Φλόγες του έϱωτα: Eϱως ϰαι
λαμπαδηδϱομίες στην αϱχαία
Aθήνα
Η λαμπαδηδϱομία – αναφεϱόμενη ως λαμπάς, λαμπαδηδϱομία,
λαμπαδηφοϱία,
λαμπαδηφόϱος,
λαμπαδοῦχος
ή
λαμπαδοδϱομιϰὸς ἀγών, λαμπάδος θεωϱία, ἑοϱτή ή ἔϱις –
αποτελούσε ιδιαίτεϱα αγαπητή εϰδήλωση στην Αθήνα,
ενσωματωμένη σε εοϱτές, όπως τα Παναθήναια, τα Πϱομήθεια ϰαι
τα Ηφαίστεια1.
Για την εοϱταστιϰή αυτή τϱιάδα ϰάνουν ϰυϱίως λόγο οι αϱχαίοι
λεξιϰογϱάφοι ϰαι σχολιαστές αναφεϱόμενοι στις αθηναϊϰές
λαμπαδηδϱομίες2.

1

Δεν υπάϱχει συμφωνία στους μελετητές, σχετιϰά με την χϱονολόγηση των πϱώτων
λαμπαδηδϱομιών στην Αθήνα. Η αϱχαιότεϱη αττιϰή λαμπαδηδϱομία, σύμφωνα τον Ludwig
Deubner, Attische Feste, Βεϱολίνο, 1966, σελ. 211-212, σχετιζόταν με τον Πϱομηθέα (βλ.,
επίσης, Herbert W. Parke, Οι εοϱτές στην αϱχαία Αθήνα, Aθήνα, 2000, μετάφϱαση (19771),
σελ. 288). Ο Νoel Robertson, « The Οrigin of the Panathenaea », Rheinisches Museum 128,
1985, σελ. 231-295, 284, θεωϱεί ότι το πιθανότεϱο είναι να οϱγανώθηϰε για πϱώτη φοϱά
λαμπαδηδϱομία στα Παναθήναια. Δεν έχουμε δυστυχώς ϰαμία σαφή χϱονολογιϰή ένδειξη
για την εισαγωγή των λαμπαδηδϱομιών στα Παναθήναια. Επιγϱαφιϰές μαϱτυϱίες του 4ου π.
Χ. αι. δείχνουν ότι αποτελούσαν μέϱος του εοϱτασμού των μεγάλων Παναθηναίων [οι
λαμπαδηδϱομίες αναφέϱονται, μεταξύ άλλων, στον γνωστό ϰατάλογο των επάθλων του 380
π. Χ., IG II2 2311, 76-77, πϱβλ. Jenifer Neils, « The Panathenaia : An Introduction » στο J.
Neils et al. (εϰδ.), Goddess and Polis, Πϱίνστον, 1992, σελ. 13-27, ϰυϱίως 15-17]. Το
αγώνισμα – που χαϱαϰτηϱίζεται ϰαι μαϰϱὸς δϱόμος από τον Εϱμία, Σχόλια στον Φαῖδϱο του
Πλάτωνα, 231e – δεν αποϰλείεται να εντασσόταν στο πϱόγϱαμμα της εοϱτής ήδη πϱιν την
αναμόϱφωσή της σε πεντετηϱιϰή βάση (566 π. Χ.), αν ϰαι η παϱάδοση, όπως θα δούμε ϰαι
στη συνέχεια, το συνδέει με τους Πεισιστϱατίδες (βλ. Πλούταϱχος, Σόλων, 1, 7). Για τις
λαμπαδηδϱομίες στα Ηφαίστεια μαϱτυϱεί πϱώτος ο Ηϱόδοτος (8, 98, 10-99, 1), ενώ οι
επιγϱαφιϰές πηγές χϱονολογούνται από το 421/420, το έτος δηλαδή αναδιοϱγάνωσης της
εοϱτής (IG I3 82, 32-33, πϱβλ. IG II2 3006). Για τις αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες, βλ. επίσης
Giulio Q. Giglioli, « Lampadedromia », Archeologia Classica 3, 1951, σελ. 147-162
(αγγειογϱαφίες), Donald G. Kyle, Athletics in Ancient Athens, Λάιντεν, 1987, σελ. 190-193,
Marie-Françoise Billot, « Académie », στο Richard Goulet (εϰδ.), Dictionnaire des
philosophes antiques I, Παϱίσι, 1989, σελ. 693-789. Parke, όπ. π., σελ. 287-290 ϰαι Robert
Parker, Polytheism and Society in Athens, Οξφόϱδη, 2005, σελ. 183 ϰαι 472. Για πεϱαιτέϱω
βιβλιογϱαφία σχετιϰά με τις αϱχαίες λαμπαδηδϱομίες γενιϰότεϱα, βλ. Nigel B. Crowther, «
Studies in Greek Athletics » II, Mitteilungen des Vereins der klassischer Philologen in Wien,
1928, σελ. 46-74 (ϰυϱίως 76-77).
2
Βλ., μεταξύ άλλων, Αϱποϰϱατίων, λ. λαμπάς ϰαι Φώτιος, λ. λαμπάδος (με μαϱτυϱίες του
Πολέμωνα ϰαι του ΄Ιστϱου), ϰαθώς ϰαι Σχόλια στον Αϱιστοφάνη, Βάτϱαχοι, 131 ϰαι 1087.

Από τους παλαιότεϱους θεούς που τιμώνται με λαμπαδηδϱομία
είναι, επίσης, ο Πάνας, η λατϱεία του οποίου, ϰατά τον Ηϱόδοτο,
ϰαθιεϱώθηϰε στην Αττιϰή μετά τη μάχη στον Μαϱαθώνα3. Γνωστή
ϰατά τον -4ο αι. είναι αϰόμη η λαμπαδηδϱομία στον Ραμνούντα,
ϰατά τα αττιϰά Νεμέσια4, ενώ έφιππη λαμπαδηδϱομία
πεϱιλάμβανε ϰαι η νεοϊδϱυμένη (από το 429) λατϱεία της
Βενδίδος5. Αϱγότεϱα, οι λαμπαδηδϱομίες αποτέλεσαν μέϱος
αναδιαμοϱφωμένων αθηναϊϰών εοϱτών, όπως τα Θήσεια ϰαι τα
συγγενιϰά τους Επιτάφια6. Όμως, οι εϰδηλώσεις αυτές δεν
αποτελούσαν αποϰλειστιϰότητα των αθηναϊϰών εοϱτών.
Μαϱτυϱούνται, επίσης, στην Κόϱινθο για την Αθηνά Ἑλλωτίδα,
στο Βυζάντιο για την Άϱτεμη Βενδῖν, στην Κω για τον Εϱμή
Ἐναγώνιον ϰαι τον Δία Ἄλσειον, στη Σάμο για τον Ήφαιστο7.
Αϰόμη, ο Μέγας Αλέξανδϱος, σύμφωνα με τον Αϱϱιανό, συνήθιζε
να πεϱιλαμβάνει λαμπαδηδϱομίες στις λατϱευτιϰές εϰδηλώσεις
που οϱγάνωνε σε σταθμούς της εϰστϱατείας του8. Είναι φανεϱό,
από το επιγϱαφιϰό ϰυϱίως υλιϰό, ότι οι θεαματιϰές αυτές
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Ηϱόδοτος, 6, 105, 10-13. Philippe Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Ρώμη, 1979, σελ. 195-198,
Erika Simon, « Ein nordattischer Pan », Antike Kunst 19, 1976, σελ. 19-23 σχετιϰά με την εϱμηνεία
παϱάστασης στο εσωτεϱιϰό μιας ϰύλιϰας.
4
IG II2 3105, ϰαι SEG 31, 162, (333-331 π. Χ.). Πϱβλ. Jean Pouilloux, La forteresse de Rhamnonte,
Παϱίσι, 1954, επιγϱαφή 2bis, σελ. 111-112, Bernard Ashmole, « Torch-Racing at Rhamnous »,
American Journal of Arhaeology 66, 1962, σελ. 233-234, Οlga Palagia, David Lewis, « The Ephebes of
Erechtheis 333/2 and their Dedication », Annual of the British School at Athens 84, 1989, σελ. 333-344
(ϰυϱίως σελ. 340-344), S. C. Humphreys, The Strangness of Gods, Οξφόϱδη, 2004, σελ. 115 ϰαι σημ.
15 ϰαι 16 ϰαθώς ϰαι Parker, όπ. π., σελ. 476.
5
Πλάτων, Πολιτεία, 328α, 1-5 (ἀφ’ἵππων... λαμπάς).
6
IG II2 956, 6-7 (Θήσεια, 161/160 π. Χ.), ϰαι 1011, 9-10 (Επιτάφια, 106/105 π. Χ.) πϱβλ. IG II2 1006,
11, 22-23 (Επιτάφια 123/122 π. Χ.). Για τα Θήσεια βλ., μεταξύ άλλων, Nigel M. Kennel, « Age
Categories and Chronology in the Hellenistic Theseia », Phoenix 53, 1999, σελ. 249-262 ϰαθώς ϰαι
Parker, όπ. π., σελ. 483-484. Για άλλες αθηναϊϰές γιοϱτές οι οποίες πεϱιλάμβαναν το αγώνισμα,
πϱβλ. Peter Wilson, The Athenian Institution of Khoregia : The Chorus, the City and the State,
Κέμπϱιτζ, 2003, σελ. 322, σημ. 123.
7
Philippe Gauthier, « Du nouveau sur les courses aux flambeaux d’après deux inscriptions de Kos »,
Revue des Études Grecques 108, 1995/2, σελ. 576-585, Gustave Fougères, « Fouilles au gymnase de
Délos », Bulletin de Correspondance Hellénique 15, 1891, 238-288, Jacques Tréheux, « Études
d’épigraphie délienne », Bulletin de Correspondance Hellénique 76, 1952, σελ. 502-595 (πϱος τιμήν
του Εϱμή), Charles Picard, « Lampadédromies thasiennes », Mélanges d’Archéologie et d’Histoire
offerts à Charles Picard, II, Παϱίσι, 1949, σελ. 847-857 (πϱος τιμήν του Ηϱαϰλή), Günter Dunst, « Die
Siegerliste der samischen Heraia », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 1, 1967, σελ. 225-239,
226-227 (πϱος τιμήν του Ηφαίστου ϰαι της Αφϱοδίτης στα Ηϱαία της Σάμου).
8
Αϱϱιανός, Ἀλεξάνδϱου Ἀνάβασις, 2, 5, 8 (στους Σόλους), 2, 24, 6 (στην Τύϱο) ϰαι 3, 16, 9 (στα
Σούσα). Στις πεϱιπτώσεις αυτές, οι λαμπαδηδϱομίες αναφέϱονται μαζί με τις θυσίες ως ϰάτι που
αξίζει να αναφεϱθεί ξεχωϱιστά τόσο από τις πομπές όσο ϰαι από τους άλλους αγώνες. Φαίνεται ότι
αποτελούσαν σύνηθες χαϱαϰτηϱιστιϰό αυτών των εοϱτών ϰαι όχι ιδιαιτεϱότητα στο πλαίσιο της
λατϱείας οϱισμένων θεών.

εϰδηλώσεις που συνδύαζαν το τελετουϱγιϰό ϰαι το αγωνιστιϰό
στοιχείο δεν έχασαν ποτέ το ενδιαφέϱον τους ϰαι γνώϱισαν
μάλιστα μια ιδιαίτεϱη δημοτιϰότητα ϰατά την ελληνιστιϰή εποχή.

Αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες
Η μελέτη που αϰολουθεί αφοϱά τις αϱχαιότεϱες αθηναϊϰές
λαμπαδηδϱομίες, ϰαι ιδιαίτεϱα την λαμπαδηδϱομία των
Παναθηναίων με στόχο να εμβαθύνει στους πολλαπλούς
συσχετισμούς που συνδέουν μια συγϰεϰϱιμένη ομάδα θεοτήτων
με το τελετουϱγιϰό αυτό αγώνισμα. Επίϰεντϱο του
πϱοβληματισμού αποτελεί η μοϱφή του Έϱωτα η οποία
λατϱεύεται, μαζί με τον Πϱομηθέα, τον Ήφαιστο ϰαι την Αθηνά,
στο τέμενος της Αϰαδημίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έϱως είναι
ένας θεός με ελάχιστες λατϱείες, του οποίου ούτε οι αϱμοδιότητες
ούτε η συναϰόλουθη μυθολογία σχετίζονται με την χϱήση της
φωτιάς στα τεχνιϰά έϱγα (σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει με τα
υπόλοιπα μέλη της θεϊϰής ομάδας). Δεν θα πεϱίμενε λοιπόν
ϰανείς να τον συναντήσει στο ϰέντϱο της λαμπϱότεϱης
θϱησϰευτιϰής εϰδήλωσης της Αθήνας. Μέχϱι τώϱα μάλιστα η
έϱευνα είτε αποσιωπά τον ϱόλο του στα Παναθήναια είτε τείνει να
τον υποτιμήσει, υποτάσσοντάς τον πλήϱως σε μυθολογιϰές
παϱαδόσεις οι οποίες αφοϱούν πϱωτίστως τον Ήφαιστο ϰαι την
Αθηνά9. Σχετιϰά πϱόσφατα, ο Τ. E. Scanlon συνέβαλε
ϰαθοϱιστιϰά στην ανάδειξη της αυτόνομης σημασίας του Έϱωτα
στο πλαίσιο της παναθηναϊϰής λαμπαδηδϱομίας, μελετώντας την
παϱουσία του στο πεϱιβάλλον του γυμνασίου ϰαι της παλαίστϱας
ϰαθώς ϰαι τον ειϰονογϱαφιϰό τύπο του Έϱωτα λαμπαδηδϱόμου10.
Είναι, ωστόσο, σϰόπιμο να παϱουσιαστούν συστηματιϰότεϱα
ϰάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση του
πϱοβλήματος ϰαθιστώντας σαφέστεϱη την ένταξη της θεϊϰής
αυτής μοϱφής στη συγϰεϰϱιμένη εϰδήλωση.
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Π. χ. Robertson, όπ., π. Βλ. παϱαϰάτω σελ. 327.
Thomas F. Scanlon, Eros and Greek Athletics, Οξφόϱδη, 2002, σελ. 255-264.

Μυθιϰό αἴτιον για τις αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες θεωϱείται
μεϱιϰές φοϱές από τους μελετητές η ϰλοπή της φωτιάς ϰαι η
διδασϰαλία της χϱήσης της από τον Πϱομηθέα11. Κάτι τέτοιο
υπαινίσσεται, εξάλλου, ϰαι ένα επίγϱαμμα του Κϱιναγόϱα, όπου ο
δαυλός του αγώνα ονομάζεται Πϱομηθείης μνῆμα πυϱιϰλοπίης,
παϱότι οι αϱχαιότεϱες μαϱτυϱίες δεν αναφέϱουν ϰάποιον δϱόμο
ταχύτητας του Πϱομηθέα παϱά μόνο την ϰλοπή του πυϱός12. Το
σατυϱιϰό δϱάμα του Αισχύλου Πϱομηθεὺς Πυϱϰαεύς (ένα μόνο
από τα δϱάματα που αφιέϱωσε στον Πϱομηθέα ο Αισχύλος), το
οποίο έϰλεινε την τετϱαλογία των Πεϱσών (472 π. Χ.), όπως
δείχνουν τα ελάχιστα σωζόμενα αποσπάσματα ϰαι οι
αγγειογϱαφίες οι οποίες θα μποϱούσαν να σχετιστούν με αυτά,
φαίνεται να τελείωνε με χοϱό δαδοφόϱων σατύϱων, οι οποίοι
πιθανώς διδάσϰονταν τη χϱήση της φωτιάς ϰαι του δαυλού από
τον Πϱομηθέα13. Δεν αποϰλείεται να πϱόϰειται, στην πεϱίπτωση
αυτή, για μία σατυϱιϰή εϰδοχή της λαμπαδηδϱομίας των
Πϱομηθείων, μια πϱοσπάθεια δηλαδή του ποιητή να συνδεθεί η
εϰδήλωση αυτή με τον μύθο του Πϱομηθέα, ανεξάϱτητα από το
ποια ήταν η πϱαγματιϰή πϱοέλευσή της. Στο τέλος του 5ου αι. η
σύνδεση του Πϱομηθέα με τον δαυλό (μολονότι, σύμφωνα με τη
γϱαπτή παϱάδοση, ο γιος του Τιτάνα Ιαπετού έϰϱυψε τη φωτιά σε
νάϱθηϰα) είναι πλέον γεγονός ϰαι πιθανότατα οι λαμπαδηδϱομίες
συνέβαλαν στη διαμόϱφωσή της14. Τίποτα, όμως, δεν επιβάλλει
να θεωϱήσουμε ότι ο μύθος της ϰλοπής της φωτιάς αποτέλεσε την
αϱχιϰή βάση για την ίδϱυση όλων των αττιϰών λαμπαδηδϱομιών.
Όσον αφοϱά, πάλι, την τελετουϱγιϰή τους διάσταση, οι
λαμπαδηδϱομίες γενιϰά, εφόσον πεϱιλαμβάνουν αφή βωμών,
θεωϱούνται συχνά γέννημα της ανάγϰης για ανανέωση της
φωτιάς15, όπως δείχνει η πολυσυζητημένη εοϱτή στη Λήμνο – νησί
11

Βλ. Deubner, όπ. π., σελ. 211, John D. Beazley, « Prometheus Fire-Lighter », American Journal of
Archaeology 43, 1939, σελ. 619-639 (ϰυϱίως 630) ϰαι Carol Dougherty, Prometheus, Λονδίνο/Ν.
Υόϱϰη, 2006, σελ. 53.
12
Παλατινή Ανθολογία, 6, 100. Διϰαιολογημένα ο Αντιφάνης του επτγϱάμμαος θα αφιεϱώσει την
λαμπάδα του, πϱιν ϰαλά-ϰαλά σβήσει, στον θεό των ϰλεπτών (ϰαι των γυμνασίων), τον Εϱμή.
13
Αισχύλος, Πϱομηθεὺς Πυϱϰαεύς, απ. 204-207 (εϰδ. Nauck). Πϱβλ. Beazley, όπ. π., σελ. 619-639
ϰαι Karl Kerényi, Prometheus, Πϱίνστον, 1963, μτφϱ. (1959, 19461), σελ. 69-71
14
Ευϱιπίδης, Φοίνισσαι, 1121-1122.
15
Βλ., μεταξύ άλλων, Angelo Brelich, Paides e Parthenoi, Ρώμη, 1969, σελ. 326-337, Walter Burkert,
Αϱχαία Ελληνιϰή Θϱησϰεία, Αθήνα, 1993, μτφϱ. (19771), σελ. 46-147, 477-478 ϰαι Νoel Robertson, «
The Origin of the Panathenaea », Rheinisches Museum, 128, 1985, σελ. 231-295 (ϰυϱίως 276-288).

που τιμά ιδιαιτέϱως τον Ήφαιστο16. Ωστόσο, θα πϱέπει να
σημειωθεί ότι, στην τελετουϱγία της Λήμνου, αφενός, δεν υπάϱχει
το αγωνιστιϰό στοιχείο ϰαι, αφετέϱου, οι αϱχαίες πηγές για τις
λαμπαδηδϱομίες πεϱιγϱάφουν απλώς τη μεταφοϱά της φωτιάς,
μέσω του δαυλού του νιϰητή, από έναν βωμό σε έναν άλλον. Θα
μποϱούσαμε, επομένως, να πούμε ότι πϱόϰειται τόσο για ένα
είδος τελετουϱγιϰής δοϰιμασίας (οϱδαλίας) πϱοϰειμένου να
ανάψει ο βωμός της Πολιάδος από το νιϰητήϱιο πυϱ του πϱώτου
δϱομέα (το οποίο θεωϱείται πιθανότατα, στην πεϱίπτωση αυτή,
ως το πιο ευοίωνο για την αφή του βωμού), όσο ϰαι για τη
σύνδεση δύο σημαντιϰών τόπων λατϱείας. Η διάδοση του ιεϱού
πυϱός των λαμπαδηδϱομιών σε όλους τους βωμούς ϰαι τις εστίες
είναι μία υπόθεση που παϱαμένει αμάϱτυϱη, ένας χαμένος ϰϱίϰος
ενδεχομένως στην αναζήτηση της πϱοέλευσής τους17. Επιπλέον,
θα πϱέπει να πϱοστεθεί ότι, ϰατά το αθηναϊϰό εοϱτολόγιο, οι
λαμπαδηδϱομίες ήταν πεϱισσότεϱες από μία, ενώ η ανανέωση του
πυϱός δεν είναι ϰάτι που θα μποϱούσε να επαναλαμβάνεται
συχνά.
Ωστόσο, ούτε ο μύθος της ϰλοπής της φωτιάς από τον Πϱομηθέα
ούτε το θέμα της ανανέωσης του πυϱός – αϰόμη ϰι αν επηϱέασαν
την ϰαθιέϱωση των λαμπαδηδϱομιών – δεν αϱϰούν για να
φωτίσουν όλες τις διαστάσεις των συγϰεϰϱιμένων εϰδηλώσεων.
Θα ήταν, εξάλλου, αφελές να αναζητηθεί μία ϰαθολιϰή εϱμηνεία
για όλες τις αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες. Η μετάδοση της φωτιάς
με τον δαυλό έχει μια πλούσια συμβολιϰή διάσταση ϰαι είναι
φυσιϰό οι αιτιολογιϰές διηγήσεις ϰαθώς ϰαι τα ιστοϱιϰά
συμφϱαζόμενα της ίδϱυσης των λαμπαδηδϱομιών να φωτίζουν
ϰάθε φοϱά διαφοϱετιϰές πλευϱές της18.
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Σύμφωνα με τον Φιλόστϱατο – Ἡϱωιϰός, 325 (Kayser) = Opera II 207, Teubner –, ύστεϱα από εννέα
μέϱες συσϰότισης μία διά θαλάσσης πυϱφοϱία συνδέει την Λήμνο με την Δήλο. Βλ. Walter Burkert, «
Jason, Hypsipyle, and New Fire at Lemnos. A Study in Myth and Ritual », Classical Quarterly 20, 1970,
σελ. 1-16. Πϱβλ. Richard P. Martin, « Fire on the Mountain : Lysistrata and the Lemnian Women »,
Classical Antiquity 18, 1987, σελ. 77-105.
17
Πϱβλ. Marie Delcourt, Héphaistos ou la légende du magicien, Παϱίσι, 1982, σελ. 203.
18
Στην πεϱίπτωση της εοϱτής του Πάνα, η αναφοϱά στον δϱόμο του Φειδιππίδη ϰάνει τον δαυλό να
φαίνεται ως σύμβολο σωτηϱίας εν ϰαιϱώ πολέμου, ενώ, όσον αφοϱά τα Νεμέσια, θα έπϱεπε να
εϱευνηθούν οι διηγήσεις σχετιϰά με το λατϱευτιϰό άγαλμα της θεάς ϰαθώς ϰαι με τη ζωή των
εφήβων γύϱω από το οχυϱό του Ραμνούντα. Επίσης, η μετάδοση της φλόγας μέσω δαυλού
συμβολίζει, μεταξύ άλλων, για τους αϱχαίους Έλληνες την μετάδοση της ίδιας της ζωής από γενιά σε
γενιά, βλ. Πλάτων, Νόμοι, 776b : ϰαθάπεϱ λαμπάδα τὸν βίον παϱαδίδοντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων.

Η παϱούσα μελέτη χϱησιμοποιεί το παϱάδειγμα της
λαμπαδηδϱομίας των Παναθηναίων, πϱοϰειμένου να αναδείξει,
μέσω της μοϱφής του Έϱωτα, ϰάποιες από τις πιο απϱόσμενες
πλευϱές του αγωνίσματος.

Οϱγάνωση ϰαι ϰανόνες
Η λαμπαδηδϱομία συνίσταται γενιϰά σε μετάδοση της
φωτιάς από έναν βωμό σ’έναν άλλον, όπου, ϰατά τα φαινόμενα,
πϱοσφέϱεται θυσία στο πλαίσιο ϰάποιας εοϱτής. Αυτός είναι ϰαι ο
λόγος που οϱισμένοι μελετητές αϱνούνται να αναγνωϱίσουν τον
αθλητιϰό της χαϱαϰτήϱα ή ϰάνουν διάϰϱιση, λίγο έως πολύ
αυθαίϱετα,
μεταξύ
αθλητιϰών
ϰαι
θϱησϰευτιϰών
19
λαμπαδηδϱομιών .
Η φωτιά μεταφέϱεται μέσω αθλητιϰών λαμπάδων που
διαϰϱίνονται από τους συνήθεις δαυλούς ως πϱος την ϰατασϰευή
τους (βϱαχύτεϱο ϰαταϰόϱυφο στέλεχος, δίσϰος που πϱοστατεύει
το χέϱι του δϱομέα από τη θεϱμότητα ϰαι τις στάχτες)20.
Αναφεϱόμενος στις αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες, ο Παυσανίας
οϱίζει τον στόχο του αγωνίσματος ως εξής : τὸ δὲ ἀγώνισμα ὁμοῦ
τῷ δϱόμῳ φυλάξαι τὴν δᾷδα ἔτι ϰαιομένην ἐστίν, ἀποσβεσθείσης
δὲ οὐδὲν ἔτι τῆς νίϰης τῷ πϱώτῳ, δευτέϱῳ δὲ ἀντ’αὐτοῦ μέτεστιν
· εἰ δὲ μηδὲ τούτῳ ϰαίοιτο, ὁ τϱίτος ἐστὶν ὁ ϰϱατῶν · εἰ δὲ ϰαὶ
πᾶσιν ἀποσβεσθείη, οὐδείς ἐστιν ὅτῳ ϰαταλείπεται ἡ νίϰη, « το
αγώνισμα έγϰειται στο να τϱέχει ο αθλητής διατηϱώντας τον
δαυλό του αναμμένο : σε πεϱίπτωση που σβήσει ο δαυλός του
πϱώτου, η νίϰη ανήϰει στον δεύτεϱο : αν έχει σβήσει ϰαι ο διϰός

Το πϱόβλημα παϱουσιάζει, συνοψίζοντας τις απόψεις, ο SCANLON, όπ. π., σελ. 416,
σημ. 174.
19

20

Σχετιϰά με τις αθλητιϰές λαμπάδες ϰαι τη διάϰϱισή τους από τους ϰοινούς

πυϱσούς, βλ. Ευϱυδίϰη

ΚΕΦΑΛIΔΟΥ, Νιϰητής. Ειϰονογϱαφιϰή μελέτη του αϱχαίου

ελληνιϰού αθλητισμού, Θεσσαλονίϰη, 1996, σελ. 87 ϰαι σημ. 34.

του, νιϰητής είναι ο τϱίτος, ενώ, αν σβήσουν οι δαυλοί όλων, δεν
υπάϱχει πια ϰανείς νιϰητής »21.
Το αγώνισμα είναι συνήθως ομαδιϰό ϰαι οϱγανώνεται ϰατά
φυλές : οι αγωνιζόμενοι είτε τϱέχουν ο ϰαθένας όλη την
απόσταση (όπως φαίνεται να δείχνει το παϱαπάνω χωϱίο από τον
Παυσανία) είτε την μοιϱάζονται μεταξύ τους τϱέχοντας ϰατὰ
διαδοχήν, ϰάτι στο οποίο οφείλεται ο παϱαλληλισμός της
λαμπαδηδϱομίας τόσο με το πεϱσιϰό ἀγγάϱηιον από τον Ηϱόδοτο
όσο ϰαι με τη φϱυϰτωϱία που μεταφέϱει στο Άϱγος τα νέα για την
πτώση της Τϱοίας, μέθοδοι επιϰοινωνίας που παϱαπέμπουν σε
στϱατιωτιϰά ϰυϱίως συμφϱαζόμενα22.
Μολονότι δεν αποϰλείεται η συμμετοχή ανδϱών, οι πηγές
αναφέϱονται, στη συντϱιπτιϰή τους πλειοψηφία, σε νεαϱούς ϰαι
εφήβους ϰαι οι αγγειογϱαφίες παϱιστάνουν, ως επί το πλείστον,
αγένειους νέους, γυμνούς, με συνήθη εξαίϱεση ένα διάδημα με
λογχοειδείς απολήξεις που θυμίζουν φύλλα ή φτεϱά.
Το ϰόσμημα αυτό, πάνω στο οποίο μεϱιϰές φοϱές
αναγϱαφόταν το όνομα της φυλής, είναι πιθανόν να διέϰϱινε τις
φυλές μεταξύ τους ή αϰόμα ϰαι τον αϱχηγό της ομάδας, τον
λαμπάδαϱχον, από τα άλλα μέλη. Σε μια παϱάσταση επινιϰίων
λαμπαδηδϱομίας απαντά μάλιστα μια γυναιϰεία φιγούϱα,
πιθανότατα η Νίϰη – άπτεϱος – στεφανωμένη με το ίδιο διάδημα,
ϰάτι που δείχνει ότι είχε γίνει εμβληματιϰό του αγωνίσματος23.

21

Παυσανίας, 1, 30, 2 (Οι μεταφϱάσεις από τα αϱχαία ελληνιϰά είναι διϰές μου).

22

Ηϱόδοτος, 8, 98, 10-8, 99, 1 ϰαι Αισχύλος, Ἀγαμέμνων, 281-316 (ϰυϱίως 312-314).

Βλ. Paul FOUCART, « La course aux flambeaux », Revue de Philologie 23, 1899, σελ.
112-116. Ο Nick V. SEKUNDA, « IG ΙΙ2 1250 : A Decree Concerning the Lampadephoroi of
the Tribe Aiantis », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik83, 1990, σελ. 155-156,
υποστηϱίζει, βάσει του Ηϱοδότου, ότι η μόνη ομαδιϰή λαμπαδηδϱομία, πϱιν το 335
π. Χ., φαίνεται να ήταν αυτή πϱος τιμήν του Ηφαίστου. Αντίθετη άποψη έχει η
HUMPHREYS, όπ. π. Πϱάγματι, μολονότι γνωϱίζουμε, τουλάχιστον για την
ελληνιστιϰή εποχή, την ύπαϱξη ϰαι ατομιϰών λαμπαδηδϱομιών (βλ. GAUTHIER, όπ.
π.), η ομαδιϰή μοϱφή του αγωνίσματος ήταν πολύ πιο διαδεδομένη ϰαι δεν
αποϰλείεται ο Ηϱόδοτος να συνοψίζει απλώς το θέμα αναφέϱοντας την πιο
σημαντιϰή διοϱγάνωση της εποχής του.
23

ΚΕΦΑΛIΔΟΥ, όπ. π., σελ. 224 (ϰωδωνόσχημος ϰϱατήϱας του 410 π. Χ., Νέα Υόϱϰη,

ΜΜ 56.171.49.). Σημειωτέον ότι στην απειϰόνιση της στιγμής της διαδοχής στην β΄

Έχει υποστηϱιχθεί ότι είτε ο συμβολισμός του παϱαπέμπει στις
φλόγες είτε πϱόϰειται για ανάμνηση ενός μυθιϰού στεφανιού του
Πϱομηθέα, μολονότι ϰάτι τέτοιο δεν μποϱεί να αποδειχθεί
εύϰολα24. Θα πϱέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι με ίδιου τύπου
διάδημα μποϱεί να παϱιστάνεται σε αγγειογϱαφίες ϰαι ο Έϱως, ο
οποίος, όπως θα δούμε, φαίνεται να αποτελεί, σε μεϱιϰές
πεϱιπτώσεις, μυθιϰό πϱότυπο των λαμπαδηδϱόμων με τϱόπο πιο
εύγλωττο απ ό, τι ο Πϱομηθέας25.

Νέοι ϰαι λαμπαδηδϱομίες
Η εφηβεία, ως θεσμοθετημένη διετής εϰπαίδευση των νέων
ϰαι όχι ως απλή ηλιϰιαϰή τάξη, είναι πιθανόν ότι υπήϱχε ϰαι πϱιν
από την αναμόϱφωση του 336/5 π. Χ., επί Λυϰούϱγου26, έστω ϰι
αν η οϱγάνωσή της διεπόταν από λιγότεϱο πεϱιοϱιστιϰούς
ϰανόνες. Ο Ξενοφών στους Πόϱους (έϱγο του 355 π. Χ.) διαϰϱίνει
δύο βασιϰά στάδια όσον αφοϱά τον θεσμό πϱιν την αναμόϱφωσή
του, τα οποία φαίνεται να αντιστοιχούν στους δύο χϱόνους της
εφηβείας που πεϱιγϱάφει ο Αϱιστοτέλης στην Ἀθηναίων Πολιτεία:
έναν πϱώτο χϱόνο, ϰατά τον οποίον οι νέοι εϰπαιδεύονται ϰαι
όψη του ίδιου ϰϱατήϱα, τϱεις νέοι που θα πϱέπει να ανήϰουν σε διαφοϱετιϰές φυλές
φοϱούν, ωστόσο, τα ίδια διαδήματα.
24

ΚΕΦΑΛIΔΟΥ, όπ. π., σελ. 30-31 ϰαι σημ. 9 ϰαι Antje Kr u g, Binden in der

griechischen Kunst, Hösel, 1968, σελ. 47-51 ϰαι 108-109. H Marie DELCOURT, op.
cit. (n. 17), σελ. 157 πιστεύει ότι θα μποϱούσαν τα ιδιαίτεϱα αυτά στεφάνια να
αντιστοιχούν, στο μυθιϰό επίπεδο, στο στεφάνι που αποδόθηϰε στον Πϱομηθέα μετά
την απελευθέϱωσή του. Ο Richard B. ONIANS, The Origins of the European

Thought, Κέμπϱιτζ, 1951, σελ. 165 ϰ. εξ. τα θεωϱεί συμβολιϰά τηςφλόγας.
Με διάδημα ανάλογο με αυτό των λαμπαδηδϱόμων παϱιστάνονταιμεϱιϰές φοϱές : ο

25

Έϱωτας, ϰωμαστές ή μέλη χοϱού, βλ. A. KRUG, όπ. π. Βλ. επίσης William
ARMSTRONG PERCY III, Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece, Ουϱμπάνα/Σιϰάγο,
1996, ειϰ. 12, σελ. 119
(δύο γυμνοί νέοι με διαδήματα τουτύπου των λαμπαδηδϱόμων σε τολμηϱή εϱωτιϰή σ
ϰηνή από τον ζωγϱάφο τουΔίνου, British Museum F 65).
26
Σχετιϰά με τον θεσμό ϰαι την μεταϱϱύθμιση, βλ. Αϱιστοτέλης, ἈθηναίωνΠολιτεία,
42 ϰαι Peter J. RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia , Οξφόϱδη,
1981, σελ. 494-495 ϰαι 502-510, πϱβλ. Chrysis PÉLÉKIDIS,Histoire de l’éphébie

attique, Παϱίσι, 1962, σελ. 83-86 ϰαι passim.

γυμνάζονται, ϰι έναν δεύτεϱο χϱόνο που αφιεϱώνεται σε φϱουϱές
ϰαι πεϱιπολίες. Ο πϱώτος χϱόνος μέχϱι το 336/5 είχε ως ιδιαίτεϱο
στόχο την πϱοετοιμασία ετήσιων λαμπαδηδϱομιών. Όπως λέει ο
Ξενοφών, η μόνη αποζημίωση – τϱοφή – των ασϰουμένων δινόταν
στο πλαίσιο της γυμνασιαϱχίας που αφοϱούσε τους αγώνες
αυτούς – ἐν ταῖς λαμπάσι γυμνασιαϱχούμενοι27.
Μολονότι γύϱω στο -336/5 τα ϰαθήϰοντα των εφήβων είναι
ϰυϱίως στϱατιωτιϰά, η συμμετοχή τους στη θϱησϰευτιϰή ζωή
είναι ήδη γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των
πϱωιμότεϱων πηγών που αφοϱούν την παϱουσία των εφήβων σε
θϱησϰευτιϰές εοϱτές ανήϰουν επιγϱαφές ϰαι ανάγλυφα που
σχετίζονται με τις λαμπαδηδϱομίες28.
Πολύτιμη μαϱτυϱία για τη συμμετοχή των εφήβων στις
λαμπαδηδϱομίες του 4ου αι. αποτελεί μια επιγϱαφή του 350/40,
ψήφισμα της Αιαντίδος φυλής πϱος τιμήν του γυμνασίαϱχου με
αφοϱμή τη νίϰη της ομάδας του σε αγώνα λαμπαδηδϱομίας29. Ο
ϰατάλογος των δέϰα ονομάτων που συμπληϱώνει το ψήφισμα
ονομάζει πϱοφανώς τα μέλη της νιϰήτϱιας ομάδας η οποία
εϰπϱοσώπησε τη φυλή στους αγώνες30. Το 333/2, οι έφηβοι της
Αιαντίδος φυλής ϰαι ο σωφϱονιστής τους αφιεϱώνουν ενεπίγϱαφη
στήλη στον ήϱωα Μούνιχο με αφοϱμή τη νίϰη τους λαμπάδι31. Την
27

Ξενοφών, Πόϱοι, 4, 52. Πϱβλ. Philippe GAUTHIER, Un commentaire historique

des Poroi de Xénophon, Παϱίσι, 1976, σελ. 191-192 ϰαθώς ϰαι SEKUNDA, όπ. π., σελ.
152 που διαφωνεί με τον Ph. Gauthier ως πϱος τη συμμετοχή όλων των εφήβων στις
πεϱιπολίες.
28

Jon D. MIKALSON, Religion in Hellenistic Athens, Μπέϱϰλεϊ-Λος ΄Αντζελες-Λονδίνο,

1998, σελ. 42.
Στην αγγειογϱαφία οι αναπαϱαστάσεις νεαϱώνλαμπαδηδϱόμων αϱχίζουν πεϱίπου α
πό το 430.
29
Ας διευϰϱινίσουμε εδώ ότι, μέχϱι να εξελιχθεί σε αξίωμα, η γυμνασιαϱχίαήταν μια λ
ειτουϱγία : ϰάθε φυλή επέλεγε το γυμνασίαϱχό της για ϰάποιασυγϰεϰϱιμένη εοϱτή. Α
υτός όφειλε να παϱάσχει τα απαιτούμενα για τηνεϰπαίδευση των νέων, συμπεϱιλαμ
βανομένης της διατϱοφής τους ϰατά τοπϱοπαϱασϰευαστιϰό αυτό διάστημα.
30
IG ΙΙ2 1250. Σύμφωνα με την πϱόταση αποϰατάστασης του N. V.
SEKUNDA,ό. π., σελ.169, πϱόϰειται για λαμπαδηδϱομία ενταγμένη στα Ηφαίστεια. Ω
στόσο, το επιχείϱημά του στηϱίζεται σε αμφισβητήσιμη υπόθεση, βλ. σημ. 22.
31

Eπιγϱαφή από τον Κεϱαμειϰό, βλ. Oscar W. REINMUTH, The Ephebic Inscriptions of

Fourth Century B. C., Λάιντεν, 1971, σελ. 17, n° 6, πϱβλ. SEG, 21, 680.

ίδια χϱονιά, ανάλογη επιγϱαφή στη βάση εϱμαϊϰής στήλης από το
ιεϱό της Νεμέσεως στον Ραμνούντα αποτελεί ανάθημα του
σωφϱονιστή ϰαι των γυμνασιαϱχών της Εϱεχθεΐδος φυλής πϱος
τιμή των αθλητών που νίϰησαν στο ίδιο αγώνισμα32. Δύο
ανάγλυφα της δεϰαετίας του 330, από τον Ραμνούντα,
συμπληϱώνουν τις γνώσεις μας για τοπιϰές λαμπαδηδϱομίες
πιθανότατα ενταγμένες στα Νεμέσια. Πϱόϰειται για παϱαστάσεις
της πομπής της νιϰήτϱιας ομάδας μετά τον αγώνα ενώπιον
ϰάποιων θεϊϰών μοϱφών, ίσως της Νεμέσεως ϰαι της Θέτιδος33.
Τους επόμενους αιώνες οι λαμπαδηδϱομίες γίνονται
ιδιαίτεϱα δημοφιλείς ϰαι οι έφηβοι συμμετέχουν σε πεϱισσότεϱες
από μια διοϱγανώσεις, όπως φαίνεται από την έϰφϱαση ϰαὶ τὰς
λαμπάδας ἁπάσας ἔδϱαμον34. Πϱος το τέλος του 2ου αι. σχεδόν
ϰαμία εοϱτή δε νοείται στην Αθήνα χωϱίς την παϱουσία των
εφήβων. Είναι, βέβαια, σαφές ότι την εποχή αυτή αυξάνονται
γενιϰά οι θϱησϰευτιϰές υποχϱεώσεις των εφήβων, οι οποίοι
εμφανίζονται συχνά να συνοδεύουν πομπές, να πϱοσφέϱουν
θυσίες ϰαθώς ϰαι να παίϱνουν μέϱος σε διάφοϱα αγωνίσματα.
Ωστόσο, όπως λέει χαϱαϰτηϱιστιϰά ο R. Parker, « σε όποιες άλλες
τελετουϱγίες ϰαι να συμμετείχαν οι έφηβοι, η λαμπαδηδϱομία,
αυτή η επίδειξη ταχύτητας, δεξιότητας ϰαι ομαδιϰού πνεύματος
συνεϱγασίας ήταν η πεμπτουσία της ίδιας της εφηβείας »35.
Θεατές ϰαι αθλητές
Το θέαμα των γυμνασμένων σωμάτων των νεαϱών αγοϱιών
δεν αποτελούσε επίδειξη μόνο στϱατιωτιϰών δεξιοτήτων, αλλά
ϰαι νεανιϰής ϱώμης ϰαι ϰάλλους, ϰάτι που συνέβαλλε εξίσου στη
δόξα της πόλης. Στα Παναθήναια, η πόλη η ίδια γινόταν ένα
μεγαλειώδες θέαμα τόσο για τους πολίτες της όσο ϰαι για όσους
ξένους συμμετείχαν ή παϱαϰολουθούσαν. Εϰτός από τον
εξειδιϰευμένο διαγωνισμό ανδϱιϰού ϰάλλους, της εὐανδϱίας, που
ανήϰε στα φυλετιϰά αγωνίσματα του πϱογϱάμματος των
32

G II2 3105, SEG, 31,

162, σε εϱμαϊϰή στήλη που δεν παϱιστάνει τον Εϱμή, αλλά, ϰατά πάσα πιθανότητα,
την πϱοσωποποίηση της ίδιας της φυλής. Βλ. ϰαι παϱαπάνω, σημ. 4
33

ASHMOLE, όπ. π., σελ. 233-4.
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IG ΙΙ2 1028, 14, 102/1 π. Χ. Πϱβλ. REINMOUTH, όπ. π., σελ. 18.

35

Robert PARKER, Athenian Religion, Οξφόϱδη, 1996, σελ. 254.

Παναθηναίων,36 τα αγωνίσματα όπου οι νέοι αγωνίζονταν
παϱαδοσιαϰά γυμνοί συνέβαλλαν στην ανάδειξη των σωματιϰών
τους πϱοσόντων. Κατά τις αθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες, οι νεαϱοί,
ως επί το πλείστον, αθλητές με διαδήματα στο ϰεφάλι ϰαι δαυλό
στο χέϱι, δεν αγωνίζονταν μέσα σε στάδιο, αλλά διέσχιζαν γυμνοί
ένα μεγάλο μέϱος της πόλης τϱαβώντας επάνω τους, χωϱίς
αμφιβολία, όλα τα βλέμματα : επϱόϰειτο για μια μοναδιϰή
ευϰαιϱία να ϰαμαϱώσει ϰανείς το άνθος της αθηναϊϰής νεολαίας
σε όλη του τη λάμψη37.
Στους Σφῆϰες του Αϱιστοφάνη ο Βδελυϰλέων αναφέϱει την
λαμπαδηδϱομία μεταξύ των ϰατοϱθωμάτων που ταιϱιάζουν σε
εφήβους. Η λαμπαδηδϱομία θεωϱείται, μαζί με το ϰυνήγι του
ϰάπϱου ϰαι του λαγού, ως ὅ τι νεανιϰώτατον. Η σύνδεση,
μάλιστα, του ϰυνηγιού με το αγώνισμα, ίσως υπονοεί ότι
αποτελούσε για τους νεαϱούς δοϰιμασία με μυητιϰό χαϱαϰτήϱα38
:
.... ἀλλ’ ὡς ἢ ϰάπϱον
ἐδιώϰαθές ποτ’ ἢ λαγών, ἢ λαμπάδα
ἔδϱαμες, ἀνευϱὼν ὅ τι νεανιϰώτατον.
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... αλλά ότι τάχα ϰυνήγησες αγϱιόχοιϱο ή λαγό ή έτϱεξες σε
λαμπαδηδϱομία, ένα τέτοιο ϰατόϱθωμα να βϱεις να πεις, όσο
γίνεται πιο νεανιϰό39.
Μέσα από αυτό το πϱίσμα μποϱούμε να ϰατανοήσουμε
ϰαλύτεϱα τη διαϰωμώδηση ενός ανάξιου λαμπαδηδϱόμου στους
Βατϱάχους του Αϱιστοφάνη, ως ϰϱιτιϰή δηλαδή τόσο για την
ανεπαϱϰή εϰπαίδευση των νέων το 405, όσο ϰαι για την
ανάϱμοστη εμφάνιση της αφϱόϰϱεμας της αθηναϊϰής νεολαίας. Ο
Αισχύλος απαϱιθμεί τα δεινά που πϱοϰάλεσε στην πόλη ο
Ευϱιπίδης ϰαι η « νέα εϰπαίδευση » : ο ανταγωνιστής του, λέει,
γέμισε, εϰτός των άλλων, τον τόπο από ανάξιους ϰόλαϰες, από
τους οποίους ϰανείς δεν είναι ιϰανός λαμπάδα φέϱειν
ὑπ’ἀγυμνασίας. Στη συνέχεια ο Διόνυσος, για του λόγου το
αληθές,
πεϱιγϱάφει
τον
ξυλοδαϱμό
ενός
μαλθαϰού
λαμπαδηδϱόμου τη στιγμή που πεϱνούσε, γελοιωδώς σϰυφτός,
μέσα από τις πύλες του Κεϱαμειϰού.
–... λαμπάδα δ’ οὐδεὶς οἷός τε φέϱειν
ὑπ’ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί.
– Μὰ Δί’ οὐ δῆθ’, ὥστε γ’ ἀφαυάνθην
Παναθηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ
βϱαδὺς ἄνθϱωπός τις ἔθει ϰύψας
λευϰός, πίων, ὑπολειπόμενος
ϰαὶ δεινὰ ποιῶν · ϰᾆθ’ οἱ Κεϱαμῆς
ἐν ταῖσι πύλαις παίουσ’ αὐτοῦ
γαστέϱα, πλευϱάς, λαγόνας, πυγήν
ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις
ὑποπεϱδόμενος
φυσῶν τὴν λαμπάδ’ἔφευγεν.
–... ϰανείς δεν είναι πια άξιος να τϱέξει στη λαμπαδηδϱομία, τόσο
αγύμναστοι που είναι.
– Όχι, ϰανείς τους, μα το Δία. Κι έτσι, στα Παναθήναια, ξεϱάθηϰα
στο γέλιο, μ έναν τύπο αϱγοϰίνητο, σϰυφτό, χλωμό ϰαι πλαδαϱό,
που τϱέχοντας πολύ πιο πίσω από τους υπόλοιπους τα ϰανε
39

Αϱιστοφάνης, Σφῆϰες, 1202-1204.

θάλασσα. Κι όταν έφτασε στις πύλες, οι ϰάτοιϰοι του Κεϱαμειϰού
άϱχισαν να τον χτυπούν με τις παλάμες στην ϰοιλιά, στα πλευϱά,
στα λαγόνια ϰαι στον πισινό ϰι εϰείνος, ϰαθώς τις έτϱωγε, άφηνε
ποϱδές, φυσούσε τη λαμπάδα ϰι έπαιϱνε δϱόμο40.
Δεν είναι η μοναδιϰή φοϱά που παϱωδούνται από τον
Αϱιστοφάνη οι λαμπαδηδϱόμοι41. Αξίζει να παϱατηϱήσουμε ότι το
ϱήμα ϰύπτειν (1090, ϰύψας) χϱησιμοποιείται συχνά από τον
Αϱιστοφάνη πϱοϰειμένου να πεϱιγϱάψει όχι μόνο τη
χαϱαϰτηϱιστιϰή στάση που φαίνεται ότι μποϱούσαν να πάϱουν οι
λαμπαδηδϱόμοι42, αλλά ϰαι την στάση του σώματος « παθητιϰών
» ομοφυλόφυλων43. Η χϱήση του ϱήματος, λοιπόν, στο παϱαπάνω
χωϱίο δηλώνει πιθανότατα όχι μόνο την εξάντληση ϰαι την
έλλειψη δεξιότητας του δϱομέα, αλλά ϰαι ϰάποια θηλυπϱέπεια.
Την εντύπωση αυτή εντείνει το επίθετο λευϰός το οποίο
χαϱαϰτηϱίζει συνήθως το απαλό, λευϰό δέϱμα που θεωϱείται ότι
αϱμόζει μόνο σε γυναίϰες, ϰαι αποδίδεται πάντα με πεϱιφϱόνηση
στους άνδϱες44.
Παϱότι, όπως παϱατηϱεί ο D. M. Pritchard, οι αθλητές είναι
ίσως οι μόνοι εϰπϱόσωποι των ανωτέϱων τάξεων που ξεφεύγουν
40
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σε γενιϰές γϱαμμές από τα βέλη της αϱχαίας ϰωμωδίας45, ο
θαυμασμός που πϱοϰαλούσαν οι επίλεϰτοι αυτοί νεαϱοί με την
επιτηδευμένη εμφάνιση μποϱούσε εύϰολα να μετατϱαπεί σε γέλιο,
στην πεϱίπτωση που η επίδοσή τους δεν ήταν άϱτια. Κάτι
ανάλογο θα πϱέπει να συνέβαινε εξάλλου ϰαι με τα νεαϱά
ϰοϱίτσια που παϱέλαυναν στις γιοϱτές ως ϰανηφόϱοι, στόχος ϰι
αυτά του ϰωμιϰού ποιητή46.
Ασφαλώς, η διαϰωμώδηση του πλαδαϱού λαμπαδηδϱόμου
δεν αποτελεί ϰαθολιϰή απόϱϱιψη της αθλητιϰής εϰπαίδευσης των
νέων, αλλά ϰωμιϰή διόγϰωση ϰάποιων « ατυχών » πεϱιστατιϰών
στην υπηϱεσία της γνωστής αϱιστοφανιϰής νοσταλγίας για μια
παλιότεϱη « χϱυσή εποχή ». Η στάση του Αϱιστοφάνη ϰαι εδώ,
όπως αϰϱιβώς ϰαι στις Νεφέλες, παϱαμένει υπέϱ της
παϱαδοσιαϰής αγωγής των νέων ϰαι εναντίον της « νέας
εϰπαίδευσης » που ϰϱατά τους νέους μαϰϱιά απ΄τις παλαίστϱες47.
Η ειϱωνεία απέναντι στη μαλθαϰότητα του νεαϱού αποδειϰνύει
ότι οι αθλητές γενιϰά, ϰαι οι λαμπαδηδϱόμοι αϰόμη πεϱισσότεϱο,
όφειλαν να αποτελούν πϱότυπα ωϱαίων ϰαι γυμνασμένων
αγοϱιών.
Αϰόμα πιο ενδιαφέϱον για τη μελέτη μας είναι ένα άλλο
χωϱίο, από τον πϱόλογο των Βατϱάχων, όπου η λαμπαδηδϱομία
σχετίζεται, εμμέσως, με τον εϱωτιϰό πόθο ϰαι τον ομοεϱωτισμό.
Ο αγύμναστος ϰαι νωθϱός Διόνυσος αναζητεί άνετο τϱόπο να
ϰατέβει στον Άδη, ωθούμενος από τον πόθον του για τον
Ευϱιπίδη. Ο Ηϱαϰλής, λοιπόν, ειϱωνιϰά, του υποδειϰνύει τϱόπους
αυτοϰτονίας, μεταξύ των οποίων την πτώση από ένα ψηλό
ϰτήϱιο, πτώση εντέχνως συγχϱονισμένη με την εϰϰίνηση των
λαμπαδηδϱόμων...
– Βούλει ταχεῖαν ϰαὶ ϰατάντη σοι φϱάσω;
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– Νὴ τὸν Δί’, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστιϰοῦ.
– Καθέϱπυσόν νυν εἰς Κεϱαμειϰόν.
– Κᾆτα τί;
– Ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύϱγον τὸν ὑψηλόν –
– Τί δϱῶ ;
– ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ’ ἐντεῦθεν θεῶ,
ϰἄπειτ’ ἐπειδὰν φῶσιν οἱ θεώμενοι
εἷνται, τόθ’ εἷναι ϰαὶ σὺ σαυτόν.
– Ποῖ;
– Κάτω.
– Θέλεις να σου υποδείξω δϱόμο ταχύ ϰι απότομο;
– Ναι, μα το Δία, μια που δεν είμαι ϰαι τόσο του βαδίσματος.
– Σύϱε λοιπόν στον Κεϱαμειϰό.
– Κι ύστεϱα;
– Ανέβα στον πύϱγο τον ψηλό...
– Να ϰάνω τι;
–... ϰάτσε να δεις από ϰει την εϰϰίνηση της λαμπαδηδϱομίας, ϰι
έπειτα, όταν οι θεατές πουν « εμπϱός », εμπϱός ϰι εσύ.
– Για πού;
– Για ϰάτω48.
Σε ένα σύνθετο μεταθεατϱιϰό παιχνίδι, ο επί σϰηνής
Διόνυσος
ϰαλείται
να
μεταμοϱφωθεί
σε
θεατή49
παϱαϰολουθώντας την εϰϰίνηση της λαμπαδηδϱομίας από ψηλά,
όπως οι γυναίϰες που παϱαϰολουθούσαν συχνά τις εοϱταστιϰές
πομπές « ϰϱεμασμένες » από τις στέγες50. Δεν αποϰλείεται το
ϰτήϱιο να ταυτίζεται μετον πύϱγο που αναφέϱει ο Παυσανίας,

48

Αϱιστοφάνης, Βάτϱαχοι, 127-133.

49

Το βλέμμα που στοχεύει τους νεαϱούς αθλητές δεν μποϱεί να είναιουδέτεϱο. Για το ε
ϱωτιϰό βλέμμα, βλ., μεταξύ άλλων, Thomas K. HUBBARB, « Pindar, Theoxenus and the
Homoerotic Eye », Arethusa 35, 2002, σελ. 255-296 (ϰυϱίως από 267 ϰ. εξ.),
CALAME, όπ. π., σελ. 113-114 ϰαι

BUFFIÈRE, όπ. π., σελ. 31-

33. Πϱβλ., σε σχέση με τις αθηναϊϰές αγγειογϱαφίες, Françoise FRONTISIDUCROUX, « Eros, Desire, and the Gaze », στο Natalie B. KAMPEN (εϰδ.), Sexuality in

Ancient Art, Κέμπϱιτζ, 1996, σελ. 81-100.
50
Βλ. πχ. Αϱιστοφάνης, Αχαϱνεῖς, 262.

ιδιοϰτησία του γνωστού μισανθϱώπου Τίμωνα51. Το ϰύϱιο
ενδιαφέϱον, όμως, του χωϱίου αυτού, έγϰειται στο ότι ο Διόνυσος
ϰαλείται από τον Ηϱαϰλή να εϱμηνεύσει το παϱάγγελμα της
εϰϰίνησης (εἷνται)52 ως παϱάγγελμα για την διϰή του ϰάθοδο
πϱος το εξομολογημένο αντιϰείμενο του πόθου του, τον Ευϱιπίδη
που βϱίσϰεται στον Άδη, αλλά, σύμφωνα με το ϰείμενο, ϰαι
πϱος... τους νεαϱούς λαμπαδηδϱόμους. Στην πϱοοπτιϰή που
ανοίγουν τα λόγια του Ηϱαϰλή, το ταξίδι στον Άδη, πϱος
αναζήτηση του αγαπημένου ποιητή εξισώνεται, ϰωμιϰά, με
αυτοϰτονία… από εϱωτιϰή απογοήτευση. Η θέαση των νεαϱών
λαμπαδηδϱόμων φαίνεται να συνιστά το τελιϰό έναυσμα για την
πτώση, ανάβοντας τον πόθο. Μια μεταγενέστεϱη παϱάδοση, που
μας μεταφέϱουν τόσο ο Παυσανίας όσο ϰαι η Σούδα, ϰαι στην
οποία θα επιστϱέψουμε στη συνέχεια, φαίνεται να τϱοφοδοτεί
αυτήν την ιδιαίτεϱη σχέση ανάμεσα στην εϱωτιϰή αναζήτηση ϰαι
το νεανιϰό αγώνισμα της λαμπαδηδϱομίας.
Θεοί των λαμπαδηδϱομιών. Το τέμενος της Αϰαδημίας
Ποιες είναι στην Αθήνα οι θεότητες που αϱέσϰονται στο
θεαματιϰό αγώνισμα ; Θα πεϱίμενε ϰανείς να συναντήσει τις
θεότητες που φέϱουν συστηματιϰά ως έμβλημα τον δαυλό (οι
γνωστότεϱες φωσφόϱοι ή πυϱφόϱοι είναι η Άϱτεμις, η Εϰάτη, η
Δήμητϱα ϰαι η Κόϱη). Αντίθετα όμως, πϱόϰειται ϰατ αϱχήν για
τον Ήφαιστο, τον Πϱομηθέα, ϰαι την Αθηνά. Η Αϰαδημία, ένας
χώϱος που έλαβε το όνομά του από τον ήϱωα Αϰάδημο, ενώ ήδη
από την αϱχαϊϰή εποχή θεωϱείται τέμενος της Αθηνάς (εϰεί
βϱίσϰονται τα δώδεϰα ελαιόδεντϱα, οι μοϱίαι, τα οποία
πϱοστατεύει ο Δίας Μόϱιος, ϰαι παϱέχουν το λάδι για τους
παναθηναϊϰούς αμφοϱείς), αποτελεί χώϱο συνάντησης της θεϊϰής
αυτής ομάδας. Σύμφωνα με τις γϱαπτές πηγές, από τον 6ο αι. π.
Χ. ϰαι εξής στο τέμενος δίνει ιδιαίτεϱο χαϱαϰτήϱα το γυμνάσιο.
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Έτσι, εϰτός από τον Πϱομηθέα, τον Ήφαιστο ϰαι τις Μούσες, το
ιεϱό των οποίων λέγεται ότι πϱοσέθεσε ο Πλάτων, απαντούν στον
χώϱο αυτόν ϰαι θεοί των γυμνασίων : ο Εϱμής, ο Ηϱαϰλής ϰαι,
όπως θα δούμε, ο Έϱωτας53. Στο τέλος του 6ου αι. η Αϰαδημία
πεϱιβάλλεται από το πεϱίφημο, για το ϰόστος του, τείχος του
Ιππάϱχου ϰαι τον 5ο αι. αναβαθμίζεται χάϱη σε υδϱαυλιϰά έϱγα
του Κίμωνα, που πϱώτος ενδιαφέϱεται για τον ϰαλλωπισμό των
δημόσιων χώϱων54. Κατά τα Παναθήναια, αλλά πιθανότατα ϰαι
ϰατά τα Πϱομήθεια ϰαι τα Ηφαίστεια, οι λαμπαδηδϱόμοι
εϰϰινούσαν από τον χώϱο αυτόν, όπου είχαν πϱοφανώς ϰάνει ϰαι
την εϰπαίδευσή τους55. Στη συνέχεια διέσχιζαν τον εξωτεϱιϰό
Κεϱαμειϰό ϰατευθυνόμενοι πϱος την πόλη.
Ο Παυσανίας αναφέϱει πϱάγματι τον βωμό του Πϱομηθέα
στην Αϰαδημία απ όπου ξεϰινούν λαμπαδηδϱομίες πϱὸς τὴν πόλιν
: ἐν Ἀϰαδημίᾳ δέ ἐστι Πϱομηθέως βωμός, ϰαὶ θέουσιν ἀπ’αὐτοῦ
πϱὸς τὴν πόλιν ἔχοντες ϰαιομένας λαμπάδας, « στην Αϰαδημία
υπάϱχει επίσης βωμός του Πϱομηθέα, από τον οποίο ξεϰινούν ϰαι
τϱέχουν πϱος την πόλη, έχοντας αναμμένους δαυλούς »56. Ένα
απόσπασμα του Απολλοδώϱου που παϱαθέτουν τα αϱχαία Σχόλια
στον Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ, βεβαιώνει τη γειτονία του Πϱομηθέα
ϰαι του Ηφαίστου στο ίδιο τέμενος, στον χώϱο της εισόδου (η
οποία, μετά το χτίσιμο του πεϱιβόλου, πιθανότατα έλαβε
μνημειαϰή μοϱφή) : ο Πϱομηθέας παϱιστάνεται μαζί με τον
Ήφαιστο στο ανάγλυφο ϰάποιας βάσης, ανάγλυφο στο οποίο
παϱουσιάζεται επίσης ένας βωμός ϰοινός ϰαι για τους δύο – βάσις
ἀϱχαία ϰατὰ τὴν εἴσοδον, ἐν ᾗ τοῦ τε Πϱομηθέως ἐστὶ τύπος ϰαὶ
τοῦ Ἡφαίστου. (...) ϰαὶ βωμὸς ἀμφοῖν ϰοινός ἐστιν ἐν τῇ βάσει
ἀποτετυπωμένος57.
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KYLE, όπ. π., σελ. 71-73.

54

Σούδα στην λ. τὸ Ἱππάϱχου, τειχίον ϰαι Πλούταϱχος, Κίμων 13, 7 πϱβλ. KYLE, όπ.

π., σελ. 73.
55
Σχόλια στον Αϱιστοφάνη, Βάτϱαχοι, 128 ϰαι 1087.
56

Παυσανίας, 1, 30, 2.

57

Σχόλια στον Σοφοϰλή, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, 57 = FGrHist 244 F 147 (Jacoby). Τα

Σχόλια αναφέϱουν επίσης ότι, σύμφωνα με τον Λυσιμαχίδη, ο Πϱομηθέας
παϱιστάνεται « πϱώτος ϰαι γεϱοντότεϱος », ενώ ο Ήφαιστος « δεύτεϱος ϰαι
νεότεϱος ». Η άποψη οϱισμένων μελετητών (π. χ. Ky l e, όπ. π., σελ. 72 ϰαι
Κεφαλίδου, όπ. π., σελ. 31, σημ. 8) ότι στο τέμενος της Αϰαδημίας υπήϱχε πϱάγματι

Τα έϱγα στην Αϰαδημία, ϰατά την εποχή των
Πεισιστϱατιδών, πεϱιλάμβαναν, σύμφωνα με τις πηγές μας, στον
ίδιο χώϱο της εισόδου, όπου βϱισϰόταν το ανάγλυφο των
Πϱομηθέα ϰαι Ηφαίστου, έναν βωμό του Έϱωτα, αφετηϱία,
σύμφωνα με γϱαπτές μαϱτυϱίες, για τη λαμπαδηδϱομία των
Παναθηναίων που ϰατευθυνόταν πϱος την Αϰϱόπολη ϰαι τον
βωμό της Αθηνάς Πολιάδος. Ο βωμός του Έϱωτα είχε αναγεϱθεί
από τον πολέμαϱχο Χάϱμο, εϱαστή ϰαι στη συνέχεια πεθεϱό του
γιου του Πεισιστϱάτου Ιππία, όπως μαϱτυϱούν τόσο ο Παυσανίας
όσο ϰαι ο Αθήναιος. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο βωμός ο οποίος
βϱισϰόταν μπϱοστά στην είσοδο της Αϰαδημίας – πϱὸ δὲ τῆς
ἐσόδου τῆς Ἀϰαδημίας – έφεϱε επίγϱαμμα το οποίο ανέφεϱε τον
Χάϱμο ως τον πϱώτο Αθηναίο που ανέθεσε βωμό στον θεό – ἔχων
ἐπίγϱαμμα ὡς Χάϱμος Ἀθηναίων πϱῶτος Ἔϱωτι ἀναθείη58. Ο
Αθήναιος, ο οποίος αντλεί από τον ιστοϱιϰό του 4ου αι. Κλείδημο,
επιβεβαιώνει την μαϱτυϱία αυτή, παϱαθέτοντας μάλιστα το εν
λόγω επίγϱαμμα σε ελεγειαϰό δίστιχο. Η ἐϰφϱαση ἐπὶ … τέϱμασι
γυμνασίου, είτε δηλώνει ότι ο βωμός βϱισϰόταν απλώς στα όϱια
του γυμνασίου είτε ότι συνέβαλε στην οϱιοθέτηση ϰάποιας
αθλητιϰής διαδϱομής :
ποιϰιλομήχαν’Ἔϱως, σοὶ τόνδ’ἱδϱύσατο βωμὸν
Χάϱμος ἐπὶ σϰιεϱοῖς τέϱμασι γυμνασίου,
Έϱωτα πανούϱγε, για σένα ίδϱυσε ο Χάϱμος αυτόν εδώ τον βωμό
στα σϰιεϱά τέϱματα του γυμνασίου59.
Ο Πλούταϱχος, πάλι, δεν αναφέϱει ϱητά τον βωμό, αλλά
μιλά για ένα ἄγαλμα, δηλαδή ειϰόνα του Έϱωτα την οποία
αφιέϱωσε όχι ο Χάϱμος, αλλά ο ίδιος ο Πεισίστϱατος στην

ένας ϰοινός βωμός του Πϱομηθέα ϰαι του Ηφαίστου (ή ϰαι του Έϱωτα, ϰατά την Ε.
Κεφαλίδου) βασίζεται ϰυϱίως στην πηγή αυτή η οποία, ωστόσο, δεν μιλάει για
πϱαγματιϰό, αλλά για ἀποτετυπωμένον βωμό (πϱβλ. Παυσανίας, 1, 30, 2, όπου δεν
αναφέϱεται ϰαθόλου ϰάποιος βωμός του Ηφαίστου).
58
Παυσανίας, 1, 30, 1.
59

Αθήναιος, 13, 89, 34-41 πϱβλ. FGrHist III B 323 (Jacoby). Το επίγϱαμμα ωστόσο το

οποίο παϱαθέτει η πηγή αυτή δεν αναφέϱει τον Χάϱμο ως πϱώτοιδϱυτή, αλλά
απλώς ως αναθέτη ϰαι έτσι δεν υπάϱχει βεβαιότητα για τη γνησιότητά του.

Αϰαδημία, όταν έγινε ἐϱαστής του Χάϱμου60. Πϱοσθέτει, επίσης,
ότι εϰεί ανάβουν τους δαυλούς τους όσοι συμμετέχουν στις
λαμπαδηδϱομίες – ὅπου τὸ πῦϱ ἀνάπτουσιν οἱ τὴν ἱεϱὰν λαμπάδα
διαθέοντες – ϰάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι στο ίδιο σημείο
υπήϱχε ϰαι βωμός61.
Η αλυσίδα εϱωτιϰών σχέσεων μεταξύ Πεισιστϱάτου,
Χάϱμου ϰαι Ιππία είναι θεωϱητιϰά δυνατόν να υπήϱξε (μάλιστα
γνωϱίζουμε την ύπαϱξη ϰάποιου Ιππάϱχου, γιου του Χάϱμου ο
οποίος πεϱιγϱάφεται από τις πηγές ως συγγενής του
Πεισίστϱατου ϰαι υπήϱξε θύμα οστϱαϰισμού το 488/7)62. Οι
μαϱτυϱίες αυτές, ωστόσο, θα μποϱούσαν ϰάλλιστα να
ανταναϰλούν συγϰεχυμένες φήμες της εποχής γύϱω από την
εϱωτιϰή ζωή των Πεισιστϱατιδών. Γεγονός παϱαμένει ότι, μέσω
του βωμού του Έϱωτα, συνδέονται ϰαθαϱά οι λαμπαδηδϱομίες
τόσο με τους Πεισιστϱατίδες όσο ϰαι με την παιδεϱαστιϰή μόδα
που ϰαλλιεϱγήθηϰε στην εποχή τους, ιδιαίτεϱα γύϱω από τους
χώϱους άσϰησης των νέων ϰαλών οιϰογενειών. Αφετηϱία για την
λαμπαδηδϱομία που θα μετέδιδε τη φλόγα στον βωμό της Αθηνάς
Πολιάδος, ϰατά την λαμπϱότεϱη εοϱτή της Αθήνας63, ο Έϱωτας
των γυμνασίων αναγνωϱίζεται έτσι ϰαι τιμάται επισήμως64.

60

Σύμφωνα με τον ROBERTSON, όπ. π., σελ. 260, ο Πλούταϱχος είτε ϰάνει λάθος

αναφέϱοντας την ειϰόνα του Έϱωτα, είτε αναφέϱεται σε ϰάτι μεταγενέστεϱο. Στα
σχόλια του Εϱμία στον Φαῖδϱο του Πλάτωνα, 231e, λέγεται επίσης ότι υπήϱχαν στην
Αθήνα Ἔϱωτος βωμοὶ ϰαὶ ἀγάλματα (...) ϰαὶ Ἀντέϱωτος.
61
Πλούταϱχος, Σόλων, 1, 7.
62

John K. DAVIES, Athenian Propertied Families, Οξφόϱδη, 1971, σελ. 451.

63

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι η φλόγα των δϱομέων, στηλαμπαδηδϱομία τω
ν Παναθηναίων, άναβε, ϰαταϱχήν, στον βωμό τουΠϱομηθέα ϰαι από ϰει μεταφεϱόταν
στον βωμό του Έϱωτα απ΄όπου άϱχιζε οαγώνας (BRELICH, όπ. π. 333-334,
ROBERTSON, όπ. π., ϰυϱίως σελ. 258-261 ϰαιPavlos SFYROERAS, « Fireless
Sαcrifices : Pindar’s Olympian 7 and the Panathenaic Festival », American Journal of

Philology 114, 1993, σελ. 126, βλ. ϰυϱίως 3). Κάτι τέτοιο ωστόσο παϱαμένει υποθετιϰό.
64

Η ύπαϱξη ϰαι η αφή του βωμού του Έϱωτα δεν μποϱεί παϱά να σημαίνειτην απόδοσ
η λατϱείας. Βλ., ωστόσο τις επιφυλάξεις της Barbara M. BREITENBERGER, Aphrodite

and Eros, Νέα Υόϱϰη, 2007, σελ. 141

Φωτιά ϰαι τεχνίτες
Όσον αφοϱά τον Ήφαιστο ϰαι τον Πϱομηθέα, η ένταξη
λαμπαδηδϱομιών στην λατϱεία τους φαίνεται από ϰάθε άποψη
ϰατανοητή. Πϱόϰειται για δύο συγγενείς θεούς, όπως λέει ο ίδιος
ο Ήφαιστος στον Πϱομηθέα Δεσμώτη65. Ο Ήφαιστος ενσαϱϰώνει
τη φωτιά, την χϱησιμοποιεί ως εϱγαλείο για τα τεχνιϰά έϱγα66
ϰαι, διϰαίως, δίνει το όνομά του αϰόμα ϰαι στη φωτιά της
θυσίας67. Οι παϱαμοϱφωμένες γάμπες του πϱοϰαλούν το γέλιο,
αλλά είναι θα λέγαμε η άλλη όψη της θεϊϰής πολυμηχανίης του68.
Μολονότι οι τεχνίτες – δημιουϱγοί – θεωϱούνται βάναυσοι69, ο
θεός των μεταλλουϱγών θα βϱει τη θέση του στην Αθήνα ϰαι θα
ανυψωθεί σε πϱώτο σύντϱοφο της Αθηνάς. Οι δύο θεοί
λατϱεύονται μαζί στα Χάλϰεια ϰαι μοιϱάζονται αϱμοδιότητες ϰαι
ονόματα70. Η Αθηνά, η οποία εϰπϱοσωπεί τις τέχνες με έναν πολύ
πιο ευϱύ τϱόπο, συνεϱγάζεται από παλιά με τον θεό71 ϰαι
συνδέεται όλο ϰαι στενότεϱα μαζί του : ο Ήφαιστος, ήδη πϱοτού
το τϱαγουδήσει ο Πίνδαϱος, παϱιστάνεται στην τέχνη ως
πϱωτότυπος μαιευτήϱας στη γέννηση της Αθηνάς72.
Τέλος, μια παϱάδοση που διαμοϱφώνεται, σύμφωνα με τον
Ν. Robertson, πεϱίπου την ίδια εποχή ϰατά την οποία οι
65

Αισχύλος, Πϱομηθέας Δεσμώτης, 14-15.

66

Όμηϱος, Ἰλιάδα, 2, 426 ϰαι 15, 309-310 (χαλϰεὺς Ἥφαιστος)

67

Όμηϱος, Ἰλιάδα, 2, 426.

68

Marcel DETIENNE, Jean-Pierre VERNANT, Les ruses de l’intelligence. La mètis des

Grecs, Παϱίσι, 1974, σελ. 257-260, πϱβλ. DELCOURT, όπ. π., σελ. 110 ϰ. εξ.
69

O Αϱιστοτέλης αναϱωτιέται για το αν μποϱούν πϱάγματι να θεωϱηθούν

πολίτες : Πολιτιϰά, 1277b, 1-5.
70

Για τη συγγένεια των δύο θεών, βλ. DETIENNE, VERNANT, όπ. π., 169-177,

DELCOURT, όπ. π., σελ. 193-198.
71

Η Αθηνά διδάσϰει την επεξεϱγασία των μετάλλων μαζί με τον Ήφαιστο –

Όμηϱος, Ὀδύσσεια, 6, 233 – συμμετέχει στον στολισμό ϰαι την εϰπαίδευση της
Πανδώϱας την οποία, ϰατά τον Ησίοδο, έχει πλάσει ο Ήφαιστος από πηλό
(Ησίοδος, Θεογονία, 571-572, Ἔϱγα, 60-63 ϰαι 70-71) ϰαθώς ϰαι στην ϰατασϰευή
ενός χάλϰινου ναού στους Δελφούς (Πίνδαϱος, Παιᾱνες, 12, 3-7, Παυσανίας, 10, 5,
12). Πϱβλ. DELCOURT, όπ. π., σελ. 54-57 ϰαι 193-195.
72

Βλ. Πίνδαϱος, Ὀλυμπιόνιϰοι, 7, 35 ϰαι Antoine HERMARY, Anne JACQUEMIN, λ.

« Hephaistos », στο LIMC, IV, 1, σελ. 627-654 (ϰυϱίως τμήμα iv, nos 188-202 από τον
A. Hermary). Πϱβλ. DELCOURT, όπ. π., σελ. 140-141.

Πεισιστϱατίδες
ασχολούνται
με
τον
εμπλουτισμό
των
Παναθηναίων, συνδέει ϰαι εϱωτιϰά τους δύο θεούς εμπλέϰοντας
στην πεϱίφημη παϱάδοση της αθηναϊϰής αυτοχθονίας το σπέϱμα
του Ηφαίστου. Όταν η Αθηνά έϱχεται για όπλα στο εϱγαστήϱι του,
αναμμένος από την επιθυμία ο μεταλλουϱγός, αποπειϱάται να
σμίξει εϱωτιϰά μαζί της. Η εϱωτιϰή ϰαταδίωξη που αϰολουθεί
μένει ατελέσφοϱη αλλά όχι άϰαϱπη : η γη θα υποδεχτεί το
σπέϱμα του Ηφαίστου ϰαι θα βγάλει από τα σπλάγχνα της τον
Εϱιχθόνιο, άλλον έναν αυτόχθονα πϱόγονο των Αθηναίων, τον
οποίο υιοθετεί φυσιϰά η Αθηνά73. Η εϱωτιϰή ϰαταδίωξη της
Αθηνάς από τον Ήφαιστο ανήϰει στις παϱαδόσεις που συγϰϱοτούν
το μυθολογιϰό υπόβαθϱο των Παναθηναίων ϰαι έχει μάλιστα
θεωϱηθεί από τον Ν. Robertson, ως το ιδιαίτεϱο αἴτιον της
εοϱτής74.
Ο Πϱομηθέας, πάλι, αυτός ο επαναστάτης ϰαι ἀγϰυλόμητις
εϰπολιτιστής είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση του πυϱός στους
θνητούς, ένα επιϰίνδυνο όσο ϰαι απαϱαίτητο αγαθό που σέϱνει
πίσω του ένα ϰαλὸν ϰαϰόν, την πϱώτη γυναίϰα75. Κι εδώ
αϱχίζουν να διασταυϱώνονται οι δϱόμοι του Πϱομηθέα ϰαι του
Ηφαίστου, εφόσον ο Πϱομηθέας, υπαίτιος για την εμφάνιση της
γυναίϰας, θα πάϱει αϱγότεϱα τον ίδιο τον ϱόλο του δημιουϱγού76.
Ο Μένανδϱος παϱουσιάζει τον Πϱομηθέα ως πλάστη των
γυναιϰών, ενώ ο Φιλήμων ολόϰληϱης της ανθϱωπότητας77.
Εξάλλου, όπως διαβάζουμε στον Πϱωταγόϱα, μαζί με τη φωτιά ο
Πϱομηθέας ϰλέβει ϰαι τη δεξιότητα του Ηφαίστου ϰαι της
Αθηνάς78. Σύμφωνα με τον Αισχύλο, όλες οι τέχνες που ϰατέχουν
οι άνθϱωποι πϱοέϱχονται από τον Πϱομηθέα – πᾶσαι τέχναι
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ROBERTSON, όπ. π., ϰυϱίως σελ. 231-295. Βλ., μεταξύ άλλων, DELCOURT, όπ. π.,

σελ. 146-147, Philippe BORGEAUD, Exercices de mythologie, Γενεύη, 2004, σελ. 11-13.
74

ROBERTSON, όπ. π., ϰυϱίως σελ. 254-269
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Ησίοδος, Θεογονία, 585.
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Για τη συγγένεια Ηφαίστου-Πϱομηθέα, βλ. DELCOURT, όπ. π., σελ. 155-157. Πϱβλ.

PARKER, όπ. π. (σημ. 1), σελ. 409.
77

Μένανδϱος, Γνωμιϰά, Sententiae e codicibus Byzantinis (Siegfried JÄKEL,Menandri

Sententiae, Λειψία, 1964, 33-83), σειϱ. 664. Φιλήμων, απ. 89 (εϰδ. Kock).
78
Πλάτων, Πϱωταγόϱας, 321c, 8-9.

βϱοτοῖσιν ἐϰ Πϱομηθέως79. Δεν μας εϰπλήσσει λοιπόν το ό, τι
μεταγενέστεϱες παϱαδόσεις ο τελευταίος λειτουϱγεί ως
υποϰατάστατο του Ηφαίστου. Εμφανίζεται, για παϱάδειγμα, να
τιμωϱείται για τον έϱωτά του πϱος την Αθηνά – διὰ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς
ἐϱασθῆναι80.
Αγαθό πολιτισμού η φωτιά ενώνει, λοιπόν, μέσω των
λαμπαδη-δϱομιών, το απόμαϰϱο τέμενος της Αϰαδημίας με το
άστυ, την αγοϱά με τη μεγαλοπϱεπή αϰϱόπολη, αλλά ϰαι τις
ταπεινές τάξεις των αγγειοπλαστών ϰαι των μεταλλουϱγών με τα
αϱιστοϰϱατιϰά ιδανιϰά81. Επιπλέον, οι υδϱίες-έπαθλα (χάλϰινα
σϰεύη, πϱοϊόντα της εϱγασίας με τη φωτιά)82 που βλέπουμε δίπλα
στον βωμό της Πολιάδος, σε αγγεία ϰοσμημένα με σϰηνές από τις
παναθηναϊϰές λαμπαδηδϱομίες83 συνδέουν τη φωτιά των
λαμπαδηδϱομιών με το νεϱό, στοιχεία εξίσου απαϱαίτητα ϰαι τα
δύο για την τέλεση των θυσιών ϰαι τον πολιτισμό γενιϰότεϱα.

Έϱως-Αντέϱως: αιτιολογιϰές διηγήσεις
ϰαι ϰουτσομπολιά
Κατά την εποχή των Πεισιστϱατιδών, αλλά ϰαι αϱγότεϱα, ο
Έϱως ανθεί στα γυμναστήϱια ϰαι τις παλαίστϱες ϰαι, με εξαίϱεση
τα φτεϱά του, ταυτίζεται με την εξιδανιϰευμένη ειϰόνα ενός
αγοϱιού. Αυτός είναι ο θεός που τιμούν οι στίχοι του Σόλωνα, του
Θέογνη ϰαι του Αναϰϱέοντα ϰαι που αναπαϱιστούν πολλές
79

Αισχύλος, Πϱομηθεὺς Δεσμώτης, 506.
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Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο, 2,1249 (= Δοῦϱις, FGrHist 76 F 47).
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Βλ., μεταξύ άλλων, την πϱόσφατη μελέτη της Anne-Françoise JACCOTTET, « De

l’Académie à l’Acropole. Parcours religieux, idéologique et politique », στο Geneviève
HOFFMANN ϰαι Antoine GAILLOT, Rituels et Transgressions. De l’Antiquité à nos

jours (Actes du colloque d’Amiens, 23-25.01.08), Αμιένη, 2004, σελ. 45-59.
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Στα Παναθήναια, το ομαδιϰό έπαθλο για τη νιϰήτϱια φυλή ήταν ένα βόδι ϰαι εϰατό

δϱαχμές, ενώ το ατομιϰό έπαθλο για τον λαμπαδηφόϱο που τεϱμάτιζε πϱώτος ϰαι
με την λαμπάδα αναμμένη ήταν μία υδϱία ϰαι τϱιάντα δϱαχμές. Οι τέσσεϱις
υδϱιαφόϱοι της βόϱειας ζωφόϱου του Παϱθενώνα έχουν μάλιστα ταυτιστεί,
σύμφωνα με μία τολμηϱή υπόθεση, με τους νιϰητές των ετήσιων Παναθηναίων,
βλ. Erika SIMON, Festivals of Attica, Βισϰόνσιν, 1983, σελ. 63-64.
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ΚΕΦΑΛIΔΟΥ, όπ. π., σελ. 102-104.

αγγειογϱαφίες από το 560 π. Χ. ϰαι εξής. Χαϱάγματα, σε αγγεία
της ίδιας εποχής, του επιθέτου ϰαλός δίπλα στο όνομα ϰάποιου
αγοϱιού ανήϰουν επίσης στη διϰή του σφαίϱα. Τι πιο φυσιϰό από
το να έχει τον βωμό του σ έναν χώϱο άθλησης όπως η
Αϰαδημία...
Οι παϱαδόσεις σε σχέση με τον βωμό του Έϱωτα
εντάσσονται, όπως είδαμε, σε αυτήν την ατμόσφαιϱα ϰαι δεν
σταματούν στις ϰαταϰτήσεις των Πεισιστϱατιδών ϰαι των οιϰείων
τους. Ο Παυσανίας, έχοντας σημειώσει την ύπαϱξη του βωμού,
πϱοσθέτει ένα πιο λαϊϰό ϰαι πϱοφανώς μεταγενέστεϱο « εϱωτιϰό
μελό », συνδέοντας, στην αφήγησή του, τον βωμό του Έϱωτα
στην Αϰαδημία με τον βωμό του Αντέϱωτα μέσα στην πόλη – ἐν
πόλει. Ο όϱος ἀντέϱως στην εϱωτιϰή ιστοϱία που μεταφέϱει ο
Παυσανίας, δηλώνει την εϱωτιϰή ανταπόϰϱιση, ίσως μάλιστα
συνδεδεμένη με την έννοια της νεμέσεως84, μολονότι, σε άλλες
πεϱιπτώσεις, δηλώνει πολύ συχνότεϱα οτιδήποτε αντιμάχεται τον
Έϱωτα85 :
πϱὸ δὲ τῆς ἐσόδου τῆς ἐς Ἀϰαδημίαν ἐστὶ βωμὸς Ἔϱωτος ἔχων
ἐπίγϱαμμα ὡς Χάϱμος Ἀθηναίων πϱῶτος Ἔϱωτι ἀναθείη. τὸν δὲ
ἐν πόλει βωμὸν ϰαλούμενον Ἀντέϱωτος ἀνάθημα εἶναι λέγουσι
μετοίϰων, ὅτι Μέλης Ἀθηναῖος μέτοιϰον ἄνδϱα Τιμαγόϱαν
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Πϱβλ. CALAME, όπ. π., σελ. 347-348.
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Πϱβλ. SCANLON, όπ. π., σελ. 259-

263. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τονΠαυσανία (6, 23,
3), ο Έϱωτας ϰαι ο Αντέϱωτας διέθεταν από έναν βωμό οϰαθένας στο πιο αϱχαίο απ
ό τα γυμνάσια της Ήλιδας, ενώ σε ανάγλυφο, που βϱισϰόταν σε μιαν άλλη παλαίστϱ
α της πόλης, την Μαλθώ, το ζευγάϱιειϰονιζόταν σε διαμάχη για ένα ϰλαδί φοινιϰιάς
(6, 23,
5). Ως Έϱωτας ϰαιΑντέϱωτας εϱμηνεύεται συνήθως ϰαι το ζευγάϱι των αντιμαχόμεν
ων Εϱώτωνπου απαντά σε αγγειογϱαφίες σε πλαίσιο που σχετίζεται συχνά με τον γ
άμο, βλ. Antoine HERMARY, Helene

CASSIMATIS, Rainer VOLLKOMMER, λ.

« Eros » στο LIMC, III, 1, σελ. 850-942 (ϰυϱίως σελ. 882883). Το νόημα της πάλης των δύοΕϱώτων πϱέπει να βϱίσϰεται τόσο στα αντιμαχόμε
να αισθήματα που ωθούνϰάποιον είτε ν’αντισταθεί είτε να ενδώσει στον έϱωτα, όσο
ϰαι στην πάλη μεοποιαδήποτε εμπόδια ϰαι ϰυϱίως αντεϱαστές που διεϰδιϰούν το ίδι
οαντιϰείμενο του πόθου. Το μοτίβο δεν λειτουϱγεί, ωστόσο, ως απλήμεταφοϱά για τ
α πάθη του έϱωτα, αλλά αναϰαλεί, χωϱίς αμφιβολία ϰαι τηνάσϰηση των νέων στην
παλαίστϱα, πεϱιβάλλον τόσο πϱόσφοϱο για τηδημιουϱγία εϱωτιϰών δεσμών.

ἐϱασθέντα ἀτιμάζων ἀφεῖναι ϰατὰ τῆς πέτϱας αὑτὸν ἐϰέλευσεν ἐς
τὸ ὑψηλότατον αὐτῆς ἀνελθόντα∙
Μπϱοστά στην είσοδο της Αϰαδημίας υπάϱχει βωμός του Έϱωτα
με επιγϱαφή η οποία λέει ότι ο πϱώτος Αθηναίος που έϰανε
αφιέϱωμα στον Έϱωτα ήταν ο Χάϱμος. Λένε επίσης ότι ο
λεγόμενος βωμός του Αντέϱωτα μέσα στην πόλη είναι αφιέϱωμα
των μετοίϰων, γιατί ϰάποιος Μέλης, Αθηναίος, αποϱϱίπτοντας τον
έϱωτα ενός μετοίϰου, του Τιμαγόϱα, τον πϱόσταξε να ανέβει στο
ψηλότεϱο σημείο του βϱάχου ϰαι να πέσει από εϰεί86.
Πϱοϰαλώντας τον εϱωτευμένο Τιμαγόϱα, ο Μέλης του ζητά
να γϰϱεμιστεί από το ψηλότεϱο σημείο της Αϰϱόπολης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το ϱήμα ἀφεῖναι που επαναλαμβάνεται τϱις στην
αφήγηση του Παυσανία συμπίπτει με τον τεχνιϰό όϱο για την
εϰϰίνηση των δϱομέων, ενώ, ϰατά πεϱίεϱγη σύμπτωση, στους
Βατϱάχους του Αϱιστοφάνη, όπως είδαμε, ο Ηϱαϰλής,
συμβουλεύοντας τον Διόνυσο να γϰϱεμιστεί από τον πύϱγο του
Τίμωνα, ϰάνει φανεϱό λογοπαίγνιο με το παϱάγγελμα που δίνεται
στους λαμπαδηδϱόμους (εἷνται – εἷναι ϰαὶ σὺ σαυτόν)87 στην
πεϱίπτωση αυτή.
Σύμφωνα με τη συνέχεια της αφήγησης του Παυσανία, η
αυτοϰτονία του Τιμαγόϱα λιώνει τον πάγο στην ϰαϱδιά του
Μέλητα ο οποίος αϰολουθεί τον ίδιο δϱόμο με τον θαυμαστή του –
ἐς τοσοῦτο μετανοίας ἐλθεῖν ὡς πεσεῖν τε ἀπὸ τῆς πέτϱας τῆς
αὐτῆς ϰαὶ οὕτως ἀφεὶς αὑτὸν ἐτελεύτησε. Ο βωμός αποτελεί
ανάθημα των μετοίϰων στον δαίμονα Αντέϱωτα, τον οποίο
ταυτίζουν με τον ἀλάστοϱα, το εϰδιϰητιϰό φάντασμα δηλαδή, του
αδιϰοχαμένου μετοίϰου Τιμαγόϱα – ϰαὶ τὸ ἐντεῦθεν δαίμονα
Ἀντέϱωτα τὸν ἀλάστοϱα τὸν Τιμαγόϱου ϰατέστη τοῖς μετοίϰοις
νομίζειν –, ενώ ο Παυσανίας δεν τον συνδέει ϰαθαϱά με ϰάποιον
αγώνα δϱόμου, μολονότι αμέσως μετά την ιστοϱία του Μέλητα ϰαι
του Τιμαγόϱα επιστϱέφει στην πεϱιγϱαφή της Αϰαδημίας ϰαι στο
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Βλ. παϱαπάνω, σελ. 322 ϰαι σημ. 52.

θέμα των λαμπαδηδϱομιών οι οποίες ξεϰινούν από τον βωμό του
Πϱομηθέα88.
Το λεξιϰό της Σούδας παϱαθέτει την ίδια ιστοϱία με
ελάχιστες διαφοϱοποιήσεις – αντιστϱοφή των ονομάτων εϱαστή
ϰαι εϱωμένου – ϰαι ϰυϱίως με πεϱισσότεϱες λεπτομέϱειες89. Εδώ
δίνεται έμφαση στην ϰοινωνιϰή ασυμμετϱία που οδηγεί στην
εϱωτιϰή αποτυχία : ο ϰαλός, δηλαδή, σύμφωνα με την εϰδοχή
της Σούδας, ο Τιμαγόϱας, παϱουσιάζεται ως ένα ϰαϰομαθημένο
μειϱάϰιον από πλούσια, αϱιστοϰϱατιϰή οιϰογένεια το οποίο
πεϱιφϱονεί τον Μέλητο ϰαι τα εϱωτιϰά του δώϱα ζητώντας του
όλο ϰαι μεγαλύτεϱες χάϱες. Ο τελευταίος έχοντας « πάϱει φωτιά
από τον έϱωτα » – φλεγόμενος τῷ ἔϱωτι – αυτοϰτονεί από
απογοήτευση ϰαι πίϰϱα. Το τέλος της αφήγησης, σε αυτήν την
εϰδοχή, δίνει σαφέστεϱο πεϱιεχόμενο στην έννοια που
πϱοσωποποιεί η μοϱφή του Αντέϱωτα : μετά την αυτοϰτονία,
μόλις ο Τιμαγόϱας πήϱε στα χέϱια του τοὺς ὄϱνιθας, δηλαδή το
τελευταίο εϱωτιϰό δώϱο του Μελήτου το οποίο είχε
πϱοηγουμένως αϱνηθεί, σπϱωγμένος λες από ϰάποια βίαιη
δύναμη, έτϱεξε επάνω στα ίχνη του Μελήτου συναντώντας τον
στον ίδιο τϱαγιϰό θάνατο – τοὺς ὄϱνιθας γοῦν ἀναλαβὼν ϰαὶ ταῖς
ἀγϰάλαις ἐνθείς, εἶτα μέντοι ϰατ’ἴχνια τὰ ἐϰείνου θέων, ὥσπεϱ
οὖν ἑλϰόμενος βίᾳ, ἑαυτὸν σὺν τῷ δυστυχεῖ χωϱῶν ἐπὶ τῷ
Μελήτῳ ἔϱϱιψε φέϱων. Ο λόγος της συμφοϱάς, όπως ϰαταλήγει
το ϰείμενο, είναι ότι ο έϱωτας – ανταπόϰϱιση στον έϱωτα του
Μελήτου – άϱγησε μοιϱαία να τον ϰυϱιεύσει : βϱαδὺν ϰαὶ δυστυχῆ
τὸν ἔϱωτα ἀντεϱασθεὶς τοῦτον.
Η Σούδα παϱουσιάζει την αφήγηση αυτή ως το αἴτιον για το
άγαλμα ενός ωϱαίου ϰαι γυμνού νεαϱού που τϱέχει ϰϱατώντας
δύο πετεινάϱια – ϰαὶ ἕστηϰεν εἴδωλον τοῦ πάθους ϰατὰ τὸν τόπον
παῖς ὡϱαῖος ϰαὶ γυμνὸς ἀλεϰτϱυόνας βʹ μάλα εὐγενεῖς φέϱων ἐν
ταῖς ἀγϰάλαις ϰαὶ ὠθῶν ἑαυτὸν ἐπὶ ϰεφαλήν. Ωστόσο, η μετοχή
ἀντεϱασθείς αναϰαλεί τη μοϱφή του Αντέϱωτα, του οποίου η
λατϱεία ιδϱύθηϰε, σύμφωνα με τον Παυσανία, με αφοϱμή το
εϱωτιϰό δϱάμα.
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Σούδα, στην λ. Μέλητος (497, 1-24, εϰδ. Adler).

Τα σχόλια του Εϱμία στον Φαῖδϱο του Πλάτωνα, τα οποία
οϱίζουν επίσης ως σημείο εϰϰίνησης για τις λαμπαδηδϱομίες των
Παναθηναίων τον βωμό του Έϱωτα – ϰαὶ ὁ δϱόμος γε ὁ μαϰϱὸς
τοῖς Παναθηναίοις ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἔϱωτος ἐγίνετο –
αναφέϱουν, όπως ϰι ο Παυσανίας, μαζί με αυτόν ϰαι τον βωμό
του Αντέϱωτα – ϰαὶ τοῦ Ἔϱωτος βωμοὶ ϰαὶ ἀγάλματα ἦσαν ϰαὶ
Ἀντέϱωτος, ὡς ϰαὶ ἐπιγϱάμματά τε ἐπὶ τῶν ἀγαλμάτων ἐγέγϱαπτο
ἐπαινοῦντα τὸ ἐϱᾶν. Δημιουϱγείται επομένως η εντύπωση ότι ίσως
οι δύο αυτοί βωμοί αποτελούσαν αφετηϱία ϰαι τέϱμα σ έναν
αγώνα μεταφοϱάς της φλόγας90.
Η ασυμμετϱία που ϰαθοϱίζει την εξέλιξη της εϱωτιϰής
πεϱιπέτειας όπως αυτή αναφέϱεται από τον Παυσανία ϰαι τη
Σούδα θα μποϱούσε πϱάγματι να « θεϱαπευτεί » σε τελετουϱγιϰό
επίπεδο με τη σύνδεση των βωμών του Έϱωτα ϰαι του Αντέϱωτα,
μέσω ενός αγώνα νέων, οι οποίοι αποτελούν ϰατεξοχήν
αντιϰείμενα εϱωτιϰής επιθυμίας. Ο βωμός του Αντέϱωτα θα
μποϱούσε ϰατ΄αυτόν τον τϱόπο να γίνει σύμβολο της εϱωτιϰής
ϰαταδίωξης ή ϰαι ανταπόϰϱισης γενιϰά. Δύσϰολα όμως θα
μποϱούσαμε να δεχτούμε άλλο τέϱμα για τα Παναθήναια από τον
βωμό της Αθηνάς Πολιάδος, ο οποίος θα έπϱεπε, όπως είδαμε,
ν’ανάψει με τη φλόγα του νιϰητή για τη θυσία των
Παναθηναίων91. Τόσο ο Εϱμίας, όπως ϰαι πληθώϱα άλλων πηγών
δεν αφήνουν πεϱιθώϱιο για άλλες υποθέσεις – ϰαὶ τοῦ νιϰήσαντος
τῇ λαμπάδι ἡ πυϱὰ τῶν τῆς θεοῦ ἱεϱῶν ἐφήπτετο92. Το ίδιο
δείχνουν, εξάλλου, ϰαθαϱά ϰαι οι αγγειογϱαφίες που
παϱουσιάζουν την άφιξη του λαμπαδηδϱόμου σ έναν βωμό έτοιμο
για θυσία δίπλα σε ελαιόδενδϱο. Σε ϰάθε πεϱίπτωση, ο βωμός
του Αντέϱωτα δεν θα έπϱεπε να απέχει πολύ από το βωμό της
Πολιάδος ϰαι, επομένως, θα μποϱούσε να θεωϱηθεί ως τέϱμα της
λαμπαδηδϱομίας, χωϱίς να πάψει ο βωμός της Πολιάδος να
αποτελεί τον τελιϰό πϱοοϱισμό93.
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ίσως τοποθετείται στη βόϱεια πλαγιά της Αϰϱόπολης, στο ιεϱό όπου τιμάται ο θεός
μαζί με την Αφϱοδίτη ήδη από τα μέσα του -5ου αι.
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Για τον Ν. Robertson, οι βωμοί του Έϱωτα ϰαι του
Αντέϱωτα, στο πλαίσιο της παναθηναϊϰής λαμπαδηδϱομίας
αναϰαλούν τον έϱωτα του Ηφαίστου για την Αθηνά ϰαι την
εϱωτιϰή ϰαταδίωξη με ϰατάληξη την σύλληψη του Εϱιχθόνιου.
Σχετιϰά με τον βωμό του Έϱωτα στην Αϰαδημία, σημειώνει
χαϱαϰτηϱιστιϰά : in setting up the altar of Eros at the Academy,
Charmus could not conceivably have been inmindful of the eros
that produced Erichthonios94. Μολονότι είναι απολύτως λογιϰό ο
Έϱως ϰαι ο Αντέϱως να φέϱνουν στο νου το μυθολογιϰό αυτό
επεισόδιο, δεν μποϱούμε να παϱαβλέψουμε ότι η ιστοϱία
ετεϱόχϱονης ανταπόδοσης του εϱωτιϰού πάθους που αναφέϱουν
ο Παυσανίας ϰαι η Σούδα ειϰονογϱαφεί ουσιαστιϰά τις συμφοϱές
τις οποίες είναι ιϰανή ν΄ανάψει η φλόγα του έϱωτα, όταν δεν
μεταδοθεί εγϰαίϱως. Ο βωμός του Αντέϱωτα, γειτονιϰός μ’αυτόν
της Πολιάδος, λειτουϱγεί, σύμφωνα με τις παϱαδόσεις αυτές, ως
σύμβολο ενός άστοχου αγώνα μεταφοϱάς της εϱωτιϰής φλόγας,
πεϱιγϱάφοντας την επιϰίνδυνη πλευϱά της εϱωτιϰής επιθυμίας.
Πώς αυτή η αμφιβόλου πϱοελεύσεως εϱωτιϰή ιστοϱία αποτέλεσε,
παϱάλληλα με τη σύλληψη ϰαι γέννηση του Εϱιχθόνιου, μέϱος του
ιδεολογιϰού σϰηνιϰού για ένα γεγονός τόσο σημαντιϰό για την
πόλη ϰαι την ειϰόνα της όσο οι λαμπαδηδϱομίες των εφήβων;
Το ενδιαφέϱον των Πεισιστϱατιδών για τις παλαίστϱες, τα
γυμναστήϱια ϰαι τους ομοφυλόφιλους δεσμούς που πλέϰονταν
γύϱω από αυτά είναι σύμφωνο με τα αϱιστοϰϱατιϰά ιδεώδη της
αϱχαϊϰής εποχής. Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι ϰαι ο Σόλων
παλιότεϱα είχε ενδιαφεϱθεί για τους ίδιους χώϱους
πϱοσπαθώντας με νόμους να εμποδίσει τους μη ελεύθεϱους
άνδϱες από τον συγχϱωτισμό με τα αγόϱια της ϰαλής ϰοινωνίας95.
Μετά την πτώση της τυϱαννίδας, μολονότι ξεθυμαίνει η
παιδεϱαστιϰή μόδα ϰαι τα « ϰουτσομπολιά » βϱίσϰουν άλλους
στόχους (όπως, λόγου χάϱιν, την Ασπασία) ο έϱως των αγοϱιών
συνεχίζει να θεωϱείται ο ϰαλύτεϱος δεσμός για τους μελλοντιϰούς
υπεϱασπιστές της πατϱίδας. Έτσι, τον -4ο αι., ο Πλάτων τονίζει
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6 ϰαιἘϱωτιϰός, Moralia, 751b-e. Πϱβλ.
PERCY, όπ. π., σελ. 179 ϰαι

SCANLON, όπ. π., σελ. 212-213,

BUFFIÈRE, όπ. π., σελ. 204-205.

τον ϱόλο του έϱωτα στην επίϱϱωση των φιλιϰών ϰαι ϰοινωνιϰών
δεσμών ϰαι ονειϱεύεται πόλεις ϰαι στϱατόπεδα αποτελούμενα
από εϱαστές ϰαι παιδιϰά96. Ο Αθήναιος, εξάλλου, εϰτός από τον
βωμό του Έϱωτα στη Αθήνα αναφέϱει τα Ἐϱωτίδεια, την πιο
σημαντιϰή εοϱτή στις Θεσπιές της Βοιωτίας, τα Ελευθέϱια, πϱος
τιμήν επίσης του Έϱωτα στη Σάμο, θυσίες σε στϱατιωτιϰά
συμφϱαζόμενα τις οποίες πϱοσέφεϱαν τόσο οι Σπαϱτιάτες όσο ϰαι
οι Κϱήτες στον θεό, εφόσον εγγυάται « τη σωτηϱία ϰαι τη νίϰη
δένοντας μεταξύ τους τους πολεμιστές » ϰαθώς ϰαι τον ιεϱό λόχο
ἐϱαστῶν ϰαὶ ἐϱωμένων των Θηβαίων. Στο ίδιο χωϱίο εξάλλου των
Δειπνοσοφιστῶν επισημαίνεται η αμφίσημη σχέση της τυϱαννίδας
με τα ομοφυλόφιλα ζευγάϱια, ο ϰίνδυνος δηλαδή για
επιϰίνδυνους συνασπισμούς στα γυμνάσια97. Πϱάγματι, ο
πολυμήχανος Έϱως, μολονότι χαϊδεμένος από τους τυϱάννους,
πεϱνά εύϰολα από τη μια πλευϱά στην άλλη ϰαι οι
τυϱαννοϰτόνοι, Αϱμόδιος ϰαι ο Αϱιστογείτων, πϱώιμοι ιδϱυτές ϰαι
ήϱωες της δημοϰϱατίας, είναι ένα μόνο από τα ομοφυλόφιλα
ζευγάϱια που αντιτίθενται στην τυϱαννιϰή εξουσία98. Ο έϱωτας
των γυμνασίων δεν αποτελεί, λοιπόν, ιδιωτιϰή υπόθεση, αλλά
σημαντιϰό παϱάγοντα πολιτιϰής συνοχής ϰαι ασφάλειας ϰαι ως
τέτοιος διεϰδιϰεί διϰαιολογημένα μια ϰεντϱιϰή θέση στα
Παναθήναια.
Η έντονη
παϱουσία
των
εφήβων
στις
λαμπαδηδϱομίες (η οποία από τον -4ο αι. νοηματοδοτεί ίσως
πεϱισσότεϱο από ϰάθε τι άλλο το αγώνισμα αυτό), συνάδει με την
επιλογή του βωμού του Έϱωτα ως σημείου εϰϰίνησης για την
λαμπαδηδϱομία των Παναθηναίων.

Φλόγες του έϱωτα
Όπως ήδη αναφέϱαμε, η θέση του Έϱωτα (πλάι σε θεούς όπως ο
Ηϱαϰλής ϰαι ο Εϱμής) στο ϰέντϱο των αθλητιϰών δϱαστηϱιοτήτων
των εφήβων είναι δεδομένη. Στην τέχνη μάλιστα είναι συχνές οι
αναπαϱαστάσεις του Έϱωτα στο πεϱιβάλλον της παλαίστϱας,
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όπου άλλοτε ποζάϱει ως νιϰητής, άλλοτε ως αθλητής εν ώϱα
αγώνων, άλλοτε επεμβαίνει, συνήθως διώϰοντας εϱωτιϰά τους
νέους99. Σε επιγϱαφιϰές μαϱτυϱίες της αυτοϰϱατοϱιϰής εποχής,
Έϱωτες ϰαι Αντέϱωτες συνεχίζουν να αναφέϱονται ως αναθήματα
ή ϰαι ως αποδέϰτες θυσιών από αγωνοθέτες ϰαι επιμελητές
γυμνασίων. Πολύ συχνά μάλιστα οι μοϱφές αυτές συνοδεύονται
από μιαν άλλη φτεϱωτή μοϱφή που ανήϰει στο χώϱο των
αγώνων, τη Νίϰη100.
Πιο συγϰεϰϱιμένα η ειϰόνα ενός Έϱωτα λαμπαδηδϱόμου
απαντά ήδη από τον 5ο αι. π. Χ. σε αγγειογϱαφίες. Η μοϱφή του
Έϱωτα με δαυλό στο χέϱι (χωϱίς άμεση σύνδεση με τις
λαμπαδηδϱομίες) γνωϱίζει επίσης μεγάλη διάδοση ϰαι επιβιώνει
μάλιστα μέχϱι ϰαι την εποχή των μαγιϰών παπύϱων – σε οδηγίες,
λόγου χάϱιν, για την ϰατασϰευή αγάλματος του Έϱωτα : Ἔϱωτα
ἐπὶ πόλου ἑστῶτα, λαμ- / πάδα ϰϱατοῦντα ϰαομένην, / φλέγοντα
τὴν Ψυχήν101. Όπως σωστά παϱατηϱεί ο Τ. Ε. Scanlon, ο
μεταγενέστεϱος αυτός ειϰονογϱαφιϰός τύπος του Έϱωτα
δαδοφόϱου, μολονότι εν μέϱει θα μποϱούσε να πϱοέϱχεται από
τον τύπο του Έϱωτα λαμπαδηδϱόμου, ανεξαϱτητοποιείται ϰαι
αποϰτά έναν ιδιαίτεϱο συμβολισμό102.
Εάν, ωστόσο, η σχέση του Έϱωτα με τις λαμπαδηδϱομίες
ϰατάφεϱε να επηϱεάσει τον τϱόπο αναπαϱάστασης του Έϱωτα
δαδοφόϱου, θα πϱέπει να οφείλει ϰαι η ίδια, σε ϰάποιο βαθμό, τη
διαμόϱφωσή της στις εϱωτιϰές συνδηλώσεις της φωτιάς ϰαι του
δαυλού. Πέϱα από την ένταξη της λαμπαδηδϱομίας στις πλέον
χαϱαϰτηϱιστιϰές δοϰιμασίες των εφήβων (για τους λόγους που
ήδη αναφέϱθηϰαν, όπως οι απαιτήσεις του αγωνίσματος –
99
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ομαδιϰό πνεύμα, αντοχή ϰαι επιδεξιότητα – ϰαθώς ϰαι η
απαϱαίτητη, για την ανάδειξη των νεανιϰών σωμάτων,
θεαματιϰότητα), πιστεύουμε ότι στην εϱωτιϰή χϱοιά του
αγωνίσματος συνέβαλε χωϱίς αμφιβολία το πλέγμα των ειϰόνων
ϰαι των συνειϱμών που πεϱιβάλλει τον δαυλό ϰαι τη φωτιά ήδη
από την αϱχαϊϰή εποχή.
Ο Πλούταϱχος, πϱοτού αναφέϱει τη σχέση του
Πεισίστϱατου με τον Χάϱμο, πεϱιγϱάφει τη σχέση του ίδιου του
Σόλωνα με τον ωϱαίο Πεισίστϱατο103 ϰαταλήγοντας στο ότι η
φλόγα αυτού του έϱωτα παϱέμεινε άσβεστη – Δίου πυϱὸς ἔτι
ζῶσαν φλόγα104. Η παϱομοίωση του έϱωτα ϰαι των συμπτωμάτων
του με φωτιά είναι γνωστή στην αϱχαία ελληνιϰή γϱαμματεία. Η
μεταφοϱά της εϱωτιϰής επιθυμίας που ϰαίει – ϰαταίθειν,
ϰαταιθαλοῦν, ϰαταϰαίειν, πυϱοῦν – ϰαι αναλώνει ή ψήνει – ή
ϰαλύτεϱα « τσιγαϱίζει » – τα θύματά της – ἐπιτύφεσθαι, ὀπτᾶν –
είναι ιδιαίτεϱα διαδεδομένη στους αλεξανδϱινούς, αλλά απαντά
ϰαι σε πολλούς άλλους αϱχαιότεϱους έλληνες ποιητές, όπως η
Σαπφώ ϰαι ο Πίνδαϱος105. Σημειώνουμε, εξάλλου, το
σημασιολογιϰό πεδίο του ϱήματος ἅπτειν που συνδέει με το
άναμμα της φωτιάς όχι μόνο τις λαβές της πάλης, αλλά ϰαι τις
εϱωτιϰές πεϱιπτύξεις. Στο σατυϱιϰό δϱάμα Πϱομηθεὺς Πυϱϰαεύς
που ίσως σχετίζεται με τη λαμπαδηδϱομία των Πϱομηθείων106, οι
εϱωτιϰές συνδηλώσεις τις φωτιάς ϰαι του δαυλού δεν
απουσιάζουν, εάν ϰϱίνουμε από τα ελάχιστα αποσπάσματα όπου
οι σάτυϱοι φαίνεται να έλϰονται από τη φωτιά όπως από ένα
εϱωτιϰό αντιϰείμενο....107. Ο Αϱιστοφάνης στη Λυσιστϱάτη
συνδυάζει με πολύ ϰωμιϰό τϱόπο το μοτίβο της φλόγας του
έϱωτα με την οϱολογία της ϰουζίνας : « διϰή σου δουλειά είναι να
τον ψήνεις ϰαι να τον γυϱνάς στη σούβλα ϰαι να τον ξεγελάς ϰι
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άλλοτε να τον αγαπάς, άλλοτε όχι – ὀπτᾶν ϰαὶ στϱέφειν
ϰἀξηπεϱοπεύειν ϰαὶ φιλεῖν ϰαὶ μὴ φιλεῖν »108. Στα εϱωτιϰά
επιγϱάμματα της Παλατινῆς Ἀνθολογίας η φλόγα για τα αγόϱια –
φιλόπαις – ανάβει πυϱϰαγιά στα σπλάγχνα ϰαι τα θύματά της
εϰλιπαϱούν για ϰϱύο νεϱό ϰαι λιωμένο χιόνι109. Ο Έϱωτας,
οπλισμένος με δαυλό –... λαμπάδ’ἀνάψας,/ ὡς πάϱος, αἰθομέναν
θῆϰεν ὑπὸ ϰϱαδίᾳ110, « φωτιά δυνατότεϱη απ τη φωτιά » –
ϰϱεῖσσον πῦϱ πυϱός111 – βάζει ένα ϰνίσμα πυϱός στην ϰαϱδιά του
θύματος112.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η φωτιά των
μεταλλουϱγών, την οποία ενσαϱϰώνει ο ανάπηϱος θεός δεν είναι
ξένη πϱος την φωτιά του Έϱωτα. Είναι χαϱαϰτηϱιστιϰό, από
αυτήν την άποψη, ότι ο Απολλώνιος (σε απόσπασμα που σώζουν
τα σχόλια στον έβδομο Ὀλυμπιόνιϰο του Πινδάϱου), συνδέοντας
την ϱοδιαϰή τελετουϱγία των ἄπυϱων ἱεϱῶν με την αθηναϊϰή
παϱάδοση της ϰαταδίωξης της Αθηνάς από τον Ήφαιστο,
αναφέϱει ότι οι Ρόδιοι αϱνούνται να χϱησιμοποιήσουν τη φωτιά,
στη συγϰεϰϱιμένη πεϱίπτωση, λόγω έχθϱας πϱος τον Ήφαιστο,
επειδή αποπειϱάθηϰε να βιάσει την Αθηνά113. Η φωτιά φαίνεται,
λοιπόν, στην πεϱίπτωση αυτή, να ενσαϱϰώνει την άμετϱη
σεξουαλιϰή όϱεξη του θεού. Ο ίδιος, άλλωστε, ο Πίνδαϱος, στον
εν λόγω Ολυμπιόνιϰο, μιλώντας για την ίδϱυση των ιδιότυπων
τελετουϱγιών της Ρόδου, ίσως όχι τυχαία, όπως σημειώνει στη
μελέτη του ο P. Sfyroeras, χϱησιμοποιεί την έϰφϱαση σπέϱμα
φλογός υπογϱαμμίζοντας την ομολογία ανάμεσα στη φωτιά ϰαι
την γονιμοποιό σεξουαλιϰότητα114.
***
Η σχέση του Έϱωτα με τη φωτιά, όχι μόνο δεν μποϱεί να
θεωϱηθεί απλή απόϱϱοια του ϱόλου του βωμού του Έϱωτα στη
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συγϰεϰϱιμένη λαμπαδηδϱομία, αλλά φαίνεται, αντιστϱόφως, να
τϱοφοδοτεί τη συμβολιϰή διάσταση της εϰδήλωσης αυτής των
Παναθηναίων. Ως ενσάϱϰωση της φλόγας του έϱωτα των εφήβων
ϰαι πϱοστάτης της αθλούμενης νεολαίας, ο Έϱωτας υπογϱαμμίζει
με την παϱουσία του στην σημαντιϰότεϱη εοϱτή του αθηναϊϰού
εοϱτολογίου τον ϱόλο της ομοϱφιάς ϰαι της δύναμης των
μελλοντιϰών υπεϱασπιστών της Αθήνας για την ζωή ϰαι την
ευημεϱία της πόλης.
Τα παϱαδείγματα τα οποία αναφέϱθηϰαν στο τελευταίο
μέϱος της παϱούσας μελέτης, δείχνουν, επιπλέον, ότι οι εϱωτιϰές
συνδηλώσεις της φωτιάς αποτελούν ϰοινό παϱανομαστή : (i) των
παϱαδόσεων για την τόσο σημαντιϰή, στο πλαίσιο του αθηναϊϰού
μύθου της αυτοχθονίας, εϱωτιϰή πεϱιπέτεια Αθηνάς ϰαι
Ηφαίστου, (ii) της τελετουϱγιϰής εξύμνησης του έϱωτα των
εφήβων μέσω των λαμπαδηδϱομιών115. Με άλλα λόγια, ο έϱωτας
του Ηφαίστου για την Αθηνά ϰαι αυτός που ανθεί στα γυμνάσια
είναι δυνατόν να ανταναϰλώνται εξίσου στη φλόγα που ανάβει
τον βωμό της Πολιάδος. Η παϱουσία του θεού Έϱωτα επομένως,
όχι μόνο δεν επισϰιάζει τις γνωστές παϱαδόσεις που σχετίζονται
με τα Παναθήναια, αλλά συνέχει τις πολλαπλές συμβολιϰές
διαστάσεις της εοϱτής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ
Αθανασία Ζωγράφου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

115

Συνεπώς, η εϱμηνεία του Ν. Robertson, σχετιϰά με τον βωμό του Έϱωτα, μολονότι

μποϱεί να χαϱαϰτηϱιστεί μονοδιάστατη, δεν αντιφάσϰει πϱαγματιϰά με την ευϱύτεϱη
σημασία της παϱουσίας του θεού στο τέμενος της Αϰαδημίας (βλ. παϱαπάνω, σελ.
326 ϰαι σημ. 63).

