλά ένα σύστημα υπαρχουσών 

παραλλαγών στην ραψωδική παράδοση. Τα σχόλια της Ιλιάδας τονίζουν ότι ήταν ομηρική 

συνήθεια να περιλαμβάνεται το άρθρο στην αντωνυμία αὐτὰρ, σαν να μιλά ο αφηγητής για 

κάποιον άλλον: στο Σχ. Α (Διδ. / Αριστόν.) Ιλ. Γ 18a, ο Αριστοφάνης Βυζάντιος, ο Αρίσταρχος 

και ο Καλλίστρατος παραδίδουν την ανάγνωση αὐτὰρ δοῦρε, η οποία μάλιστα εκτιμάται από 

την σχολιογραφική παράδοση ως χαριεστάτη, πβ. επίσης Χ 7 αὐτὰρ Πηλεΐωνα, Ω 631 αὐτὰρ ὅ 

Δαρδανίδην και ψ 306 αὐτὰρ ὁ διογενὴς Ὀδυσεύς.   

117.  Στον στίχο θ 299 καὶ τότε δὴ γίγνωσκον, ὅ τ᾽ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο της Οδύσσειας ο αοιδός 

Δημόδοκος αφηγείται την ιστορία του Άρη και της Αφροδίτης, οι οποίοι εκτέθηκαν γυμνοί και 

αλυσοδεμένοι στην θέα όλων των θεών εξαιτίας της παγίδας του Ηφαίστου. Ο Ριανός προτείνει 

την ανάγνωση πέλοιτο έναντι της γραφής πέλοντο, αν και η πρόσφατη κριτική αναφέρει ότι 

ρηματικοί τύποι σε πληθυντικό αριθμό με την παρουσία ενός υποκειμένου σε ουδέτερο γένος 

είναι κοινή σύνταξη στον Όμηρο, ιδιαίτερα για το ρήμα πέλονται, πβ. θ 160 οἷά τε πολλὰ μετ᾽ 

ἀνθρώποισι πέλονται (βλ. επίσης Hainsworth 1988, 366). Ο Mayhoff (1870, 76-77) δικαιολογεί 

την προτίμηση της ευκτικής έγκλισης στον Ριανό, καθώς ο γραμματικός δεν μπορούσε να 

διορθώσει μετρικά όλα τα ομηρικά αποσπάσματα, όπου το ουδέτερο γένος του υποκειμένου 

συμφωνεί με πληθυντικό οριστικής. Ωστόσο, ο Leurini (2007, 103-04) απορρίπτει την πρόταση 

του Mayhoff και καταφεύγει στην πληθώρα υπαρχουσών παραλλαγών της ραψωδικής 

παράδοσης που είχαν στην διάθεσή τους οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι. Πράγματι, στα ομηρικά 

έπη μαρτυρούνται και οι δύο παραλλαγές με την παρουσία ενός ουδετέρου ως υποκείμενο και 

έναν ρηματικό τύπο στον πληθυντικό ή τον ενικό (σε οριστική ή ευκτική ή υποτακτική 

έγκλιση). Για παράδειγμα, στον στίχο B 36 ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον θεωρείται καλύτερη η 

γραφή ἔμελλεν του Ζηνόδοτου (Σχ. b[BCE3] [Διδ.] Ιλ. Β 36d2), πβ. επίσης β 156 ἅ περ τελέεσθαι 

ἔμελλον (Σχ. ΗΜS Οδ. β 156.17 ἔμελλεν), σ 238 λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου (Σχ. H Oδ. σ 238.28 

λελῦντο). Για παραδείγματα που δείχνουν την εναλλαγή οριστικής και ευκτικής έγκλισης, πβ. ε 

80 εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει (Σχ. HP Οδ. ε 80.23) όπου ο Porson προτείνει ναίοι), ι 278 εἰ 

μὴ θυμός με κελεύοι (Σχ. HQ Οδ. ι 278 κελεύει), ι 333 ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι (Σχ. Η Οδ. ι 

333 ἱκάνει).   

118.  Στους στίχους ι 480-505 ο Οδυσσέας διαφεύγει από την σκληρότητα του Κύκλώπα, ο 

οποίος παρακινημένος από οργή μίλησε αλαζονικά και έρριψε έναν τεράστιο βράχο στην 

θάλασσα, για να τσακίσει τα πλοία στην. Η προφανής αντίθεση των στίχων με τον ι 473 ὅτε 

τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας σημειώθηκε ήδη στην κλασική περίοδο (von der Mühll 

19613, 720· West 2018 ad loc.) και το ζήτημα ήταν αν ο Οδυσσέας μπορούσε να ακουστεί από 
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διπλάσια απόσταση (βλ. Heubeck 1989, 39 και Merkelbach 19692, 214). Μέσα σε αυτό το 

νοηματικό πλαίσιο ο Ριανός προτείνει στον ι 491 την γραφή πλήσσοντες έναντι του πρήσσοντες 

της Κοινής, όμως δεν είναι σαφείς οι λόγοι της διόρθωσης του γραμματικού: ο Mayhoff (1870, 

77-78) θεωρεί δυσνόητη την γραφή που προτείνει ο Ριανός και σπεύδει να δικαιολογήσει το 

πλήσσοντες με την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι κωπηλάτες για να απομακρύνουν 

το πλοίο από την στεριά. Ο ήρωας αφηγείται στους Φαίακες ότι παρακίνησε τους συντρόφους 

του να επικεντρωθούν στα σχοινιά και τα κουπιά στο ι 490 οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον και η 

διόρθωση του Ριανού δίνει περισσότερο φως και ζωντάνια στην περιγραφή του σκηνικού. Ο 

Leurini (2007, 105-06) αναφέρει την ύπαρξη μίας ομηρικής φόρμουλας που αποτελείται από 

το ρήμα (δια)πρήσσειν και τα εξής ουσιαστικά: κέλευθον (Α 483, Ξ 282, Ψ 501, β 213, 429, ν 

83, Ομ. Ύμν. Απόλλ. 421, Ομ. Ύμν. Αφρ. 67, Ομ. Ύμν. Ερμ. 200), ὁδόν (Ομ. Ύμν. Ερμ. 203), το 

ὁδοῖο (Ω 264, γ 476, ο 47, 219) και πεδίοιο (Β 785, Γ 14, Ψ 364). Η φράση ἅλα πρήσσοντες της 

Κοινής αποτελεί εξαίρεση του παραπάνω σταθερού συστήματος στον Όμηρο, όμως σε σκέψη 

μας βάζει η μεταγενέστερη φράση περῶ [περῶ > περάσω > (συγκοπή) πράσσω > (ιωνικό) 

πρήσσω, βλ. Επιμ. Ομ. π 61 Dyck] με τα ουσιαστικά πόντος ή πέλαγος, πβ. Θέογν. 1.248 

ἰχθυόεντα περῶν πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, Σοφ. Αίας 461 πέλαγος Αἰγαῖον περῶ, Ευρ. Ελ. 130 μέσον 

περῶσι πέλαγος Αἰγαίου πόρου, Ξεν. Οικον. 20.28.1 Σικελικὸν πόντον περῶντες.  

119.  O Οδυσσέας στον στίχο κ 130 διατάζει τους συντρόφους του να πιάσουν τα κουπιά για 

να ξεφύγουν από τους τρομερούς Λαιστρυγόνες. Εκείνοι υπάκουσαν: οἱ δ’ ἄμα πάντες 

ἀνέρριψαν δείσαντες ὄλεθρον. Ο Ριανός και ο Καλλίστρατος παραδίδουν την ανάγνωση οἱ δ’ 

ἅλα πάντες και προτίμησαν το ουσιαστικό ἅλς έναντι του εμφαντικού ἄμα που υιοθετεί ο 

Δίδυμος (βλ. van der Valk 1949, 108). Η παρέμβαση του Ριανού ανακαλεί το η 328 ἀναρρίπτειν 

ἅλα πηδῷ και το ν 78 ἀνερρίπτουν ἅλα πηδῷ: o Νauck (1874, 110), μάλιστα, παρεμβαίνει στην 

ανάγνωση ἅλα πάντες των δύο γραμματικών και διορθώνει το φθαρμένο πάντες σε πηδῷ. Οι 

παραλλαγές οἱ δ’ ἄμα και οἱ δ’ ἄρα εισχωρούν στην χειρόγραφη παράδοση και τέτοιες φράσεις 

μαρτυρούνται συχνά στα ομηρικά έπη (57 φορές συνολικά στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια) και 

αργότερα στην ελληνιστική ποίηση, πβ. Απ. Ρόδ. Αργ. 1.330, Οππ. Αλιευτ. 2.38, 2.656, 3.195, 

4.249. Επιπλέον, η φράση χρησιμοποιείται και στην Άτη του Ριανού, απ. 68.1 ἦ ἄρα δὴ μάλα 

πάντες. Η παρέμβαση του Ριανού και του Καλλίστρατου με την προσθήκη του ἅλς σε έναν τόσο 

γνωστό και επαναλαμβανόμενο ομηρικό στίχο, ίσως οφείλεται στην ανεπαρκή χρήση του 

ἀνέρριψαν, όπως σημειώνει ο Ευστάθιος, Παρ. Οδ. 1651.18, στο κ 130 καὶ ὅρα τὸ ἀνέῤῥιψαν 

ἐλλιπῶς … ἅλα πηδῷ. Ο Leurini (2007, 107) συμπεραίνει ότι οι παραλλαγές ἄμα, ἄρα και ἅλα 

σαφώς προϋπήρχαν και ήταν γνωστές στους αλεξανδρινούς φιλολόγους της ύστερης 
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αρχαιότητας και αργότερα στην λόγια βυζαντινή γραμματεία, πβ. Απ. Σοφ. Ομ. Λεξ. 33.29 

ἀνέρριψαν. ἀνεβάλοντο· «οἱ δ' ἅμα πάντες ἀνέρριψαν» και Σουίδ. α 2311 Adler ἀνέρριψαν. 

ἀνέβαλον, ἢ ἀπηρνήσαντο, ἢ ἀνεβάλοντο.  

120.  Στον στίχο κ 188 καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον ο Οδυσσέας, αφού 

έφτασαν στο νησί της Κίρκης, κάλεσε τους συντρόφους του σε συνέλευση και τους υπέδειξε τι 

ήταν καλύτερο να πράξουν. Πρόκειται για την μοναδική σωζόμενη περίπτωση όπου ο Ριανός 

μετασχηματίζει έναν στίχο και διαβάζει την παραλλαγή δὴ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ μῦθον 

ἔειπον. Σύμφωνα με τον Mayhoff (1870, 81-83) o Ριανός, ίσως, είχε παρέμβει με όμοιο τρόπο 

και στον στίχο ι 171, ο οποίος είναι ταυτόλογος με τον κ 188 και αντίστοιχα ταυτόλογοι είναι 

και οι στίχοι ι 168-71 με τους στίχους κ 185-88: ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε, | δὴ 

τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. | ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, | καὶ τότ᾽ 

ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον· Στα ομηρικά έπη παρατηρείται εναλλαγή των δύο 

αναγνώσεων, πβ. ι 561 δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα, ο 144 δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ 

Νέστορος ἀγλαὸς υἱός, ο 194 (και η 178) καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν και ω 

541 δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη. O Leurini (2007, 109-10) εξετάζει την 

σημασία των παραλλαγών σε σχέση με τις φράσεις αὐτὰρ ἐπεί .. | δὴ τότε .. και ἦμος δ᾽ .. | καὶ 

τότε .. και θεωρεί ότι το σύστημα αυτό εμφανίζεται σε συγκεκριμένη έκταση λόγω της ανάγκης 

να αποφευχθούν οι επαναλήψεις, όμως δεν εντοπίζεται σταθερή σχέση ανάμεσα σε αυτές τις 

φράσεις, πβ. δ 428-432. Η ανάγνωση μετὰ πᾶσιν ἔειπον είναι σπάνια και μαρτυρείται, επίσης, 

στο ι 171 και μ 319, ενώ η γραφή του Ριανού, την οποία υιοθετεί και ο Allen (1908), 

μαρτυρείται αρκετά συχνά στην Ιλιάδα, Γ 303, Ι 623, Υ 114, 292, Ω 777 (μετὰ μῦθον ἔειπεν·) 

και μία φορά στην Οδύσσεια, κ 561 μετὰ μῦθον ἔειπον.  

121.  Ο Οδυσσέας ζητά από τους Φοίνικες να επιβιβαστεί στο πλοίο τους και να κατέβει στην 

Πύλο. Η ακολουθία των γεγονότων αντιστρέφεται (καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι) και έτσι στον στίχο 

ν 274 υπάρχει πρωθύστερο σχήμα. Το ἀποφάσσαι που παραδίδεται ως διόρθωση του Ριανού 

αντί για την ανάγνωση της Κοινής ἐφέσσαι είναι φθαρμένο και οι διορθώσεις που προτείνουν 

οι εκδότες δεν είναι οριστικές: ο Buttmann (1821) πρότεινε την γραφή ἀφῆσαι, ενώ ο Cobet 

(1876, 386) προτίμησε το ἀφέσσαι από το ἀποπέμψαι, το οποίο διατηρεί ο Δίδυμος. Δεν είναι 

ξεκάθαρη η προέλευση του λήμματος ἀποφάσσαι και η πλησιέστερη ρίζα του από το ρήμα 

ἀπόφημι «αρνούμαι» δεν παρουσιάζει καμία συνάφεια με την εξήγηση ἱδρῦσαι εἰς τὴν ναῦν που 

δίνει η σχολιογραφική παράδοση. Ωστόσο, το ρήμα ἀποπέμψαι «απομακρύνω», «αναχωρώ», 

το οποίο παρατίθεται δίπλα στην διόρθωση του Ριανού, μαρτυρείται αρκετά συχνά στην 

Οδύσσεια: ξ 334 (ἀπέπεμψε), ο 65 (ἀπόπεμπε), τ 243 (ἀπέπεμπον) και ψ 23 (ἀπέπεμψα). 
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Επιπλέον, την ανάγνωση της Κοινής ἐφέσσαι προτείνει και ο Ευστάθιος, Παρ. Οδ. ΙΙ.48.40, στο 

ν 274 καὶ λέγει λίσασθαι μὲν αὐτὸς ἐκείνους καὶ πολλὰ δοῦναι ἐφ’ ᾧ Πύλονδε καταστῆσαι τοῦτον 

καὶ ἐφέσσαι, ὅ ἐστι καθίσαι, ἱδρύσαι, πβ. επίσης Ησύχ. ε 7408 Latte ἐφέσσαι· ἐπικαθίσαι τῇ νηΐ 

(ν 274). Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διόρθωση του Ριανού αντλήθηκε από την 

ραψωδική παράδοση και νοηματικά σχετίζεται με το ἐφέσσαι της Κοινής (πβ. απ. 124) ή το 

ἀποπέμψαι του σχολίου (με την έννοια της αναχώρησης), όμως η φθορά του λήμματος δύσκολα 

οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο Leurini (2007, 111) αναφέρει ότι ο Ριανός ίσως δεν 

αντιλήφθηκε το πρωθύστερο σχήμα στον στίχο, το οποίο είναι συχνό στον Όμηρο (βλ. Hoekstra 

1989, 180), και η διόρθωσή του θα εισήγαγε την ιδέα της στεριάς και της αποβίβασης (πρόθεση 

ἀπὸ στο φθαρμένο λήμμα), όμως η εξήγηση αυτή δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική.  

122.  Στην διήγησή του ο Οδυσσέας ενημερώνει τον Εύμαιο για την καταγωγή του και 

παρομοιάζει τον εαυτό του με Κρητικό. Επιπλέον, ο ήρωας αναφέρει ότι για αρκετό καιρό 

χρονοτριβούσε στην Φοινίκη και ότι μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αναχώρησε με πλοίο για 

την Λιβύη. Στον στίχο ξ 295 ἐς Λιβύην μ᾽ ἐπὶ νηὸς ἐέσσατο ποντοπόροιο οι παρεμβάσεις 

ἐφείσατο του Ζηνοδότου και ἐφέσσατο του Ριανού αντλούνται, ίσως, από παραλλαγές της 

χειρόγραφης παράδοσης (και ως προς την μορφή) και παρατίθενται δίπλα στο αινιγματικό 

ἐέσσατο της Κοινής. Η ανάγνωση ἐέσσατο προέρχεται το ρήμα ἵζω «τοποθετώ», «κάθομαι», πβ. 

ξ 280 ἕσας. Εικάζεται ότι πρόκειται για μία πολύ παλαιά ή τεχνητή μορφή (βλ. Meister 1921, 

179). O Ηoekstra (1989, 213) αναφέρει ότι οι μελετητές τείνουν να ακολουθούν την διόρθωση 

του Ριανού ἐφέσσατο ως την πιο έγκριτη γραφή (πβ. Rengakos 1993, 66 και Leurini 2007, 112), 

όμως δεν είναι ξεκάθαρο πώς αυτή η μορφή μετασχηματίστηκε σε ἐέσσατο (πβ. επίσης van der 

Valk 1949, 45). To ἐφέσσατο προέρχεται από το ρήμα ἐφίζω (δωρικό ἐφίσδω) «τοποθετώ», 

«επιβιβάζομαι» (LSJ s.v. ἐφίζω, πβ. επίσης απ. 123) και συναντάται συχνά στο έπος σε χρόνο 

Αόριστο της Μέσης Φωνής (π 443 γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος). Ο Duentzer (1848, 62) 

υπερασπίστηκε την γραφή του Ζηνοδότου ἐφείσατο, η οποία ανακαλεί τον Απολλώνιο Ρόδιο 

Αργ. 4.188 πρύμνῃ δ’ ἐνεείσατο κούρην. Για την διόρθωση του Ριανού, πβ. ο 277 ἀλλά με νηὸς 

ἔφεσσαι και Απ. Ρόδ. Αργ. 3.1000 ἀλλ’ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως, | σὺν τῷ 

ἐφεζομένη πάτρην λίπε. Επίσης, την παρέμβαση ἐφέσσατο του Ριανού ενισχύει και η λόγια 

βυζαντινή παράδοση, πβ. Ευστ. Παρ. Ιλ. ΙΙ.760.8, στο Ι 455 ἄλλως γὰρ εἶχεν εἰπεῖν «γούνασιν 

ἐφέσσασθαι», ὅπερ ἦν ἅπαξ ποτὲ ἐπικαθίσαι και Ησύχ. ε 7409 Latte ἐφέσσεσθαι. ἐφέζεσθαι, 

καθέζεσθαι.  

122.  Στο επεισόδιο της αναγνώρισης του Οδυσσέα από τον Εύμαιο, ο ήρωας παρομοιάζει τον 

εαυτό του με ξένο, ο οποίος δοκίμασε τις αλλαγές της τύχης και αφηγείται πώς έφτασε στην γη 
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των Θεσπρωτών. Στον στίχο ξ 317 ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθών ο Ριανός 

παραδίδει την γραφή ἀπριάδην έναντι του ἀπριάτην της Κοινής, λέξη για την ερμηνεία της 

οποίας οι παλαιοί γραμματικοί διαφωνούσαν. Η χρήση του ἀπριάτην ως επίρρημα και η 

σημασία «χωρίς πληρωμή» δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση επανερμηνείας: 

στην Ιλιάδα Α 99 ἀπριάτην ἀνάποινον το λήμμα αναφέρεται στην κόρη του Χρύση και 

χρησιμοποιείται με την σημασία «δεν εξαγοράζεται» (Leumann 1950, 167). Ο Αρίσταρχος (Σχ. 

A b(BC) Τ [Αριστόν. / Νικ.] Ιλ. Α 99a) αναγνωρίζει το ἀπριάτην ως επίρρημα, όμως ο 

παραλληλισμός με το ἀνάποινον περισσότερο υποδεικνύει ότι πρόκειται για επίθετο. H 

Hoekstra (1989, 215) εικάζει ότι η λέξη πιθανώς χρησιμοποιείται ως συστατικό κομμάτι μίας 

φόρμουλας στην προ-ομηρική επική ποίηση και προσδιορίζει την Χρυσηΐδα ή κάποια άλλη 

γυναίκα, πβ. π 438-44. Το LSJ s.v. ἀπριάτην αναφέρει την λέξη ως επίρρημα που προέρχεται 

από το πρίασθαι «χωρίς χρήματα» και αναγνωρίζει μία θηλυκή μορφή σε αιτιατική πτώση του 

επιθέτου ἀπρίατος, πβ. Ομ. Ύμν. Δήμ. 132 (DELG s.v. ἀπρίατος). Οι αρχαίοι και οι βυζαντινοί 

σχολιαστές αναγνωρίζουν ευρεία χρήση στην επιρρηματική σημασία, πβ. Απ. Σοφ. Ομ. Λεξ. 

39.25 Β. ἀπριάτην. ἄπρατον, ἄνευ τοῦ πρίασθαι, Eπιμ. Ομηρ. 99.2 Dyck ἀπριάτην: ἢ 

ἐπιρρηματικῶς δεῖ ἀκούειν, τουτέστιν ἄνευ πράσεως, ἢ θηλυκῶς ἀπὸ τοῦ ὁ ἀπρίατος καὶ ἡ 

ἀπριάτη, Ησύχ. α 6831 Latte ἀπριάτην· ἄνευ πράσεως (Α 99), Ευστ. Παρ. Ιλ. Ι.90.22, στο Α 99 

τὸ δὲ ἀπριάτην, ἀνάποινον, ἐπιρρήματά φασιν οἱ παλαιοὶ ἀντὶ τοῦ ἀπριάδην καὶ ἀναποίνως ἤγουν 

δίχα τοῦ πρίασθαι καὶ δίχα ἀποίνων και Παρ. Οδ. ΙΙ.72.22, στο ξ 317 ἔστι δ’ ἐν τούτοις καὶ τὸ 

ἀπριάτην ὡς ἐπίῤῥημα, δηλοῦν τὸ δίχα τοῦ πρίασθαι, ἵνα ᾖ ἀντὶ τοῦ προῖκα, κατὰ ἀναλογίαν τοῦ 

ἄντην καὶ μάτην. φησὶ γάρ· ἔνθα με κομίσατο ἀπριάτην. ἐν δέ γε τῇ Ἰλιάδι ληφθεῖσα καὶ ὡς ὄνομα 

ἡ τοιαύτη λέξις θηλυκοῦ γένους ἦν. Δεν γνωρίζουμε αν ο Ριανός χειρίστηκε ανάλογα το Α 99 

και η παραλλαγή ἀπριάδην δύσκολα θα ήταν γνωστή σε εκείνον από την ραψωδική παράδοση, 

καθώς δεν ήταν εύκολο να διακρίνουμε το ἀπριάτην από το ἀπριάδην στην προφορική ποίηση: 

ο γραμματικός προσπάθησε να παγιώσει μία επιρρηματική μορφή (επιρρήματα σε –δην), η 

οποία, όμως, δεν είχε την ανάλογη τύχη του ἀπριάτην στην μετέπειτα παράδοση των ομηρικών 

επών (Leurini 2007, 114).  

124.  Στους στίχους ξ 342-43 ἀμφὶ δέ μοι ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, | ῥωγαλέα, τὰ 

καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι ο Οδυσσέας απεκδύεται τα ρούχα των Θεσπρωτών και ντύνεται 

με κουρέλια. Ο Ριανός προτείνει την διόρθωση ῥωγαλέον «σχισμένος», «κουρελιασμένος» 

έναντι του πληθυντικού της Κοινής ῥωγαλέα στον στίχο ξ 343. Το επίθετο αυτό είναι αρχαϊκό 

και δεν συναντάται μετά τον Όμηρο, ενώ η σύνδεσή του με το ουδέτερο πληθυντικού 

πιθανότατα συνιστά μία ανεπαρκώς προβαλλόμενη προ-ομηρική φόρμουλα (Hoekstra 1989, 
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191). Ο Mayhoff (1870, 85-86) εγείρει το ερώτημα γιατί ο γραμματικός δεν έπραξε παρόμοια 

και στους στίχους ν 434-35, όπου μαρτυρείται ταυτόσημη ακολουθία ουσιαστικών: ἀμφὶ δέ μιν 

ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα με βασική διαφορά το μιν (ν 434) / με (ξ 342) και το γεγονός 

ότι στον στίχο ν 435 το επίθετο ῥωγαλέα σχετίζεται με το ῥυπόωντα και το μεμορυγμένα. Δεν 

γνωρίζουμε αν ο Ριανός διόρθωσε και τον στίχο ν 435, όπου το ουδέτερο πληθυντικού δείχνει 

να προσδιορίζει τόσο το ουσιαστικό ῥάκος, όσο και το ουσιαστικό χιτῶνα. Ωστόσο, στον στίχο 

ξ 343 η παραλλαγή ῥωγαλέον σε αρσενικό γένος και πτώση αιτιατική ενικού οφείλεται στο 

γεγονός ότι προσδιορίζει μόνο το ουσιαστικό χιτῶνα (ῥωγαλέον χιτῶνα), πβ. επίσης Β 416-17 

Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι | χαλκῷ ῥωγαλέον και ν 437-38 πήρην, | πυκνὰ 

ῥωγαλέην. Την παραλλαγή του Ριανού ανακαλεί και ο Νίκανδρος ως ομηρικό ἅπαξ λεγόμενον, 

Θηρ. 376 ῥωγαλέον φορέουσα περιστιγὲς αἰόλον ἔρφος, πβ. και Νόνν. Διον. 36.154 ῥωγαλέον 

φορέοντα κατὰ στέρνοιο χιτῶνα. Η σημασία του επιθέτου μαρτυρείται και μεταγενέστερα στην 

λεξικογραφική παράδοση: Απ. Σοφ. Ομ. Λεξ. 139.31 ῥωγαλέα διερρωγότα, καὶ ῥωγαλέον τὸν 

διερρηγμένον θώρακα· διὰ γὰρ τοῦ παρακολουθοῦντος εὔχεται Ἀγαμέμνων Ἕκτορα ἀνελεῖν, 

Φώτ. Λεξ. ῥ 202 Theod. ῥωγαλέον: διεσχισμένον, Ησύχ. ῥ 554-55 Latte - Hansen ῥωγαλέα· 

διεσχισμένα, ῥωγαλέον· διεῤῥωγότα, πβ. επίσης Ευστ. Παρ. Ιλ. Ι.380.2, στο Β 416 ῥωγαλέον δὲ 

ἀπὸ τοῦ ῥήσσω, οὗ μέσος παρακείμενος ἔρρηγα καὶ τροπῇ τοῦ η εἰς ω ἔρρωγα, ἐξ οὗ καὶ 

διερρωγὸς ἱμάτιον καὶ χιτὼν ῥωγαλέος.  

125.  Στο τέλος της ραψωδίας ξ ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να κοιμηθεί στο σπίτι του Εύμαιου. Ο 

Ριανός και αργότερα ο Αριστοφάνης Βυζάντιος παραδίδουν στον στίχο ξ 522 ἕννυσθαι ὅτε τις 

χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο την γραφή εἴνυσθαι έναντι της γραφής ἕννυσθαι και προσδίδουν ιωνικό 

χαρακτήρα στο ομηρικό κείμενο. Το λήμμα προέρχεται από το ρήμα ἕννυμι ή ἑννύω 

«σκεπάζω», «ντύνω» (πβ. LSJ s.v. ἕννυμι: συχνά σύνθετο με τις προθέσεις ἀμφι-, καθ-, ἐπι-, 

κατά-). Η ιωνική μορφή που προτείνει ο Ριανός από το ρήμα εἵνυμι, εἱνύω ανακαλεί την Ιλιάδα 

Ψ 135 πάντα νέκυν καταείνυσαν και τον Ηρόδοτο 4.64.13 χλαίνας ἐπείνυσθαι ποιεῦσι. Στην 

Ιλιάδα η μορφή (κατά)εινύω συναντάται μόνο στο Ψ 135 και αργότερα στον Οππιανό Αλιευτ. 

2.673 καπνῷ τ’ αἰθαλόεντι κατείνυον Ἡφαίστοιο. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η σύνθετη μορφή 

δεν συναιρείται λόγω απουσίας του δίγαμμα (F) άρα και λόγω απουσίας της δασείας στην 

ιωνική διάλεκτο. Η απουσία της δασείας εντοπίζεται και στην ανάγνωση εἴνυσθαι του Ριανού. 

Ο Solmsen (1888, 79) σκέφτηκε για αιολισμό της λέξης (-υνίω) και ο Wackernagel (1916, 16 

κ.ε.) θεώρησε ότι οι μορφές ἕννυσθαι (ζ 28, ξ 514, 502) και ἕννυτο (ε 229, 230, κ 543) είναι 

αττικισμοί (Chantraine I, 1953, 175). Εντούτοις, η διόρθωση του Ριανού εμφανίζεται 

περισσότερο ως μία προσπάθεια να επιστρέψει η ιωνική μορφή εἴνυσθαι στον στίχο ξ 522, η 
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οποία, ίσως, ενθαρρύνεται από την ύπαρξη όμοιων παραλλαγών στην ραψωδική παράδοση, 

όπως το Ψ 135 της Ιλιάδας (Leurini 2007, 116).  

126.  Ο Οδυσσέας απαντά με σθένος και αρετή στα υβριστικά λόγια του Ευρύμαχου (σ 384-

86). Ο Ριανός στον στίχο σ 386 παραδίδει την ανάγνωση δι’ ἐκ μεγάροιο έναντι του δι’ ἐκ 

προθύροιο της Κοινής. Ο Mayhoff (1870, 86) κατέφυγε σε μία περίπλοκη αιτιολόγηση της 

ανάγνωσης και συμπέρανε ότι ο γραμματικός δεν κατανοούσε πλήρως την δομή του ομηρικού 

οίκου (πρόθυρον – μέγαρον – πρόδομον – θύρα), καθώς μπέρδεψε το πρόθυρον με το μέγαρον. 

Εντούτοις, εικάζεται ότι ο Ριανός περισσότερο άντλησε και υιοθέτησε την ανάγνωση δι’ ἐκ 

μεγάροιο από την ραψωδική παράδοση που ήταν γνωστή σε αυτόν και τέτοιες εναλλακτικές 

υπήρχαν παρόλη την ευρωστία του συστήματος του ομηρικού οίκου. Για την φράση δι’ ἐκ 

προθύροιο, πβ. σ 101 ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλήν και Ομ. Ύμν. Ερμ. 158 

Λητοΐδου ὑπὸ χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν. Για την ανάγνωση δι’ ἐκ μεγάροιο που προτείνει 

ο Ριανός, πβ. κ 388, ρ 61, 460, σ 185, τ 47, 503, υ 144, χ 433 (βλ. επίσης Σχ. Απ. Ρόδ. Αργ. 

3.117, 220.18 Wendel). Επιπλέον, την δομή του ομηρικού οίκου εξηγεί και η λόγια βυζαντινή 

παράδοση ενισχύοντας την εναλλακτική γραφή δι’ ἐκ μεγάροιο: Ευστ. Παρ. Οδ. ΙΙ.184.29, στο 

σ 386 εἰ δ' Ὀδυσσεύς, φησιν, ἔλθοι καὶ ἵκοιτο ἐς πατρίδα γαῖαν, αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα καὶ εὐρέα 

περ μάλ' ἐόντα φεύγοντι στείνοιτο δι' ἐκ μεγάροιο θύραζε. αἴτιον δὲ ὁ φόβος, ὃς παράγων τοὺς 

πόδας ὧδε καὶ ἐκεῖ οὐκ ἐᾷ κατευστοχῆσαι τῆς ἐξόδου εἰς ὀρθόν. O Leurini (2007, 119) 

επισημαίνει ότι σε κάθε ένα από τα παραπάνω ομηρικά αποσπάσματα το περιθώριο εναλλαγής 

των δύο γραφών εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό.  

126.  Ο Αμφίνομος προτρέπει τους μνηστήρες, αφού διασκεδάσουν, έπειτα να αποσυρθούν στα 

σπίτια τους, αφήνοντας ήσυχο τον ξένο στο παλάτι του Οδυσσέα. Ο Ριανός παραδίδει στον 

στίχο σ 420 τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος την παραλλαγή ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον, 

η οποία εξηγείται μέσα σε ένα σύστημα στερεότυπων εκφράσεων της ραψωδικής παράδοσης. 

Η ανάγνωση ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος της Κοινής συναντάται στην Οδύσσεια τέσσερις φορές: σ 

420, υ 117, φ 4 και ω 187. Επιπλέον, η Οδύσσεια ανακαλεί και πολλές παραλλαγές του 

παραπάνω λογότυπου: δ 763 ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσεύς, α 103 ἐπὶ προθύροις Ὀδυσῆος, π 104 ἐς 

μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, π 328 δόμον εἰς Ὀδυσῆος, δ 715 κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος, σ 417 

κατὰ δώματ’ Ὀδυσῆος, χ 143 ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος, χ 495 διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος και ω 440 

ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος. Ο Leurini (2007, 120) παρατηρεί ότι μέσα σε αυτό το σύστημα των 

στερεότυπων αναγνώσεων, το ἐνὶ μεγάροισιν παρουσιάζεται σχεδόν πάντα στην πρόταση μαζί 

με επίθετα, ουσιαστικά ή ρηματικούς τύπους που προσαρμόζουν την έκφραση σε διαφορετικές 

καταστάσεις από αυτές που τίθενται από την παρουσία του Οδυσσέα ή από μία αναφορά σε 
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εκείνον. Επομένως, η ανάγνωση του Ριανού στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, πιθανώς, έχει 

ως μοντέλο τον στίχο π 314 τοὶ δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι, όπου περιγράφεται η εορταστική και 

χαλαρή διάθεση των μνηστήρων στα δώματα του Οδυσσέα, πβ. επίσης Ε 805 δαίνυσθαί μιν 

ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον· και την ανάλυση του στίχου από τον Ευστάθιο, Παρ. Ιλ. 

ΙΙ.203.25, στο Ε 805. Το επίθετο ἕκηλος αναφέρεται στην εορταστική-χαλαρή διάθεση και 

σηματοδοτεί γενικότερα την αδρανή στάση των μνηστήρων, πβ. ρ 478 και φ 259. Η επιλογή 

του γραμματικού εδώ εξαλείφει την επανάληψη του στίχου σ 417 κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος και 

σχετίζεται άμεσα με τον ξένο – Οδυσσέα, τον οποίο εμπιστεύονται οι μνηστήρες ικέτη υπό την 

επίβλεψη του Τηλεμάχου.   

127.  Η Πηνελόπη ζητά από τον ξένο – Οδυσσέα πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του. 

Ο ήρωας αρνείται να δώσει απαντήσεις και αντίθετα επαινεί τον βασιλιά της Ιθάκης (τον εαυτό 

του) κοσμώντας εκείνον και την πατρίδα του με πολλά αγαθά και θεϊκή δόξα. Η ανάγνωση του 

Ριανού ἄσπετα μῆλα στον στίχο τ 113 τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς αποτέλεσε 

αντικείμενο συζήτησης σε συνδυασμό με την ανάγνωση της Κοινής ἔμπεδα μῆλα: το επίθετο 

ἔμπεδος αναφέρεται κυρίως στον αδιάλειπτο, συνεχόμενο χρόνο, την σταθερότητα (ἐν πέδῳ), 

πβ. σ 453 κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν, Κριναγ. ΠΑ 9.291.5 δρύες ἔμπεδα ῥίζαις ἑστᾶσιν. Tην 

σπάνια ομηρική φράση (συναντάται μόνο εδώ) ανακαλεί και ο Ευστάθιος (Παρ. Οδ. ΙΙ.193.19, 

στο τ 113), υποδεικνύοντας την αντίθεση ανάμεσα στα γόνιμα κοπάδια ζώων και τα μικρά που 

γεννιούνται νεκρά: τὸ δὲ ἔμπεδα διαστέλλει τὴν ἀγαθὴν γέννησιν τῶν μήλων πρὸς τὰ ἀμβλούμενα. 

ἐκεῖνα γὰρ πίπτει νεκρά, καὶ οὐχ’ οἷα περὶ γῆν πεσόντα εἶτα ἔμπεδα στάντα ὑποσκιρτᾶν. Το 

επίθετο ἄσπετος που προτείνει ο Ριανός έχει την σημασία του «ανείπωτα σπουδαίου» και του 

«αναρίθμητου». Η ερμηνεία του επιθέτου «αδιάλειπτος» ανακαλείται και μεταγενέστερα στην 

λεξικογραφική παράδοση: Ησύχ. α 7766 Latte - Cunningham ἄσπετα· ἀπαρακολούθητα. πολλά 

(Λ 245) και ΕtΜ 156.43 Gaisf.. ἄσπετος: ἔστι ῥῆμα σπῶ· ὅπερ γέγονε παρὰ τὸ ἕπω, τὸ ἀκολουθῶ, 

ὡς παρὰ τὸ ἔχω, σχῶ· ἐξ οὗ τὸ σπᾶσθαι καὶ ἐπισπᾶσθαι ποσίν. Στην Οδύσσεια μαρτυρείται συχνά 

και η φράση κρέα ἄσπετα (κ 477 και μ 30). Επιπλέον, στα ομηρικά έπη ιδιαίτερα 

καταγεγραμμένες είναι οι φράσεις ἔμπεδα πάντα (β 227, λ 178, τ 525) και ἄσπετα πολλά (Λ 704, 

δ 75). Ο Leurini (2007, 121) εικάζει ότι ο Αρίσταρχος και, ίσως, κάποιος ραψωδός πριν από 

αυτόν θα είχε αφομοιώσει τον στίχο τ 113 στα άλλα ομηρικά παραδείγματα που περιλαμβάνουν 

την φράση ἔμπεδα πάντα. Εντούτοις, η φράση ἄσπετα μῆλα μαρτυρείται αρκετά συχνά στην 

αλεξανδρινή ποίηση και μεταγενέστερα: Απ. Ροδ. Αργ. 2.143 ἤδη δ’ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην 

ἐτάμοντο,  2.839 παρὰ δ’ ἄσπετα μῆλα, 3.959 μήλοισι δ’ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν, 4.316 εἱαμενῇσι 

δ’ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον, Νόνν. Διον. 47.737 κτείνετο δ’ ἄσπετα μῆλα· καὶ ἀνέρες αἴθοπι βωμῷ 
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και 48.51 κτείνετο δ’ ἄσπετα φῦλα. Η παραλλαγή ἄσπετα μῆλα σχηματίστηκε από μία ομηρική 

έκφραση παρόμοια με την φράση ἄσπετα ποιμένοντο (Λ 245) και σίγουρα συνδέεται στενά και 

με την φόρμουλα ἄσπετα πολλά. Επομένως, ανακαλείται ένα σύστημα παραλλαγών που 

ανάγονται στην ραψωδική παράδοση και μέσα σε αυτό εντάσσονται και οι παραλλαγές ἄσπετα 

μῆλα, ἄσπετα πολλά, ἔμπεδα μῆλα, ἔμπεδα πάντα (Leurini 2007, 122). Την ομηρική προέλευση 

της ανάγνωσης του Ριανού ενισχύει και ο Βίος Ομήρου 506 [Ηροδ.] (Σουίδ. ο 251 Adler) με 

την φράση οὔτ’ ἄσπετα μῆλα νεμόντων.  

129.  Στον σχολιασμό του Τηλέμαχου για την φιλοξενία της Πηνελόπης η Ευρύκλεια απαντά 

με το γνωμικό οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο (υ 135). Ο Ζηνόδοτος, ο Ριανός και η 

έκδοση της Κύπρου παραδίδουν την παραλλαγή ἐτήτυμον αἰτιόῳο έναντι του ἀναίτιον αἰτιόῳο 

που παραδίδει η Κοινή: το κείμενο παραδίδεται ανάμεσα στα αποσπάσματα τεσσάρων 

συνεχόμενων στηλών ενός παπύρου που περιέχει ένα υπόμνημα της ραψωδίας υ και 

χρονολογείται τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. (Haslam 1986, 89). Οι εφθαρμένες δύο πρώτες γραμμές 

πιθανώς περιέχουν εμβόλιμο υλικό, το οποίο δεν παραδίδει η Κοινή και η ανάγνωση ἐτήτυμον 

αἰτιόῳο που προτείνουν οι σχολιαστές ουσιαστικά υποδηλώνει την ίδια σημασία με το ἀναίτιον 

αἰτιόῳο της Κοινής. Η παραλλαγή που υιοθετεί ο Ριανός είναι δύσκολη και μπορεί να αποδοθεί 

είτε στην δημιουργικότητα των γραμματικών, είτε στην ραψωδική παράδοση (Leurini 2007, 

124). Oι λέξεις ἀναίτιος, αἰτιάομαι και ἐτήτυμος είναι σπάνιες στα ομηρικά έπη. Για το ἀναίτιον 

και την ανάγνωση της Κοινής, βλ. χ 356 μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ, Λ 654 τάχα κεν 

καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο και Ν 775 Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι. Το επίθετο ἐτήτυμος 

μαρτυρείται πιο συχνά από το επίθετο ἀναίτιος, βλ. δ 645 (ν 232, ξ 186, ω 258, 297, 403) τοῦτ᾽ 

ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, δ 157 (και ψ 62) κείνου μέν τοι ὅδ᾽ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς 

ἀγορεύεις. Εντούτοις, περισσότερο ανακαλείται η Ιλιάδα, Ν 111 εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον 

αἴτιός ἐστιν, όπου το επίθετο ἐτήτυμος σχετίζεται άμεσα με επίθετο παράγωγο (αἴτιος) του 

ρήματος αἰτιάομαι.  

 

Αμφίβολα γραμματικά αποσπάσματα (dubia et incerta) 

130.  Οι στίχοι Ε 115-20 περιέχουν την προσευχή του Διομήδη στην θεά Αθηνά την ώρα της 

μάχης για να του δώσει δύναμη να αντιμετωπίσει τους Τρώες. Στον στίχο Ε 118 δὸς δέ τέ μ᾽ 

ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν η Κοινή και ο Ηρωδιανός παραδίδουν την ανάγνωση δὸς 

δέ τέ μ’ ἄνδρα, αν και ο Αρίσταρχος φαίνεται ότι δέχτηκε την ανάγνωση τόνδε τέ μ’ ἄνδρα (Διδ. 

/ Αριστόν.), μία πρώϊμη παραλλαγή που καταγράφηκε στον προ-αρισταρχικό P.Oxy. 223 
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(τρίτος αιώνας π.Χ.). O Kirk (1985, 65) αναφέρει ότι πολλές από τις αναγνώσεις του P.Oxy. 

223, τις οποίες στήριζε ο Αρίσταρχος, έγιναν αναγνώσεις της Κοινής. Το κείμενο του Σχ. Αim 

(Διδ.) Ιλ. Ε 118a είναι εφθαρμένο και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την διόρθωσή του: ο 

Cobet (1876) προτίμησε το ἔν τισιν. Ἡρωδιανός δὲ γράφει, που διαφυλάττει το όνομα του 

Ηρωδιανού. Ο Ludwich (1884) πρότεινε το Ἀρίσταρχος, ἔν τισι δὲ καὶ τῇ ῥιανοῦ (vel ἐφέρετο) ἡ 

γραφή εισάγοντας το όνομα του Αριστάρχου και αντικαθιστώντας το όνομα του Ηρωδιανού με 

το όνομα του Ριανού. Ο van der Valk (1963) διατηρεί τον Ηρωδιανό και αναγνωρίζει τον 

Αρίσταρχο υποστηρικτή της ανάγνωσης τόνδε τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν, ενώ ο Erbse (1971, 21) 

διατηρεί το όνομα Ριανού στο κριτικό υπόμνημα. Η φόρμουλα δὸς δέ και απαρέμφατο 

συναντάται συνολικά άλλες τέσσερις φορές στα ομηρικά έπη: Κ 281 δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας 

ἐυκλεῖας ἀφικέσθαι, Π 40 δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι, γ 369-70 δὸς δέ οἱ ἵππους 

| οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι, ζ 178 δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι και ρ 195-6 δὸς 

δέ μοι … | σκηρίπτεσθ’. Ο στίχος αποτελεί σχήμα πρωθύστερο και εξηγείται από τον Ευστάθιο 

Παρ. Ιλ. 529.40, στο Ε 118. H απόδοση στον Ριανό οφείλεται στο Σχ. Α (Αριστόν.) Ιλ. Ο 118a 

και την φράση τινες ἔγραψαν, η οποία ίσως αναφέρεται στον γραμματικό και την ανάγνωσή του 

στον στίχο γ 24 της Οδύσσειας (πβ. απ. 105, βλ. επίσης Leurini 2007, 127).  

131.  Ο στίχος Θ 296 ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω της Ιλιάδας δίνει την αίσθηση 

της ολοκλήρωσης, όμως κυρίως προβάλλει το κλίμα της συνέχισης της επίθεσης του Τεύκρου. 

Το δεδεγμένος εδώ υπονοεί ότι ο ήρωας βρίσκεται σε αναμονή, όπως στο Δ 107 πέτρης 

ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι. Η ανάγνωση που αποδίδεται στον Ηρωδιανό ή τον Ριανό 

αποτελεί υπόθεση του van der Valk (1963, 431) και ανακαλείται επίσης στον στίχο Ι 191 και Ψ 

273, όπου δεν προσδιορίζεται όμως η πατρότητά τους. Στο Σχ. Τ (Εξ.) Ιλ. Ψ 273c αναλύονται 

τα έπαθλα και οι τιμές που αναμένουν τους ιππείς. Η μετοχή δεδε(γ)μένα χρησιμοποιείται αντί 

για την μετοχή ἐπιδεδειγμένα «εκτεθειμένα», ενώ η μετοχή δεδε(χ)μένα δίνεται με την έννοια 

της προσμονής, της αναμονής, πβ. Ησύχ. δ 751 Latte - Cunningham δέχμενος· 

[προσ]διαδεχόμενος. Ο Leurini (2007, 128) θεωρεί ότι οι δύο αναγνώσεις διαφέρουν μόνο ως 

προς τον χειρισμό του ουρανικού –μεν- (χ αντί για γ) και διατηρείται σε μία σπάνια μορφή στην 

Λέσβο, πβ. Αλκμ. PMGF απ. 75.4 προδεδειχμένον και Σαπφ. απ. 44.30 Voigt ὀνεμείχνυτο. 

Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο αν η ανάγνωση του Ηρωδιανού – Ριανού προήλθε από την 

ραψωδική παράδοση ή αποτελεί εικασία των ελληνιστικών φιλολόγων.   
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 1 

Ῥιανοῦ ἅπαξ λεγόμενα 

 

   Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει λέξεις και ποιητικές μορφές λέξεων που 

μαρτυρούνται για πρώτη φορά στο ριανικό corpus. Στα ἅπαξ λεγόμενα του Ριανού έχω 

εντάξει και λεξιλογικούς τύπους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από άλλους 

συγγραφείς που ακμάζουν την ίδια χρονική περίοδο με τον Ριανό, όμως δεν είναι σαφές 

ποιος χρησιμοποίησε πρώτη φορά τις λέξεις αυτές:  

 

ἀνθερίκη (απ. 72.6) = κοτσάνι ασφόδελου 

γαλλαῖος (απ. 75.3) = αυτός που σχετίζεται με τους Γάλλους, τους ακόλουθους  

                                               της Κυβέλης 

γωρυτός (απ. 74.3) = η φαρέτρα  

ἐπητανίς (απ. 109) = τεντωμένη και οριζόντια σανίδα 

ἐχεκτέανος (απ. 68.7) = αυτός που έχει πολλά υπάρχοντα  

ἠμάθιος (απ. 107) = αμμώδης (πρβλ. επικό επίθετο ἠμαθόεις) 

κύβος (απ. 65) = ο σπόνδυλος 

κωνίτις (απ. 77.1) = η πίσσα, η ουσία που βγαίνει από τα κουκουνάρια 

μετατρωχάω (απ. 68.17) = τρέχω από πίσω, κυνηγώ 

μεταφημίζω (απ. 31) = αποκαλώ με καινούργιο όνομα 

ὀρειάρχης (απ. 74.4) = βασιλιάς των βουνών (για τον θεό Πάνα) 

ὀσσῶμαι (απ. 100) = προφητεύω, μαντεύω (πρβλ. Ησύχ. ο 1448 Latte ὀσσῶσθαι) 

πολύδρυμος (απ. 9) = με πολλά δάση, ο πλούσιος σε δάση  

προσαμπέχομαι (απ. 71.2) = προσκολλώμαι σε κάτι, εμπλέκομαι 

συαγρεσία (απ. 74.4) = το κυνήγι του αγριόχοιρου 

φατίζω (απ. 1.3) = δίνω ένα όνομα σε κάποιον ή κάτι 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 2 

P. Oxy. 1794: ένα νέο απόσπασμα για την Άτη (απ. 70);  

 

Φῆ δέ οἱ ἆσσον [ἰοῦσα, Τέ]κος, τέκο[ς, ο]ὔ σε ἔοικε 

                            δευόμενον τ.[.....] τόσον παρὰ παῖδα νέεσθαι,   

                            τῷ οὐ χεὶρ ὀ[ρ]έ[γειν σῖτ’] ἀρκέει οὐδὲ μὲν αὐδή 

                            οι..αν[...]ε[........]μο.[.]...τ[ί] κε δοίης 

                            τὸν δὲ γε[.]εν.[.......]. ὁ μὲν θάνεν ὅς μιν ἔφυσεν                         5 

                            ἐν μενοιτεν.[..... ἀν]ὴρ πρωιζὸν ὁδεύων· 

                            αὐτὴ δ’ οὐ.[.]μ[.]ρ[......], ἐλπωραὶ δ' ἐάγησαν 

                            ἡμετέρης βιοτῆ[ς, αὖ]ον δέ μοι οἶκος ἀϋτεῖ. 

                            Ἄλλοτε γὰρ ἄλλοις ὄλβου λάχος ἀνθρώποισιν· 

                            οἵη τοι πεσσοῖο δίκη, τοίηδε καὶ ὄλβου·                                     10 

                            πεσσὸς ἀμειβόμενός ποτε μὲν τοῖς, ἄλλοτε τοῖσιν 

                            εἰς ἀγαθὸν πίπτει καὶ ἀφνεὸν αἶψα τίθησι 

                            πρόσθεν ἀνολβείοντ’, εὐηφενέοντα δ’ ἄνολβον· 

                            τοῖος δινωτῆσι περιστρέφεται πτερύγεσσιν 

                            ὄλβος ἐπ’ ἀνθρώπους, ἄλλον δ’ ἐξ ἄλλου ὀφέλλει.                      15 

                            Ἡ δ’ αὐτὴ πολέεσσι ποτὸν καὶ σῖτον ὄρεξα 

                            τὴν ὁράας, ἐπεὶ οὔτι λιπερνῆτις πάρος ἦα, 

                            ἔσκε δέ μοι νειὸς βαθυλήιος, ἔσκεν ἀλωή, 

                            πολλὰ δέ μοι μῆλ’ ἔσκε, τὰ μὲν διὰ πάντα κέδασσεν 

                            ἥδ’ ὀλοὴ βούβρωστις, ἐγὼ δ’ ἀκόμιστος ἀλῆτις                           20 

                            ὧδέ ποθι πλήθουσαν ἀνὰ πτόλιν ε[... ἕ]ρπω. 

 

Και πηγαίνοντας πιο κοντά του είπε «παιδί μου, παιδί μου, δεν φαίνεται ότι χρειάζεσαι 

… δεν θα έπρεπε να πας κοντά σε ένα παιδί, του οποίου το χέρι δεν μπορεί να 

προσφέρει φαγητό, ούτε η φωνή του, τι θα έδινες κι εκείνος που τον γέννησε πέθανε, 

άνδρας που πορευόταν … εγώ η ίδια δεν είμαι … αλλά οι ελπίδες της ζωής μου έχουν 

τσακιστεί και το σπίτι μου δίνει ξηρό ήχο. Μερικές φορές σε κάποιους ανθρώπους, 

κάποιες φορές σε άλλους πέφτει ο κλήρος του πλούτου. Η κρίση του πλούτου είναι 

όπως του ζαριού, που με την σειρά του φέρνει μία τυχερή βολή τώρα σε κάποιους και 

έπειτα σε κάποιους άλλους, κάνοντας ξαφνικά πλούσιο αυτόν που ήταν πριν φτωχός 

και φτωχό αυτόν που ήταν πλούσιος. Τέτοιος στριφογυρνά με φτερά που στροβιλίζουν 



   357 
 

ο πλούτος πάνω και κάτω ανάμεσα στους ανθρώπους, ευνοώντας πρώτα κάποιον και 

έπειτα κάποιον άλλο. Εγώ, την οποία βλέπεις, είχα δώσει ποτό και φαγητό σε πολλούς, 

καθώς προηγουμένως δεν ήμουν απόκληρη, μάλλον, είχα αγρούς με πλούσια σοδειά, 

είχα ένα αλώνι, και πρόβατα σε αφθονία. Όμως, όλα χάθηκαν απ’ αυτόν τον οδυνηρό 

λιμό κι εγώ, μία περιπλανώμενη για την οποία δεν νοιάζεται κανείς, σέρνομαι γι’ αυτό 

στην πολυάνθρωπη πόλη .. »  

 

Praeter ea quae memorantur omnia suppl. Hunt. et rest. Dettori (2016, 3) ‖ 2. γ̣̣̣̓  [ἄρτοιο] ‖ 3. ὀ[̣ρ]έ[̣γειν 

σῖτ᾽] : ὀ[ρ]έ[γεσθαι ἔτ’], longius spatio ‖ 4. οἵ[ην] ἄν[δρε]ς [ἱεῖσι : οἵ[η τ᾽] ἀ̣ν[τιβ]ο[̣λεῖν ἐλεή]μο[νά σ᾽ | 

εἴ] τ[ί] : οἱ ἐὰν  : ]εον[̣.]....κε δοίης ‖ 5. vel τοῦ : τὸν ̣δ᾽ ἐγὼ ọἶ[̣̣ ον ἔτικτον] : vel τοὶ̣ vel τὸν ̣δ᾽ ἐγε[ ‖ 6. ἓν 

μὲν ὄ̣ϊ̣ξεν [ἐμοὶ τόδ᾽ ἀν]ὴρ ̣: ἐν μέν οἱ  (coll. Il. 21. 547 ἐν μέν οἱ κραδίηι θάρσος βάλε) ‖ 7. littera deperdita 

ante αὐτὴ : δ’ οὖ[ν ἄ]μ[ο]ρ[̣ος πέσον] : δὲ ἄ̣γη̣̣σαν ‖  9. fort. τἄρ᾽ [sed cf. Il. 2. 39 θήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλον, 

Call. H. Dem. 57 φωνῆς γὰρ ἤκουσα] ‖ 11. πότε ‖ 12. πίπτει <τε> fort. Hunt  | τί⟦..⟧θησι pap. (τί⟦...⟧θησι 

leg. Pellin) ‖ 13. fort. εὐηφενέ᾽ ὄντα Hunt ‖ 14. δινητῆσι vel δινήεσσι Hunt ‖ 16. ἥδ’αὐτὴ ‖ 21. ποτὶ 

πλήθουσαν (scil. ἀγοράν) Crönert | ἔ[νδιος ἕ]ρπω Crönert  : ἐ[ξ ἕω ἕ]ρπω.  

 

   O P.Oxy. 1794 (= Powell 1925, 78-9) παραδίδει μία σχεδόν ολόκληρη στήλη είκοσι 

ένα στίχων από ένα εξάμετρο ποίημα, το οποίο χρονολογείται στα τέλη περίπου του 

δεύτερου αιώνα π.Χ.488 Ο Hunt, ο εκδότης του παπυρικού αποσπάσματος, αναφέρει ότι 

το ποίημα και ο συγγραφέας δεν έχουν ταυτιστεί ακόμα.489 Οι εξάμετροι στίχοι 

περιέχουν τον λόγο μίας ηλικιωμένης γυναίκας σε έναν νεαρό, τον οποίο αποκαλεί 

τέκος.490 Η ηρωίδα θρηνεί την αστάθεια και την αβεβαιότητα της τύχης, αναφέροντας 

ότι, αν και τώρα είναι μία απόκληρος (στ. 17 λιπερνῆτις), παλαιότερα ήταν πλούσια και 

φίλευε πλουσιοπάροχα τους φιλοξενούμενούς της.   

   Η ομοιότητα του αποσπάσματος με την Εκάλη του Καλλίμαχου είναι αποκαλυπτική 

όσον αφορά το περιεχόμενο του ποιήματος και το λεξιλόγιο των στίχων 17-18 τὴν 

ὁράας, ἐπεὶ οὔτι λιπερνῆτις πάρος ἦα, | ἔσκε δέ μοι νειὸς βαθυλήιος, ἔσκεν ἀλωή. Στην 

πραγματικότητα, κάποιοι μελετητές πίστευαν ότι το απόσπασμα ανήκει στην Εκάλη.491 

O Hunt θεωρεί ότι, αν και η ηρωΐδα χρησιμοποιεί το ίδιο επίθετο (λιπερνῆτις), όπως η 

Εκάλη, για να περιγράψει την τωρινή της κατάσταση, οι στίχοι 2-6 και 20-1 δεν 

                                                           
488 Βλ. Dettori (2016, 4-6), ο οποίος τοποθετεί το ποίημα στην ελληνιστική περίοδο με βάση τα εξής 

μοτίβα: η εικόνα του ὄλβου, το αστικό σκηνικό, η αβεβαιότητα της ανθρώπινης μοίρας και οι ανθρώπινες 

σχέσεις.  
489 Ηunt (1922, 111).  
490 O Dettori (2016, 6) αναφέρει ότι η γενική ιδέα είναι ότι μιλά μία ηλικιωμένη γυναίκα. Η εικόνα της 

ηλικιωμένης γυναίκας δείχνει την επίδραση της Εκάλης του Καλλίμαχου στο απόσπασμα.  
491 Hopkinson (1984, 102).  



   358 
 

ταιριάζουν με το περιεχόμενο της Εκάλης και η περιπλανώμενη φτωχή γυναίκα της 

πολυάνθρωπης πόλης δεν ταιριάζει με την ηρωΐδα του Καλλίμαχου, η οποία ζούσε 

μοναχική κοντά στον Μαραθώνα, όταν την επισκέφτηκε ο Θησέας. Ο Hollis θεωρεί 

αμφιλεγόμενα τα λόγια της Εκάλης, απ. 41.1-2 οὐδ’ ἀπὸ πάππων | εἰμὶ λιπερνῆτις, το 

αστικό σκηνικό του αδέσποτου αποσπάσματος και ορθώς θεωρεί ότι κάποια μετρικά 

χαρακτηριστικά του ποιήματος δεν συνάδουν με τον καλλωπισμένο (και σαφώς πιο 

αυστηρό) εξάμετρο του Καλλίμαχου.492  

   Ο Hollis αντιπροτείνει την απόδοση του αποσπάσματος στην Άτη του Ριανού και την 

ιδέα συμμερίστηκε και ο Williams στην βιβλιοκρισία της Εκάλης του Καλλίμαχου από 

τον Hollis.493 Επιπλέον, o Lloyd-Jones καταγράφει την πρόταση του Hollis ότι το 

απόσπασμα πρέπει να αποδοθεί στον Ριανό.494 Πράγματι, μία συγκριτική εξέταση των 

δύο ποιητικών αποσπασμάτων ίσως καταδείξει αφανέρωτη συνάφεια όσον αφορά την 

δομή, το περιεχόμενο, το ύφος, το λεξιλόγιο και ορισμένα μετρικά χαρακτηριστικά.  

   Η εικόνα του ὄλβου στους στ. 14-15 τοῖος δινωτῆσι περιστρέφεται πτερύγεσσιν | ὄλβος 

ἐπ’ ἀνθρώπους, ἄλλον δ’ ἐξ ἄλλου ὀφέλλει είναι πρωτότυπη και ο πλούτος εδώ 

χαρακτηρίζεται από μία δραστήρια συμπεριφορά που γίνεται απρόβλεπτη με την 

βοήθεια των φτερών. Ο Dettori αναφέρει ότι ο ὄλβος συμβατικά είναι υποχείριο των 

θεών και προβάλλει την κατάσταση των πλουσίων.495 Σε σχέση με το ὀπάζειν, ο ὄλβος 

ταυτίζεται με ένα είδος ολότητας, μία «δύναμη» που οι θεοί δίνουν ως συντροφιά στον 

άνθρωπο. Η δραστηριότητα του ὄλβου είναι έργο των θεών και συνέπεια του ὀπάζειν 

τους.496 Επιπλέον, ενδεικτικό στοιχείο στον χαρακτήρα του πλούτου είναι η αβέβαιη 

και προσωρινή δράση του, άλλοτε στον ένα και άλλοτε στον άλλο άνθρωπο.497 Η 

εικόνα αυτή φαίνεται ότι συνοψίζεται στην Άτη, απ. 70.2-3 φέρομεν δὲ θεῶν 

ἑτερόρροπα δῶρα | ἀφραδέϊ κραδίῃ και στην ιδέα ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με 

αλόγιστο νου τα θεϊκά δώρα. Το επίθετο ἑτερόρροπα δηλώνει την αβεβαιότητα και το 

εφήμερο της ανθρώπινης κατάστασης και ο πλούτος (ο ὄλβος του αδέσποτου 

                                                           
492 Βλ. Hollis 2009, 30, ο οποίος σημειώνει ανάμεσα στα μετρικά χαρακτηριστικά την «ασυγχώρητη» 

παραβίαση του νόμου του Βulloch στον στ. 7 … | ἐλπωραὶ δ’ ἐάγησαν, την παραβίαση του νόμου του 

Naeke στον στ. 11 ποτε μὲν τοῖς, |  ἄλλοτε τοῖσιν και την σπονδαϊκή λέξη μετά την πενθημιμερή τομή, 

χωρίς βουκολική διαίρεση και με σπονδείο στον τρίτο και τέταρτο πόδα στον στ. 12 καὶ ἀφνεόν.  
493 Βλ. Hollis 2009, 30 σημ. 15 και Williams 1994, 17.  
494 SSH, σελ. 91.  
495 Dettori 2016, 4-5.  
496 Πβ. Oδ. σ 19, τ 161, Ησίοδ. Θεογ. 420 και 974, ΕΗ 326, Θεόκρ. Ειδ. 17.75. 
497 Ευριπ. Aρχέλ. απ. 230.3 Κann. ἔτι γὰρ θάλλει πενία | κακὸν ἔχθιστον, φεύγει δ’ ὄλβος, Eλ. 943 ὁ δ’ 

ὄλβος ἀδίκως καὶ μετὰ σκαιῶν ξυνών | ἐξέπτατ’ οἴκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον, Σοφ. απ. 591.5 Radt 

βόσκει δὲ τοὺς μὲν μοῖρα δυσαμερίας, | τοὺς δ’ ὄλβος ἡμῶν, τοὺς δὲ δουλείας | ζυγὸν ἔσχεν ἀνάγκας. 
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αποσπάσματος), όπως και η φτώχεια, είναι δώρα, τα οποία απονέμονται σε άνιση 

κλίμακα από τους θεούς. Επιπλέον, στην Άτη απ. 70.9 ὅς δέ κεν εὐοχθῇσι, θεὸς δ’ ἐπὶ 

ὄλβον ὀπάζῃ συμπληρώνεται το στοιχείο ότι ο πλούσιος και ισχυρός άνθρωπος ξεχνά 

ότι είναι θνητός και εκμεταλλεύεται τα δώρα των θεών.  

    Εντούτοις, παρατηρείται μία βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο αποσπάσματα: στο 

αδέσποτο ποίημα η ηλικιωμένη ηρωΐδα θρηνεί την τωρινή της κατάσταση και αναπολεί 

την παλιά της αίγλη και την ευημερία του οίκου της (16-19). Στην Άτη, όμως, ο 

αφηγητής στηλιτεύει την απραγμοσύνη των φτωχών, οι οποίοι παραπονιούνται χωρίς 

να συνειδητοποιούν ότι είναι υπεύθυνοι της κατάστασής τους, ενώ από την άλλη, οι 

πλούσιοι εξισώνουν τους εαυτούς τους με τους θεούς και ξεχνούν ότι πατούν στην γη. 

Η αντίθεση αυτή στα δύο αποσπάσματα αίρεται, αν υποθέσουμε ότι η Άτη είναι 

μεταγενέστερη από το αδέσποτο απόσπασμα και τα δύο ποιητικά κείμενα ανήκουν σε 

ένα επύλλιο, στο οποίο μία ηρωΐδα ουσιαστικά συνειδητοποιεί την κατάστασή της, 

παρελθοντική και τωρινή, και καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα της σφαλερής 

ανθρώπινης φύσης και της θεϊκής τιμωρίας με την εικόνα της Άτης να πετά πάνω από 

τα κεφάλια των ανθρώπων και να απονέμει την θεία δίκη. Η εναρκτήρια φράση, 

μάλιστα, στην Άτη, απ. 70.1-2 ἦ ἄρα δὴ μάλα πάντες ἁμαρτίνοοι πελόμεσθα | ἄνθρωποι 

καταδεικνύει ακριβώς αυτήν την συνειδητοποίηση και λειτουργεί συμπερασματικά για 

την ηλικιωμένη γυναίκα. Ωστόσο, θα ήταν εξίσου διανοητό από την άλλη η Άτη να 

ξεκινούσε από μία γενική θέση (απ. 70) και στη συνέχεια να αναπτυσσόταν με μία 

σειρά μυθολογικών επεισοδίων (τα λόγια της γριάς) που καταδεικνύουν την αρχική 

θέση του έργου.   

   Επιπλέον, η εικόνα της Άτης (απ. 70.17-20), η οποία αόρατη πετά με τα απαλά της 

πόδια πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων ανακαλεί την εικόνα του ὄλβου στους 

στίχους 13-14 εὐηφενέοντα δ’ ἄνολβον· | τοῖος δινωτῆσι περιστρέφεται πτερύγεσσιν. Το 

ασταθές πτερύγισμα του ὄλβου και η εικόνα της Άτης με φτερά υποδηλώνει την θεϊκή 

προέλευση στις δύο οντότητες και προσδιορίζεται σαφέστατα η υπαινικτική τους 

σχέση. Ο πλούτος πετά άλλοτε στον ένα και άλλοτε σε άλλον άνθρωπο και η 

εκμετάλλευση του ἑτερόρροπου δώρου των θεών προκαλεί την ύβρη των θνητών και 

την επερχόμενη εκ θεών παρουσία της Άτης. Ο Ριανός, μάλιστα, εξηγεί ότι η Άτη 

παρατηρεί τα παλιά σφάλματα σαν νέα γυναίκα και τα καινούργια σαν γριά, 

τυφλώνοντας μοιραία τους ανθρώπους, ώστε να προκαλέσουν οι ίδιοι την καταστροφή 

τους. Η γριφώδης αυτή εικόνα δείχνει σαφέστερη, αν σκεφτούμε ότι η Ἀτη ως νέα 

γυναίκα αποτελεί αντανάκλαση της ηρωΐδας του παρελθόντος, η οποία επιδαψίλευε 
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φαγητό και ποτό στους φιλοξενούμενούς της και «ζούσε» την ευημερία του σπιτιού 

της, ενώ η Άτη ως ηλικιωμένη γυναίκα παρατηρεί τον τωρινό θρήνο της γριάς, πια, 

ηρωΐδας, η οποία ἀκόμιστος ἀλῆτις ἕρπει στην πολυάνθρωπη πόλη (πβ. Άτη απ. 70.3-4 

βιότοιο μὲν ὅς κ’ ἐπιδευής | στρωφᾶται).  

   Το ύφος των δύο αποσπασμάτων διακρίνεται για την ομηρική ευθύτητα και το 

γνωμικό-παροιμιώδες στοιχείο: η εικόνα του ὄλβου ως δώρο των θεών ανακαλεί, για 

παράδειγμα, την Οδύσσεια σ 18-19 δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης | ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ 

θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν και η εικόνα της Άτης που πετά πάνω από τους ανθρώπους 

ανακαλεί την Ιλιάδα Τ 91-94 πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται, | οὐλομένη· τῇ 

μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει | πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα 

βαίνει | βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· Το εὐηφενέοντα (13) που χαρακτηρίζει τους πλούσιους 

ανθρώπους μαρτυρεί περισσότερο την παρουσία του Ριανού στο αδέσποτο απόσπασμα, 

ανακαλώντας την ανάγνωση εὐηφενέων (απ. 96) του γραμματικού στο Ψ 81 της 

Ιλιάδας. Επίσης, η γνωμική σοφία του Θέογνη αποτελεί κοινό μοντέλο μίμησης για τα 

δύο αποσπάσματα και η ιδέα των ἑτερόρροπων δώρων ανακαλείται από το 1.157-8 Ζεὺς 

γάρ τοι τὸ τάλαντον ἐπιρρέπει ἄλλοτε ἄλλωι, | ἄλλοτε μὲν πλουτεῖν, ἄλλοτε μηδὲν ἔχειν, 

για την μεταβολή του πλούτου και της φτώχειας.498  

   Το αστικό σκηνικό και η εικόνα της ηρωΐδας που περπατά πλήθουσαν ἀνὰ πτόλιν 

δίνει έμφαση στον συνωστισμό κάποιας μεγαλούπολης και παραπέμπει στην πολιτική 

διάσταση της Άτης με το πολυκοιρανίη, την εξουσία επί πολλών, η οποία αποτελεί ένα 

εξίσου θεόσταλτο δώρο. Επιπλέον, η παραπομπή στον Θεόκριτο Ειδ. 15 παγιώνει το 

φαινόμενο της σπουδαίας πόλης ως αυτόνομου λογοτεχνικού μοτίβου και η σπουδαία 

πόλη είναι, πάνω απ’ όλες, η Αλεξάνδρεια.499 Δεν είναι σαφές αν η μεγαλούπολη στα 

δύο αποσπάσματα είναι η Αλεξάνδρεια και η εικόνα του αβοήθητου σε ένα 

συνωστισμένο περιβάλλον σε συνδυασμό με την «εξουσία επί πολλών» θα μπορούσε 

να αναφέρεται σε οποιοδήποτε μεγάλο αστικό κέντρο (όπως ακριβώς και η Αιγυπτιακή 

μητρόπολη).500 

   Τέλος, μία σύγκριση των δύο αποσπασμάτων όσον αφορά την μετρική τους δεν 

μπορεί να συναγάγει ασφαλή συμπεράσματα λόγω της μικρής έκτασης των ποιημάτων. 

Παραβιάσεις των νόμων εντοπίζονται και στα δύο ποιητικά κείμενα: ο νόμος του 

                                                           
498 Spyridakis 1977, 101-02.  
499 Reinhardt 1988, 100, 105, 111-115. 
500 Πβ. Burton 1995, 11-13, για την ιδέα της περιπλάνησης και της αποξένωσης σε ένα πολυάνθρωπο 

αστικό περιβάλλον.  
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Giseke παραβιάζεται δύο φορές στην Άτη (απ. 70.1  Ἦ ἄρα δὴ μάλα και απ. 70.7 

ἐρριγὼς ὅθι) και μία φορά στο άλλο απόσπασμα (στ. 17 τὴν ὁράας, ἐπεὶ). Οι 21 στίχοι 

σε καθένα από τα δύο ποιήματα, όμως, δεν επιτρέπουν να δούμε μία πιο ολοκληρωμένη 

μετρική ανάλυση, ώστε να ταυτίσουμε ακόμα περισσότερο τα δύο κείμενα.  

   Εν κατακλείδι, μπορεί γενικότερα να λεχθεί ότι τα δύο ποιητικά αποσπάσματα 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, οι οποίες ευνοούν την πιθανή τους ταύτιση και 

απόδοση στον Ριανό. Ο κρητικός ποιητής εικάζεται ότι έγραψε ένα επύλλιο Άτη 

μεγαλύτερης έκτασης από είκοσι ένα στίχους όπου θα μπορούσε να αφηγείται την δεινή 

θέση μίας ηλικιωμένης ηρωΐδας στο πρότυπο της Εκάλης του Καλλίμαχου.  
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 3 

Ριανός και Κ. Π. Καβάφης 

Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)  

 

Ὁ ἠθοποιός πού ἔφεραν γιά νά τούς διασκεδάσει 

                               ἀπήγγειλε καί μερικά ἐπιγράμματα ἐκλεκτά. 

 

                               Ἡ αἴθουσα ἄνοιγε στον κῆπο ἐπάνω 

                               κ’ εἶχεν μιάν ἐλαφρά εὐωδία ἀνθέων 

                               πού ἑνώνονταν μέ τά μυρωδικά                                                      5 

                               τῶν πέντε ἀρωματισμένων Σιδωνίων νέων. 

 

                              Διαβάσθηκαν Μελέαγρος, καί Κριναγόρας, καί Ριανός. 

                             Μά σάν ἀπήγγειλεν ὁ ἠθοποιός, 

                             «Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει –» 

                             (τονίζοντας ἴσως ὑπέρ τό δέον                                                       10 

   τό «ἀλκήν δ’ εὐδόκιμον», τό «Μαραθώνιον ἄλσος»), 

                             πετάχθηκε εὐθύς ἕνα παιδί ζωηρό, 

                             φανατικό γιά γράμματα καί φώναξε 

 

                             «Ἆ δέν μ’ ἀρέσει τό τετράστιχον αὐτό. 

                           Ἐκφράσεις τοιούτου εἴδους μοιάζουν κάπως σάν λιποψυχίες.         15 

Δῶσε -κηρύττω- στό ἔργον σου ὅλην τήν δύναμί σου, 

                            ὅλην τήν μέριμνα, καί πάλι τό ἔργον σου θυμήσου 

                            μές στήν δοκιμασίαν, ἤ ὅταν ἡ ὥρα σου πιά γέρνει. 

                           Ἒτσι ἀπό σένα περιμένω κι ἀπαιτῶ. 

                            Κι ὄχι ἀπ’ τόν νοῦ σου ὁλότελα νά βγάλεις                                      20 

                            τῆς Τραγωδίας τόν Λόγον τόν λαμπρό – 

                            τί Ἀγαμέμνονα, τί Προμηθέα θαυμαστό, 

                            τί Ὀρέστου, τί Κασσάνδρας παρουσίες, 

                            τί Ἑπτά ἐπί Θήβας – καί γιά μνήμη σου νά βάλεις 

                          μ ό ν ο πού μές στῶν στρατιωτῶν τές τάξεις, τόν σωρό                    25 

                           πολέμησες καί σύ τόν Δᾶτι καί τόν Ἀρταφέρνη.» 

(Ποιήματα 1897-1933, εκδ. Ίκαρος 1984) 
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    Ο Καβάφης θεωρείται ο τελευταίος σπουδαίος εκπρόσωπος της αλεξανδρινής 

σχολής και η ποίησή του δεν είναι απλώς «διακοσμητική», αλλά βρίθει υπαινιγμών στο 

αρχαίο και ένδοξο παρελθόν της κλασικής και κυρίως της ελληνιστικής περιόδου. Η 

Caires επισημαίνει ότι ο Καβάφης και όλοι οι αλεξανδρινοί ποιητές αναζήτησαν την 

λογοτεχνική παράδοση του παρελθόντος, συνδυάζοντάς την με νέες εμπνεύσεις και 

καλλιτεχνικές ανησυχίες.501 Γνωρίζουμε ότι ο Καβάφης ήταν οικείος με την 

ελληνιστική λογοτεχνία και στην προσωπική του βιβλιοθήκη είχε ένα αντίγραφο από 

το Select Epigrams from the Greek Anthology του J. W. Mackail. Τα αναγνώσματά του 

ποιητή, όμως, ήταν πιο εκτεταμένα από τα υπάρχοντα της βιβλιοθήκης του και σε 

πολλά ποιήματά του βρίσκουμε αναφορές σε αρχαίους επιγραμματοποιούς ή σε αρχαία 

επιγράμματα.502  

   Στο ποίημα του Καβάφη Νέοι τῆς Σιδῶνος (400 μ.Χ.) προβάλλεται εμφανέστατα η 

γνώση του ποιητή για τα ελληνιστικά ερωτικά επιγράμματα με αναφορά στον 

Μελέαγρο, τον Κριναγόρα και τον Ριανό. Επιπλέον, το σκηνικό της αίθουσας με «μιαν 

ελαφρά ευωδία ανθέων» και τα αρώματα των νέων παραπέμπει συνειρμικά στον 

Στέφανο του Μελέαγρου, ενώ τα άνθη αποτελούν υπαινιγμό στα νεαρά αγόρια και το 

ομοφυλοφιλικό ερωτικό επίγραμμα. Η παρουσία του Ριανού στο ποίημα δίνεται με την 

άμεση αναφορά στο όνομα του ποιητή και έμμεσα με τον αναγραμματισμό του 

ονόματος «Κριναγόρας», στο οποίο λανθάνει το όνομα «Ριανός». 

   Το ποίημα παρουσιάζει μια παρέα νέων στη Σιδώνα, πόλη της Φοινίκης, το 400 μ.Χ., 

οι οποίοι για να διασκεδάσουν καλούν έναν ηθοποιό για να τους απαγγείλει 

επιγράμματα. Οι νέοι βρίσκονται σ’ έναν πολύ όμορφο χώρο και προφανώς αρέσκονται 

στην πολυτελή ζωή και στις διασκεδάσεις. Οι νέοι ζουν σε μια χώρα που αποτελεί 

μέρος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εδώ και αιώνες, ενώ πιο πριν ήταν τμήμα της 

αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχουν 

κάποια αίσθηση εθνικής ταυτότητας, ούτε κάποια διάθεση να εναντιωθούν στο  

καθεστώς που επικρατεί. Η βασική τους μέριμνα είναι η απόλαυση της ζωής και η 

πνευματική τους καλλιέργεια. Η ανάγνωση από τον ηθοποιό του επιτάφιου 

επιγράμματος που αποδίδεται στον ίδιο τον Αισχύλο, προκαλεί την αγανάκτηση ενός 

από τους νέους, καθώς ο μεγάλος δραματικός ποιητής, θέλοντας να προβάλει τα 

                                                           
501 Caires 1980, 154-55.  
502 Liddell 1974, 121.  
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σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητάς του, αναφέρεται στο γεγονός ότι συμμετείχε 

στη Μάχη του Μαραθώνα και δεν κάνει καμία μνεία στο σημαντικότατο ποιητικό του 

έργο, εξαίροντας, αντίθετα, την γενναιότητα και το θάρρος του στον πόλεμο.503  

   Το ποίημα αυτό μοιάζει σαφές ως προς το νόημά του, με την αντίθεση ανάμεσα στο 

τι θεωρούσε σημαντικότερο ο Αισχύλος και τι ο Σιδώνιος νέος, να προβάλλεται με 

παραστατικό τρόπο από τον ποιητή. Η δυσκολία του ποιήματος έγκειται στο γεγονός 

ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποια ήταν η θέση του Καβάφη επί του θέματος, 

καθώς δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουμε αν συμφωνεί με τις απόψεις του νέου ή όχι. 

Γνωρίζουμε ότι ο Καβάφης θεωρούσε την τέχνη της ποίησης ό,τι πολυτιμότερο και 

πως για εκείνον η ποίηση είχε πάντοτε τη μεγαλύτερη αξία, αλλά δεν μπορούμε να 

καταλήξουμε αν σ’ αυτό το ποίημα χρησιμοποιεί τα λόγια του νέου για να κρίνει τη 

στάση του Αισχύλου ή απλώς επιχειρεί να τονίσει πόσο αλλάζουν οι προτεραιότητες 

και τα ιδανικά των ανθρώπων με την πάροδο των χρόνων. 

    Η λέξη που συνοψίζει την ιδέα του ποιήματος και πιθανώς την άποψη του ίδιου του 

Καβάφη είναι το «μ ό ν ο» (στ. 25). Η ανδρεία (η δράση) και η τέχνη συνιστούν 

ισοδύναμες αξίες και οι δύο αυτές έννοιες είναι αναγκαίες και συλλειτουργούν. Για τον 

Σιδώνιο νέο ο λαμπρός λόγος της Τραγωδίας είναι όμοιος με το «Μαραθώνιο άλσος» 

(στ. 11). Για τον Καβάφη ο καλλιτέχνης είναι ένας ήρωας, ο οποίος δίνει μάχες νύχτα 

και μέρα: με την ύλη της τέχνης, με τον λόγο, με τις αμφιβολίες του, με την πεζή 

πραγματικότητα, με τους άλλους, με τη μοναξιά του. Ωστόσο, χωρίς αυτή τη μοναξιά 

του λόγου της τραγωδίας, ο Μαραθώνας ίσως να μην ήταν Μαραθώνας. Το «μ ό ν ο» 

ουσιαστικά παραπέμπει στο «κ α ι».  

   Μπορεί γενικότερα να λεχθεί ότι ο Καβάφης στο ποίημά του Νέοι τῆς Σιδῶνος (400 

μ.Χ.) παρουσιάζει την αντίθεση των ιδανικών ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές, 

όπου αυτό που θεωρούνταν απολύτως σημαντικό τότε χάνει την αξία του και κρίνεται 

δευτερεύον τώρα. Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα ο Ριανός εκπροσωπεί την τέχνη ως 

ποιητής ερωτικών επιγραμμάτων και αντιτίθεται στα ιδανικά και τον ηρωϊσμό του 

Αισχύλου, όμως ο Καβάφης ενώνει τους δύο εκπροσώπους, θεωρώντας την τέχνη και 

την φιλοπατρία έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.   

 

 

 

                                                           
503 Βλ. Clay 1977, για τον ελληνισμό και τον πατριωτισμό στα ποιήματα του Καβάφη.  
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