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12ε ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

Λνπθηαλόο, Θεῶλ διάλογοι 1.1-2 

Θεϊθέο αδπλακίεο 

Ούηε νη ζενί ηνπ Οιύκπνπ δελ μεθεύγνπλ από ηνλ αλειέεην ζθεπηηθηζκό ηνπ Λνπθηαλνύ (γελλ. 120 
κ.Χ. πεξίπνπ). Σην έξγν ηνπ Θεῶν διάλογοι  παξνπζηάδεη ηνπο ζενύο εληειώο 
απνκπζνπνηεκέλνπο, κε αλζξώπηλεο αδπλακίεο, εληειώο αλάμηνπο γηα ηνλ ζεβαζκό θαη ηηο ηηκέο 
ησλ αλζξώπσλ. Σηνλ δηάινγν πνπ αθνινπζεί ν Άξεο θαη ν Δξκήο ζρνιηάδνπλ ηε κεγαινζηνκία ηνπ 
Γία. 

ΑΡΗΣ: Ἤκοσζας, ὦ Ἑρμῆ, οἷα ἠπείληζεν ἡμῖν ὁ Ζεύς, ὡς ὑπεροπηικὰ καὶ ὡς 

ἀπίθανα; Ἢν ἐθελήζω, θηζίν, ἐγὼ μὲν ἐκ ηοῦ οὐρανοῦ ζειρὰν καθήζω, ὑμεῖς 

δὲ ἀποκρεμαζθένηες καηαζπᾶν βιάζεζθέ με, ἀλλὰ μάηην πονήζεηε· οὐ γὰρ 

δὴ καθελκύζεηε· εἰ δὲ ἐγὼ θελήζαιμι ἀνελκύζαι, οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ ηὴν 

γῆν ἅμα καὶ ηὴν θάλαζζαν ζσναναζπάζας μεηεωριῶ· καὶ ηἆλλα ὅζα καὶ ζὺ 

ἀκήκοας. Ἐγὼ δὲ ὅηι μὲν καθ’ ἕνα πάνηων ἀμείνων καὶ ἰζτσρόηερός ἐζηιν οὐκ 

ἂν ἀρνηθείην, ὁμοῦ δὲ ηῶν ηοζούηων ὑπερθέρειν [...] οὐκ ἂν πειζθείην. 

ΕΡΜΗΣ: Εὐθήμει, ὦ Ἄρες· οὐ γὰρ ἀζθαλὲς λέγειν ηὰ ηοιαῦηα, μὴ καί ηι 

κακὸν ἀπολαύζωμεν ηῆς θλσαρίας. 

ΑΡΗ: [...] Ὃ κάιηζηα γεινῖνλ ἔδνμέ κνη ἀθνύνληη κεηαμὺ ηο ἀπεηιο, νὐθ ἂλ 

δπλαίκελ ζησπζαη πξὸο ζέ· κέκλεκαη γὰξ νὐ πξὸ πνιινῦ, ὁπόηε ὁ 

Πνζεηδῶλ θαὶ ἡ Ἥξα θαὶ ἡ Ἀζελᾶ ἐπαλαζηάληεο ἐπεβνύιεπνλ μπλδζαη 

ιαβόληεο αὐηόλ, ὡο παληνῖνο ἦλ δεδηώο, θαὶ ηαῦηα ηξεῖο ὄληαο, θαὶ εἰ κή γε ἡ 

Θέηηο θαηειεήζαζα ἐθάιεζελ αὐηῷ ζύκκαρνλ Βξηάξεσλ ἑθαηόγρεηξα ὄληα, 

θἂλ ἐδέδεην αὐηῷ θεξαπλῷ θαὶ βξνληῆ. Ταῦηα ινγηδνκέλῳ ἐπῄεη κνη γειᾶλ ἐπὶ 

ηῆ θαιιηξξεκνζύλῃ αὐηνῦ. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

ΑΡΗ:  

Ἤθνπζαο,  ὦ ξκ,      νἷα         ἠπείιεζελ              ἡκῖλ        ὁ Ζεύο,  
Άθνπζεο,        Δξκή,   ηη είδνπο απεηιέο εθηόμεπζε ελαληίνλ καο  ν Γίαο, 
  
ὡο      ὑπεξνπηηθὰ   θαὶ   ὡο     ἀπίζαλα;  
πόζν  ππεξνπηηθέο   θαη   πόζν   απίζαλεο; 
 
Ἢλ  ἐζειήζω, θεζίλ, ἐγὼ κὲλ              θαζήζω              ζεηξὰλ   ἐθ   ηνῦ  νὐξαλνῦ,  
Αλ      ζειήζσ,   ιέεη,    εγώ        ζα αθήζσ πξνο ηα θάησ  ζρνηλί    από  ηνλ  νπξαλό, 
  
ὑκεῖο δὲ   ἀπνθξεκαζζέληεο               βηάζεζζέ  
θη  εζείο          θξεκαζκέλνη        ζα επηρεηξήζεηε κε ηε βία 
 
θαηαζπᾶλ                                           κε,  
λα ηξαβήμεηε δύλακε πξνο ηα θάησ εκέλα, 
 
ἀιιὰ     πνλήζεηε    κάηελ·  
αιιά   ζα θνπηάζεηε   κάηαηα∙ 
 
νὐ γὰξ  δὴ                    θαζειθύζεηε·  
γηαηί    βέβαηα δε ζα κε ηξαβήμεηε πξνο ηα θάησ∙ 
 
εἰ     δὲ    ἐγὼ  ζειήζαηκη                ἀλειθύζαη,             νὐ   κόλνλ  ὑκᾶο,  
αλ όκσο  εγώ     ζειήζσ    λα ηξαβήμσ πξνο ηα πάλσ,  όρη   κόλν   εζάο,  
 
ἀιιὰ  θαὶ  ηὴλ γλ       ἅκα       θαὶ   ηὴλ   ζάιαζζαλ  
αιιά    θαη ηε    γε   ζπγρξόλσο  θαη    ηε     ζάιαζζα, 
 
ζπλαλαζπάζαο                                         κεηεωξηῶ·  
αθνύ ηξαβήμσ καδί πξνο ηα πάλσ  ζα ζεθώζσ ζηνλ αέξα (εζάο). 
 
θαὶ   ηἆιια   ὅζα  θαὶ   ζὺ     ἀθήθναο.  
Καη  ηα άιια  όζα   θαη   ζπ  έρεηο αθνύζεη.  
 
γὼ    δὲ     νὐθ   ἂλ         ἀξλεζείελ  
Δγώ  όκσο     δε   ζα  κπνξνύζα λα αξλεζώ 
 
ὅηη κὲλ          θαζ’       ἕλα            ἐζηίλ   ἀκείλωλ   θαὶ   ἰζρπξόηεξόο    πάληωλ,  
όηη       μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα  είλαη    αλώηεξνο   θαη    ηζρπξόηεξνο   από όινπο,  
 
νὐθ ἂλ               πεηζζείελ              δὲ         ὑπεξθέξεηλ     ηῶλ ηνζνύηωλ ὁκνῦ [...]. 
δε   ζα   κπνξνύζα  λα πηζηέςσ   όκσο   όηη καο μεπεξλάεη         ηόζνπο         καδί.  

ΕΡΜΗ:  

Εὐθήκεη, ὦ Ἄξεο·  
Σώπαηλε,     Άξε. 
 
νὐ  γὰξ         ἀζθαιὲο   ιέγεηλ   ηὰ ηνηαῦηα,  
Γηαηί δελ είλαη αζθαιέο    λα ιεο  ηέηνηα ιόγηα, 
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κὴ          θαη  ἀπνιαύζωκελ     ηη    θαθὸλ      ηο θιπαξίαο. 
Μήπσο  θαη          πάζνπκε      θάηη      θαθό  γηα ηε θιπαξία καο. 

ΑΡΗ: [...]  

Ὃ              ἔδνμέ      κνη      κάιηζηα    γεινῖνλ   κεηαμὺ ηο ἀπεηιο     ἀθνύνληη,  
Απηό πνπ θάλεθε ζε κέλα πάξα πνιύ   γεινίν       κέζα ζηελ απεηιή   ελώ ην άθνπγα, 
 
νὐθ ἂλ  δπλαίκελ          ζηωπζαη      πξὸο ζέ·  
δε    ζα  κπνξνύζα λα απνζησπήζσ πξνο εζέλα. 
 
κέκλεκαη γὰξ  νὐ          πξὸ  πνιινῦ,  
γηαηί ζπκάκαη     όρη  πξηλ από πνιύ θαηξό, 
 
ὁπόηε  ὁ    Πνζεηδῶλ   θαὶ   ἡ  Ἥξα   θαὶ   ἡ   Ἀζελᾶ      ἐπαλαζηάληεο  
όηαλ      ν  Πνζεηδώλαο   θαη   ε   Ήξα   θαη   ε   Αζελά  αθνύ επαλαζηάηεζαλ 
 
ἐπεβνύιεπνλ              μπλδζαη                  ιαβόληεο        αὐηόλ,  
ζρεδίαδαλ         λα δέζνπλ ρεηξνπόδαξα  αθνύ ζπιιάβνπλ  απηόλ, 
 
ὡο          παληνῖνο    ἦλ           δεδηώο,         θαὶ  ηαῦηα     ὄληαο    ηξεῖο,  
πόζν κε θάζε ηξόπν ήηαλ ηξνκνθξαηεκέλνο, θαη κάιηζηα ελώ ήηαλ  ηξεηο, 
 
θαὶ  εἰ      γε     ἡ  Θέηηο        θαηειεήζαζα         κή   ἐθάιεζελ  αὐηῷ  
θαη  αλ βέβαηα  ε  Θέηηδα επεηδή ηνλ ζπκπόλεζε  δελ    θαινύζε   απηόλ 
 
ζύκκαρνλ       Βξηάξεωλ      ὄληα     ἑθαηόγρεηξα,  
σο ζύκκαρν ηνλ Βξηάξεσ  πνπ είλαη   εθαηόγρεηξαο, 
 
θἂλ         ἐδέδεην                αὐηῷ           θεξαπλῷ     θαὶ    βξνληῆ.  
ζα είρε αηρκαισηηζηεί καδί κε ηνλ ίδην   ηνλ θεξαπλό   θαη   ηε βξνληή.  
 
Σαῦηα        ινγηδνκέλῳ        ἐπῄεη       κνη        γειᾶλ     ἐπὶ ηῆ θαιιηξξεκνζύλῃ αὐηνῦ. 
Απηά     θαζώο ζθεθηόκνπλ εξρόηαλ ζε κέλα λα γειάζσ   γηα ηελ  θαπρεζηνινγία      ηνπ.  
 

 

Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

κὴ θαί ηη θαθὸλ ἀπνιαύζωκελ ηο θιπαξίαο: Ο Δξκήο θνβάηαη όηη νη θιπαξίεο, όπσο 
ραξαθηεξίδεη ηελ θξηηηθή εηο βάξνο ηνπ Γία, ζα βάινπλ ζε πεξηπέηεηεο ηνπο δύν 
πξσηαγσληζηέο ηνπ δηαιόγνπ. Ο θόβνο ηνπ απηόο ηνλίδεη ηελ παληνδπλακία ηνπ Γία, έξρεηαη 
όκσο ηαπηόρξνλα ζε ζπαξηαξηζηή αληίζεζε κε ηε δηήγεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζα 
απνκπζνπνηεί ηνλ παηέξα ησλ ζεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ. 

ὁ Πνζεηδῶλ θαὶ ἡ Ἥξα θαὶ ἡ Ἀζελᾶ ἐπαλαζηάληεο: Σηελ Ἰιηάδα (Β 394-406) καζαίλνπκε 
πσο ε Θέηηο έζσζε ηνλ Γία από ζπλσκνζία αλαηξνπήο ηνπ –πνπ είραλ νξγαλώζεη ν 
Πνζεηδώλαο, ε Ήξα θαη ε Αζελά– θαιώληαο ζε βνήζεηά ηνπ ηνλ εθαηόγρεηξα γίγαληα 
Βξηάξεσ. 
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θεξαπλῷ θαὶ βξνληῆ: Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία, ηα δύν απηά όπια, πνπ απνηεινύλ 
ζύκβνια ηεο δύλακεο ηνπ Γία, ήηαλ πξνζθνξά ησλ Κπθιώπσλ θαη ησλ Δθαηνγρείξσλ πξνο 
ην πξόζσπό ηνπ. Έηζη έδεημαλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηα 
Τάξηαξα, όπνπ ηνπο είραλ θπιαθίζεη νη Τηηάλεο. 

 

Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηα απεηιή ηνπ Γία πξνθάιεζε ηε ζπδήηεζε κεηαμύ Άξε θαη Δξκή; 

2. Πνην γεγνλόο από ην παξειζόλ θινλίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ παηέξα ησλ 
ζεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ; 

3. Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ Γία θαη ησλ άιισλ ζεώλ, ζύκθσλα κε ην θείκελν; 

4. Από πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη όηη ν Λνπθηαλόο άζθεζε νμεία θξηηηθή ζηηο 
παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ; 

5. Οη ζενί ζην θείκελν ηνπ Λνπθηαλνύ παξνπζηάδνπλ αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο θαη ζηα 
έπε ηνπ Οκήξνπ. Γηαθξίλεηε δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη δύν δεκηνπξγνί 
παξνπζηάδνπλ ηνπο ζενύο ζην έξγν ηνπο; 
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