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Βιογραφικό σημείωμα
Ο Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Κλασικής Φιλολογίας). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην
Κλασική Φιλολογία. Aπό το 2008 διδάσκει μαθήματα της ειδικότητός του στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης). Στα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα και δημοσιεύματα περιλαμβάνονται η ιστορία της κλασικής φιλολογικής επιστήμης στη
νεώτερη Ελλάδα και Ευρώπη, η θεωρία και φιλοσοφία της κριτικής και εκδοτικής του κειμένου, ο
Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός φιλόλογος, η αρχαία ιατρική (Ιπποκράτης), ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, η
ελληνοϊουδαϊκή γραμματεία (μετάφραση των Εβδομήκοντα, Φίλων ο Ιουδαίος), η αρχαία λογοτεχνική
θεωρία, η ρητορική τέχνη, η κλασική αρχαιότητα στον κινηματογράφο, η υφολογία και αρχαιογνωσία του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση
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Περίληψη εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Η προκείμενη διδασκαλία του περίφημου γ΄ στασίμου της τραγωδίας Αντιγόνη του Σοφοκλή αποσκοπεί αφ’
ενός στη φιλολογική ενημέρωση των συναδέλφων της Μέσης Εκπαίδευσης για τον τρόπο χειρισμού του εν
λόγω αποσπάσματος σε μία υποτιθέμενη ωραία διδασκαλία σε έφηβους μαθητές της β΄ λυκειακής τάξης,
και αφ’ ετέρου στη διδακτική αποτύπωση μιας αντίστοιχης μήτρας με γόνιμες φιλολογικές ασκήσεις
αρχαιομάθειας και αρχαιογνωσίας και πολιτισμικής θεωρίας, κατάλληλες για τον εκπαιδευτικό και τους
μαθητευομένους στο σημερινό νεοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την εν πολλοίς απωθητική για
τους περισσότερους μαθητές ελληνομάθεια.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΙΚΠΕ)
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»
Σεμινάρια για τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος
-----------------------------------------ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αγρίνιο, 04.11.2016
«Ωδή στον Έρωτα (Σοφοκλέους Αντιγόνη 781-800)»
(Πρόγραµµα γενικής παιδείας Β΄ τάξης Λυκείου)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ρ. Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος
Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
nkalospy@phs.uoa.gr

ΑΡΧΑΙΟ KEIMENO
(Σοφοκλέους Αντιγόνη 781-800 [γ΄ στάσιµο])
Ἔρω̋ ἀνίκατε µάχαν,
Ἔρω̋, ὃ̋ ἐν κτήµασι πίπτει̋,
ὃ̋ ἐν µαλακαῖ̋ παρειαῖ̋
νεάνιδο̋ ἐννυχεύει̋,
φοιτᾷ̋ δ’ ὑπερπόντιο̋ ἔν τ’
ἀγρονόµοι̋ αὐλαῖ̋·
καί σ’ οὔτ’ ἀθανάτων
φύξιµο̋ οὐδεὶ̋ οὔθ’
ἁµερίων σέ γ’ ἀνθρώπων, ὁ δ’ ἔχων µέµηνεν.

[στρ. α΄

σὺ καὶ δικαίων ἀδίκου̋
φρένα̋ παρασπᾷ̋ ἐπὶ λώβᾳ·
σὺ καὶ τόδε νεῖκο̋ ἀνδρῶν
ξύναιµον ἔχει̋ ταράξα̋·
νικᾷ δ’ ἐναργὴ̋ βλεφάρων
ἵµερο̋ εὐλέκτρου
νύµφα̋, τῶν µεγάλων
†πάρεδρο̋ ἐν ἀρχαῖ̋† θεσµῶν· ἄµαχο̋ γὰρ ἐµπαίζει θεὸ̋ Ἀφροδίτα.

[ἀντ. α΄

785

790

795

800

782 post ὃ̋ add. τ’ LV
κτήµασι codd. saepe frustra temptatum, quod κτήνεσι sec. Korais et Chantraine denot. :
κτήνεσι Brunck; λήµασι Dindorf 783 µαλακαῖ̋ LRt : -αῖσι cett. 786 ἀγρονόµοι̋ plur. : πατρονόµοι̋ LacZc 789
σέ γ’ Nauck, Blaydes : ἐπ’ codd. (ἀπ’ Zo teste Campbell)
790 ὁ δ’ edd. : ὅδ’ L
ἔχων codd. : ἐρῶν Reiske
797
πάρεδρο̋ ἐν ἀρχαῖ̋ codd. propter metrum suspectum (παρ]εργ[ο̋ L) : ὥστε πέρα δρᾶν Semitelos coll. vv. 800-801
καὐτὸ̋ θεσµῶν / ἔξω φέροµαι et El. 1506 ὅστι̋ πέρα πράσσειν γε τῶν νόµων θέλει prob. Jebb; ἀργὸ̋ ἐν ἀρχαῖ̋ G.
Müller; σύνθρονο̋ ἀρχαῖ̋ Arndt; ἀρχιπάρεδρο̋ Meineke; παρβασίαισιν Griffith
799 ἐµπαίζει codd. : ἐµπαίει
Livineius ut videtur (cf. Pearson, CQ 22, 1928, 185), Blaydes; ἐνστάζει Herwerden
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ΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ
781, 791         (ia. chor., i.e. chor. dim. Β)
782, 792          (ia. chor. – //) ή         (ia. chor., i.e. chor. dim. Β)
783, 793         (x chor. ba., i.e. hagesichorean) ή         (glyc)
784, 794         (x chor. ba. //, i.e. hagesichorean) ή          (hipp)
785, 795     ⎟     (ia. chor., i.e. chor. dim. B)
786, 796       (chor. +   ̭ia.  ̭, i.e. ‘chor. dim.  ̭’ vel hemiascl. II)
787-788, 797-798 (: καί σ’ … φύξιµο̋ οὐδεί̋, νύµφα̋ … ἀρχαῖ̋†)            (x x 2 chor.  //)
ή 787, 797       (hemiascl. I vel dodrans A) et sqq. 788, 798 ut ⏔      (hemiascl. II
vel dodrans A)
789, 799        (telesillean, i.e.   ̭glyconic) ή        (cho. ba., i.e. aristoph.)
790, 800         (x chor. ba. //, i.e. hagesichorean) ή        (cho. ba., i.e. aristoph.)
Σχολιασµός: Με τον διαζευκτικό σύνδεσµο «ή» παρουσιάζεται διαφορετική έκδοση των στίχων του στασίµου,
λ.χ. κατά τον κώδικα L, όπου η µετρική δοµή µοιάζει περισσότερο κανονική για σοφόκλεια χορικά. Σύµφωνα
πάντως µε τη δική µας έκδοση εδώ, πρόκειται για ενιαίο αιολοχοριαµβικό σύστηµα στροφών, που αποτελείται
κυρίως από µετρικά στοιχεία χρησιµοποιηθέντα στις προηγ. ωδές, ώστε να απηχούν τον σταθερό τόνο του Χορού
που παιανίζει θέµατα πανάρχαια και πανανθρώπινου ενδιαφέροντος. Τα επικρατούντα µέτρα είναι το χοριαµβικό
δίµετρο (x  x     ) και τα ασκληπιάδεια κώλα µε διπλό χορίαµβο (       ). Σε αµφότερες τις
περιπτώσεις έχουµε παρέκταση του στοιχείου     σε      (αδώνειο), τα οποία εύκολα συγχωνεύονται σε
γλυκώνειες απολήξεις κώλων (τελεσίλλειο, γλυκώνειο, αγησιχόρειο [όπως το αποκαλεί ο M. L. West]) ως
προϊόντα της ακολουθίας (x) x       x x       (x)…, συχνά συναρθρωµένα. Εποµένως, οι στ. 782784 = 792-794 µπουρούν να αναλυθούν ως τρία διαδοχικά εξαρτώµενα κώλα του λεγόµενου αριστοφάνειου
τύπου / dodrans ή χοριαµβο-κρητικού (…       ) ή κατά συναρµογή ως περιέχοντα δύο γλυκώνειους·
κατά παρόµοια αµφισηµία λειτουργούν και οι στ. 787-790 = 797-800. Τέτοια αιολικά µέτρα ταιριάζουν σε µία
ωδή για τον Έρωτα λαµβανοµένων υπ’ όψιν ποιηµάτων του Ανακρέοντος και της Σαπφούς. Παρά τις ελάχιστες
λεξιλογικές αντιστοιχίες σε στροφή και αντιστροφή, ο πρώτος (781) και ο τελευταίος στίχος (800) προδίδουν µία
κυκλική σύνθεση που έρχεται σε έντονη αντίθεση µε το ελλοχεύον θέµα του Άδη (στ. 777, 780).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜEΤΑΦΡΑΣΗ
1. απόδοση Ιωάννη Γρυπάρη

Έρωτ’ ανίκητε στον πόλεµο
που κάνεις χτήµα σου όπου πέσεις
που στ’ απαλά τα µάγουλα
της κορασίδας νυχτερεύεις,
και γυρνάς πάνω από τα πέλαγα
και στους πιο απόµερους τους τόπους
δε σου ξεφεύγει εσένα ούτε θεός
ούτε κανείς απ’ τους λιγόζωους ανθρώπους
κι όποιον θα πιάσεις γίνεται τρελός.

Εσύ και των δικαίων τους λογισµούς
στην αδικία ξεσέρνεις για όλεθρό τους,
εσύ έχεις και την έχθρ’ ανάψει αυτή
ανάµεσα παιδί και το γονιό του,
µα ολόφαντος µέσ’ απ’ τα βλέφαρα
της νύφης της λαχταριστής νικάει ο Πόθος,
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πάρεδρος των µεγάλων των θεσµών
που αιώνια κυβερνούν τον κόσµο·
γιατ’ ανίκητη η Κύπριδα παίζει µ’ εµάς.
2. απόδοση Κ. Χ. Μύρη (Κώστα Γεωργουσόπουλου)

Έρωτα, που δεν γονάτισες ποτέ στον πόλεµο,
Έρωτα, που ορµάς και γεµίζεις την πλάση,
που στ’ απαλά τα µάγουλα
της κόρης νυχτερεύεις,
που σεργιανάς τις θάλασσες
και των ξωµάχων τα κατώφλια,
κανείς δε σου γλιτώνει
µηδέ θνητός µηδέ αθάνατος·
φωλιάζεις στο κορµί και το µανίζεις.
Εσύ των δικαίων ξεστρατίζεις το νου
και στο χαµό τον σέρνεις·
εσύ και τούτη την αµάχη φούντωσες
µέσα σ’ αυτό το σόι·
της γόνιµης νύµφης νικά
λαγαρός των βλεφάρων ο πόθος
που κυβερνά συντροφικά
µε τους άλλους θεσµούς τους µεγάλους.
Η Αφροδίτη δίχως µέριµνες µας περιπαίζει.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1. Η διδασκαλία του αρχαίου δράµατος στη Μέση Εκπαίδευση. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή ως
πρότυπο.
2. Η πρακτική της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από µετάφραση. Η αντιπρόταση της
αρχαιοµάθειας και της αρχαιογνωσίας.
3. Γενική παρουσίαση του γ΄ στασίµου.
4. Η χειρόγραφη παράδοση του κειµένου.
5. Η µεταφραστική προσπάθεια. Στο εργαστήρι της νεοελληνικής απόδοσης.
6. ∆ιδακτικές επισηµάνσεις ή επισηµάνσεις διδακτικής;
7. Η θρησκειολογία του Έρωτα στον αρχαίο πολιτισµό.
8. Επίλογος: Η ανάταξη της ερώτησης στο µάθηµα των κλασικών γλωσσών.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η προκείµενη διδασκαλία του περίφηµου γ΄ στασίµου της τραγωδίας Αντιγόνη του Σοφοκλή αποσκοπεί
αφ’ ενός στη φιλολογική ενηµέρωση των συναδέλφων της Μέσης Εκπαίδευσης για τον τρόπο χειρισµού
του εν λόγω αποσπάσµατος σε µία υποτιθέµενη ωραία διδασκαλία σε έφηβους µαθητές της β΄
λυκειακής τάξης, και αφ’ ετέρου στη διδακτική αποτύπωση µιας αντίστοιχης µήτρας µε γόνιµες
φιλολογικές ασκήσεις αρχαιοµάθειας και αρχαιογνωσίας και πολιτισµικής θεωρίας, κατάλληλες για τον
εκπαιδευτικό και τους µαθητευοµένους στο σηµερινό νεοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε την εν
πολλοίς απωθητική για τους περισσότερους µαθητές ελληνοµάθεια.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Το τέταρτο χορικό της Αντιγόνης, δηλ. το γ΄ στάσιµο (στ. 781-800), είναι ένας σύντοµος ύµνος
στον Έρωτα αλλά και στην Αφροδίτη. Εάν εστιάσουµε στην κυρίαρχη έννοια του Έρωτα, παρατηρούµε
ότι πρόκειται για τον συνήθη αρχαιοελληνικό όρο που δηλώνει την ακατανίκητη ερωτική επιθυµία και
το γενετήσιο πάθος, συχνά προσωποποιηµένα ως θεό λόγω της ασίγαστης και υπέρλογης δυνάµεως µε
την οποία επιβάλλονται στην ανθρώπινη ζωή και λειτουργία. Από άποψη δοµής και περιεχοµένου η
συγκεκριµένη ωδή δεν αποτελεί κανονική προσευχή. Μετά την επίκληση στη θεότητα, που συνεχίζεται
ώσπου οι αναφορικές προτάσεις να καταστούν ανεξάρτητες, και την παράθεση χαρακτηριστικών
επιθέτων και ιδιοτήτων της θεότητας όπως συνηθίζεται στον τυπικό αρχαιοελληνικό θρησκευτικό
ύµνο, δεν ακολουθεί προσευχή-αίτηµα (envoi). Βεβαίως τα σχήµατα λόγου (κυρίως, η αναφορά: Ἔρω̋
… Ἔρω̋, ὃ̋ ἐν … ὃ̋ ἐν, σὲ … σέ, σὺ καὶ … σὺ καί, οὔτε … οὐδεὶ̋ οὔτε) παραπέµπουν επίσης σε τυπικό
αρχαίας προσευχής, όπως και η εκφραστική συµπερίληψη της κτίσης στους στ. 782-788: κτήνη,
άνθρωποι, θάλασσα, γη, θεοί, θνητοί. «Και το αψεγάδιαστο αυτό γλωσσικό σώµα που µέσα του
εφύσησε για ψυχή του την άσβηστη ερωτική φλόγα, εκαλλώπισε ο ποιητής µ’ όλα τα γλωσσικά
κοσµήµατα που µπορούσαν να του δώσουν µια ξεχωριστή οµορφιά και χάρη. Μ’ ατελείς λ.χ. προτάσεις
(στ. 781) που προκαλούν την εντύπωση επιφωνηµατικών κραυγών. Μ’ αναδιπλώσεις (στ. 781-782
Ἔρω̋ Ἔρω̋, 782-783 ὃ̋ ὅ̋, 787-788 σὲ σέ, 791-793 σὺ σύ) και επαλληλίες (στ. 782-783 και 784-785)
που ζωντανεύουν πιο πολύ το πάθος και κάνουν εικονικώτερη τη γλωσσική έκφρασή του ή της δίνουν
έµφαση (στ. 788-790). Με συνεκδοχές (στ. 784, 795) που κάνουν εποπτικώτερη την εικόνα του. Μ’
εναλλαγές επιθέτων (στ. 793-794) και περιφράσεις που δίνουν ποικιλία στην έκφραση του λόγου. Κι
ακόµη µε µελετηµένες στίξεις και εντυπωσιακές των λέξεων και φράσεων τοποθετήσεις στους
διαφόρους του χορικού στίχους» (Γ. Καψάλης). Παρά τις νεοροµαντικές συνυποδηλώσεις που θα
ανέµενε ένας σηµερινός αναγνώστης από µία ωδή στον Έρωτα, εδώ διαβάζουµε κατ’ εξοχήν έναν
«ύµνο» που, εκτός από το τρυφερό στοιχείο, φανερώνει την αναπότρεπτη καταστροφική ισχύ: προκαλεί
µανία, σαλεύει τον νου, οδηγεί στον όλεθρο / χαµό και φουντώνει ενδοοικογενειακές διαµάχες. Με
άλλα λόγια, θεµατολογικώς αναγκαζόµαστε να ξαναθυµηθούµε την πλατωνική αναφορά στον Σωκράτη
(Πολιτεία Α΄, 329b-c) που γερνώντας υπήρξε ευτυχής που ελευθερώθηκε από την ερωτική επιθυµία σαν
να είχε ξεφύγει από ένα ανάλγητο αφεντικό. Πάντως, στο εν λόγω στάσιµο της σοφόκλειας τραγωδίας
εντοπίζουµε κοινά χαρακτηριστικά µε αντίστοιχες ωδές στον Ευριπίδη, Ιππόλ. 525-564, 1268-1282 και,
γενικότερα, στην αρχαία γραµµατεία πριν από τον Πλάτωνα, όπου συνήθως προβάλλεται η επικίνδυνη
και απρόβλεπτη δύναµη του Έρωτος παρά διατυπώνεται το πραγµατικό εγκώµιό του (όπως λ.χ, στον
Ευριπ. απ. 897). Ποια η θέση του συγκεκριµένου στασίµου στο πλαίσιο της τραγωδίας αυτής; Ο Χορός
δικαιολογεί την απόφασή του να τραγουδήσει τον Έρωτα εξαιτίας της διαµάχης που προκάλεσε (στ.
793-794). Ως εξήγηση της συµπεριφοράς του Αίµονα είναι ίσως πιο παράξενη από το προηγούµενο
στάσιµο (στ. 582-625), όπου η εξήγηση της αντίστοιχης της Αντιγόνης και της Ισµήνης, αλλά µάλλον ο
Χορός αποκαλύπτει το αληθινό κίνητρο της στάσης του Αίµονα, ίσως µε την παρουσία του Κρέοντα
προς τον οποίον και εµµέσως απευθύνονται για να µετριάσει την οργή του και να συγκαταβεί προς το
ερωτευµένο ζευγάρι που, κατά τραγική προοικονοµία, ετοιµάζεται για τον γάµο µε τον Άδη. ∆εν
είµαστε απολύτως βέβαιοι για τη σιωπηλή παρουσία του Κρέοντα και της Αντιγόνης στη σκηνή, καθώς,
για την παραδοσιακή σκηνοθεσία και εναλλαγή χαρακτήρων, ο Αίµονας εξέρχεται µετά τον στ. 765, ο
Κρέοντας µετά τον στ. 780, ενώ η Αντιγόνη εισέρχεται µετά τον στ. 801 και ο Κρέοντας ξαφνικά στον
στ. 883. Πάντως η ερµηνεία του Χορού για την αιτία της διαµάχης αντιτίθεται προς τους στ. 724-725
και φαίνεται µονοµερής τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκλειστική ερµηνεία της διαµάχης πατέρα και
γιου σαν απόρροια και µόνον του ερωτικού πάθους του Αίµονα προς την Αντιγόνη. Ο Χορός φαίνεται
ότι αγνοεί το ότι ο Κρέοντας σφάλλεται τελείως και ότι η Αντιγόνη επωµίζεται το απόλυτο θείο και
ανθρώπινο δίκαιο, καθώς και το ότι στην προηγούµενη σκηνή ο Αίµονας δεν ενεργεί ως ροµαντικός
ήρωας αλλά επιχειρηµατολογώντας υπέρ του δικαίου και του πολιτικώς ορθού, αµφοτέρων
υποστασιοποιουµένων στην περίπτωση της Αντιγόνης. Στην πραγµατικότητα η ωδή στον Έρωτα
συνδέεται οργανικώς µε ένα κείµενο όπου οι πρωταγωνιστές ανταγωνίζονται στην επιβολή του κατ’
αυτούς ορθού· άλλοτε του λογικού στοιχείου που κατοχυρώνει την πολιτική νοµιµοφροσύνη και άλλοτε
του συναισθηµατικού που εγγυάται τη γνήσια ανθρωπιστική αντίληψη µιας κοινωνίας. Για να
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υπερασπιστούν το πρώτο, χρησιµοποιούν ενίοτε τον θυµό, για το δεύτερο την αυθόρµητη
αυτοπαράδοση, αλλά σε αµφότερες τις περιπτώσεις κυριαρχεί η µόνιµη ανθρώπινη ποιότητα: το
ἁµαρτάνειν, όπου η ερωτική παραφορά αποδεικνύεται παρέκκλιση και σύγχυση της δικαιοσύνης και
της αδικίας, µε αποτέλεσµα να προκαλείται η διαµάχη και η διχόνοια.
782 κτήµασι: Γενικότερα οι στίχοι 781-790 θυµίζουν την αρχή του Οµηρικού ύµνου στην
Αφροδίτη (2-5 … θεοῖσιν … καί τ’ ἐδαµάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων / οἰωνού̋ τε … καὶ
θηρία πάντα / … ἠδ’ ὅσα πόντο̋), το απ. 941.12 Radt του Σοφοκλή (ἰχθύων … χέρσου … ἐν οἰωνοῖσι
…, ἐν θηρσίν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν θεοῖ̋ ἄνω) και τον Ευριπ. Ιππόλ. 448 κ.εξ., 525 κ.εξ., 1268-1281. Πρώτα
ο Κοραής (Άτακτα ∆΄, 260) και κατόπιν ο Chantraine ερµηνεύουν σωστά τη δοτική ως δηλούσα τα
ζωντανά, τα κτήνεα (συνήθ. τα βόδια), αλλιώς θα έπρεπε µε τον Brunck να υπερασπιστούµε τη γραφή
κτήνεσι (παράγωγο του κτάοµαι, -ῶµαι), πβ. Αισχ. Αγαµ. 129 κτήνη τὰ δηµιοπλήθη, Οµηρ. ύµνος
30. 10, Ηράκλειτος 29. 4 D.-K. Για την νοηµατοδότηση της δοτικής µε την έννοια του υλικού πλούτου
ή προληπτικώς απαιτείται εκβιασµός των συµφραζοµένων, ιδίως καθ’ όσον η έκφραση πίπτειν ἐν
κτήµασι (ἐν … πίπτει̋ ίσως τµήση) είναι αναµφίλεκτη.
783 ἐν µαλακαῖ̋ παρειαῖ̋: Τα µάτια και τα µάγουλα συνηθίζονται ως οι πιο συχνές αναφορές
σε ορατά σηµεία που διεγείρουν τον πόθο· πβ. Φρύνιχος TrGF 1 F 13 λάµπει δ’ ἐπὶ πορφυρέαι̋
παρῆισι φῶ̋ ἔρωτο̋.
784 ἐννυχεύει̋: Όχι µε την έννοια του κοιµάµαι, αλλά του διανυκτερεύω, ξενυχτώ, ξαγρυπνώ,
πβ. Ευριπ. Ηλ. 181, ωσάν ο ερωτευµένος/-η να είναι ένας πολεµιστής που φυλάει νυχτερινή σκοπιά· πβ.
LSJ s.v. νυκτερεύω, νυκτοφυλακέω και Οράτιος Odes 4. 13. 8 (Cupido) pulchris excubat in genis.
785-786 ὑπερπόντιο̋ … ἀγρονόµοι̋ αὐλαῖ̋: Πβ. Ευριπ. Ιππόλ. 1272 ποτᾶται δὲ γαῖαν
εὐάχητόν θ’ ἁλµυρὸν ἐπὶ πόντον.
790 ὁ δ’ ἔχων µέµηνεν: Πβ. Πλάτ. Φαίδρ. 239c 2 ἀνὴρ ἔχων ἔρωτα. Η ερωτική µανία είναι
παροιµιώδης (πβ. στ. 633 λυσσαίνων, 765 µαίνῃ). Με την παρήχηση των ήχων ο/ω/ου (στ. 785-790)
χρωµατίζεται ακουστικά το νόηµα.
791 ἀδίκου̋: Προληπτικό κατηγορούµενο.
792 παρασπᾷ̋ ἐπὶ λώβᾳ: Η εικόνα ενός αρµατοδρόµου που παρεκκλίνει από την ορθή οδό της
δίκη̋, της δικαιοσύνης· πβ. τη χρήση του ρήµατος παρέλκω στον Πίνδ. Ολυµπ. 7. 45-48 ἐπὶ µὰν βαίνει
τι καὶ λάθα̋ ἀτέκµαρτα νέφο̋, /καὶ παρέλκει πραγµάτων ὀρθὰν ὁδὸν / ἔξω φρενῶν. Τον εµπρόθετο
ἐπὶ λώβᾳ ο Ellendt εξηγεί είτε ὥστε λωβητοὺ̋ γίγνεσθαι είτε ὥστε λωβᾶσθαι ἄλλου̋ (προτιµητέα,
φυσικά, η πρώτη εκδοχή).
793-794 τόδε νεῖκο̋ ἀνδρῶν ξύναιµον: = τόδε νεῖκο̋ ἀνδρῶν ξυναίµων (υπαλλαγή). Ο
Σοφοκλής προτιµά τον τύπο ξύναιµο̋, όχι ξυναίµων. Η λέξη έχει θεµατική βαρύτητα στην τραγωδία
αυτή: βλ. στ. 198, 488, 659. Το νεῖκο̋ µπορεί να θεωρηθεί νοηµατικά ως αντίπαλον δέος προς την
αγάπη, όπως στη φιλοσοφία του Ηρακλείτου, οπότε η ιδέα του έρωτα που προκαλεί διαµάχη µπορεί να
εκληφθεί ως παράδοξο. Περίφραση το ἔχει̋ ταράξα̋ αντί παρακειµένου. Το ρήµα ταράττω µε την
υποδήλωση του αναβρασµού στο στήθος από ερωτικό πάθος συναντάται στον Ευριπ. Ιππόλ. 969 και
στον Σοφοκλ. απ. 684. 3 (Φαίδρα).
795-796 ἐναργὴ̋ βλεφάρων ἵµερο̋ εὐλέκτρου νύµφα̋: Η γενική εὐλέκτρου νύµφα̋
υποκειµενική ή αντικειµενική από το βλεφάρων ἵµερο̋ (πβ. Σοφοκλ. Τραχίν. 106 και απ. 801 ὀµµάτειο̋
πόθο̋). Επίσης, η εκδοχή της γενικής βλεφάρων ως υποκειµενικής, κτητικής ή αντικειµενικής επιτρέπει
µία σχετική πολυσηµία στη σύνταξη. Ο ἵµερο̋ ανήκει στην ακολουθία της Αφροδίτης, όπως και η
θεότητα Έρως. Εδώ ο Έρως και ο Πόθος δύσκολα µπορούν να διαχωριστούν. Με τον επιθετικό
προσδιορισµό εὐλέκτρου υπονοείται η προοπτική και προσδοκία µιας ευτυχισµένης γαµήλιας ένωσης.
798 †πάρεδρο̋ ἐν ἀρχαῖ̋†: Πβ. Πίνδ. Ολυµπ. 8. 21, 2 ∆ιὸ̋ ξενίου πάρεδρο̋ Θέµι̋ και Ευριπ.
Μήδ. 843 (Ἔρωτα̋) τᾷ Σοφίᾳ παρέδρου̋, παντοία̋ ἀρετᾶ̋ ξυνέργου̋. ∆εν υπάρχει λόγος η δοτική ἐν
ἀρχαῖ̋ να θεωρηθεί «δικανική» και ως εκ τούτου ύποπτη γραφή· πβ. Ηρόδ. 4. 165. 1 ἐν βουλῇ
παρίζουσα. Ο Mazon ερµηνεύει πολύ σωστά τη φράση τῶν µεγάλων … θεσµῶν: «le Désir, dont la
place est aux côtés des grandes lois, parmi les maîtres de ce monde».
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799 γάρ: ∆ικαιολογεί το νικᾷ, τον θρίαµβο του ἱµέρου. Με το επίθετο ἄµαχο̋ επαναφέρει ο
ποιητής την ιδέα του ἀνίκατου µάχαν (στ. 781).
800 ἐµπαίζει: Στο παίζω µε την άτεγκτη σηµασία του ludere = illudere, προσφιλές άθληµα της
θεάς Αφροδίτης όπου απελευθερώνει τη δύναµή της ἐγγελῶσα. Αυτό το παιχνίδι της Αφροδίτης
ανάµεσα στη σοβαρότητα και την αναξιοπιστία του ερωτικού συναισθήµατος είναι που καθιστά τον
Έρωτα επικίνδυνο για την ανθρώπινη ισορροπία και που χαρακτηρίζει την τραγικότητά του: ενώ
φαινοµενικώς αναδεικνύει την ανθρώπινη ποιότητα, γκρεµίζει εκείνους που τον εµπιστεύονται και
απειλεί την κοινωνική συνοχή ή την υπόσχεται παίζων.
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