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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΟΓΙΟ 

 

        Γηα ηε δσή ηνπ Απνιισλίνπ ζρεδφλ ηίπνηε δελ είλαη κε βεβαηφηεηα γλσζηφ. 

Γελλεκέλνο ζηελ Αιεμάλδξεηα, πηζαλψο γχξσ ζην 295 π.Χ., θαηέιεμε λα νλνκάδεηαη 

Ρφδηνο, ίζσο επεηδή ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπ δίδαμε ξεηνξηθή ζηε Ρφδν. 

Γηαδέρζεθε ηνλ Εελφδνην σο δηεπζπληήο ηεο Αιεμαλδξηλήο Βηβιηνζήθεο θαη 

δηεηέιεζε παηδαγσγφο ηνπ κειινληηθνχ Πηνιεκαίνπ Γ΄ ηνπ Δπεξγέηε.  

        Έγξαςε επηγξάκκαηα, πνηήκαηα γηα ηελ ίδξπζε δηαθφξσλ πφιεσλ θαη κηα πεδή 

πξαγκαηεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ Οκήξνπ απφ ηνλ Εελφδνην. Ωο λένο ιέγεηαη φηη ήιζε 

ζε αληίζεζε κε ηνλ πξψελ δάζθαιφ ηνπ, ηνλ Καιιίκαρν, θαη φηη ε πξψηε απαγγειία 

ησλ Ἀπγοναςηικῶν ζηελ Αιεμάλδξεηα δελ είρε θαιή ππνδνρή. Λέγεηαη φηη 

ελνριεκέλνο απνζχξζεθε ζηε Ρφδν, φπνπ θαη μαλάγξαςε ην πνίεκα, ηειηθψο δε 

επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ σο θεκηζκέλνο πνηεηήο.  

        Ζ γιψζζα ηνπ Απνιισλίνπ, ην ιεθηηθφ θαη ε θξαζενινγία ηνπ, είλαη απζηεξά 

νκεξηθή θαη ζρεδφλ θάζε ζηίρνο πεξηιακβάλεη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ «Ηιηάδα» θαη ηελ «Οδχζζεηα» ή είλαη δηαζθεπαζκέλεο. Δλ ηνχηνηο, παξά ηε 

ιεθηηθή νκνηφηεηα πξνο ηνλ Όκεξν, θαη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη έπνο φζνλ αθνξά 

ζηνλ ζθνπφ θαη ζην ζέκα, ηα Ἀπγοναςηικὰ είλαη ζπλεηδεηά έλα «θαιιηκάρεην» 

πνίεκα. Ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηνο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο αηηηνινγηψλ, ηνπνζεζηψλ, 

ζέζεσλ θαη εζίκσλ θαη νη ζπλερείο ππαηληγκνί ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ 

νκεξηθή θηινινγία ηεο επνρήο θαη ηελ θξηηηθή ηνπ θεηκέλνπ.  

        Ζ ζηηρνπξγηθή είλαη πην νκαιή απ’ φζν ζηνλ Όκεξν. Γελ ππάξρνπλ ινγφηππνη ή 

επαλαιακβαλφκελνη ζηίρνη. Οη ζενί δηαδξακαηίδνπλ κηθξφηεξν ξφιν θαη νη 

αλζξψπηλνη πξσηαγσληζηέο παξνπζηάδνληαη κε ιηγφηεξν «εμηδαληθεπκέλν» θσο… Γηα 

έπνο ην πνίεκα είλαη κηθξφ (ηέζζεξα βηβιία, 5.835 ζηίρνη). Έηζη, ηα Ἀπγοναςηικὰ δελ 

είλαη αληη-θαιιηκάρεηα· είλαη κηα πξνζπάζεηα λα μαλαδσληαλέςεη ν παιαηφο επηθφο – 

εξσηθφο ηχπνο κεηαθεξφκελνο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λέαο πνίεζεο. Δάλ ν 

Καιιίκαρνο εθηηκνχζε θάπνην… ἓν ἄειζμα διηνεκέρ, πξέπεη λα ήηαλ ηα Ἀπγοναςηικά.   

 

Ανάλςζη ηυν Ἀπγοναςηικῶν 

 

        Μεηά απφ πνιπάξηζκεο πεξηπέηεηεο, νη Αξγνλαχηεο θζάλνπλ επηηέινπο ζηελ 

Κνιρίδα. 

        ηελ αξρή ηνπ 1
νπ

 Βηβιίνπ ν πνηεηήο επηθαιείηαη ηνλ Απφιισλα. Αιιά ζηελ 

αξρή ηνπ 3
νπ

 Βηβιίνπ δεηεί ηελ έκπλεπζε απφ ηελ Δξαηψ, ηε Μνχζα ηεο εξσηηθήο 

πνίεζεο. Ζ λέα επίθιεζε αλαγγέιιεη έλα λέν, ξνκαληηθφ ζηνηρείν κέζα ζην έπνο, ην 

νπνίν είρε ήδε πξννηθνλνκεζεί απφ ηελ έιμε ηνπ Ηάζνλνο πξνο ηε βαζίιηζζα ηεο 

Λήκλνπ ζην 1
ν
 Βηβιίν.  

        Σν 3
ο
 Βιβλίο αξρίδεη κε κηα έμππλε ζθελή ζηνλ Όιπκπν, ζηελ νπνία ε Ήξα θαη 

ε Αζελά πείζνπλ ηελ Αθξνδίηε λα ζπξψμεη ηνλ γην ηεο, ηνλ Έξσηα, λα ρηππήζεη κε 

ηα βέιε ηνπ ηε Μήδεηα, θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Κνιρίδνο Αηήηε, ψζηε λα εξσηεπζεί 

ηνλ Ηάζνλα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο καγηθέο δπλάκεηο ηεο, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα 

απνθηήζεη ην δέξαο. Όηαλ ν Ηάζσλ κε επγέλεηα ππνβάιεη ην αίηεκά ηνπ, ν βαζηιηάο 

αξλείηαη λα δψζεη ην δέξαο, εθηφο εάλ ν Ηάζσλ κπνξέζεη λα ηνλ ζπλαγσληζζεί ζηελ 

εθηέιεζε κηαο θνβεξήο απνζηνιήο – πξέπεη λα δεχμεη θαη λα νξγψζεη κε ππξίπλννπο 

ηαχξνπο, λα ζπείξεη δφληηα δξάθνληνο θαη λα ζεξίζεη ηε ζνδεηά νπιηζκέλσλ αλδξψλ, 

νη νπνίνη μεθπηξψλνπλ απ’ απηά. Παξ’ ειπίδα ν Ηάζσλ δέρεηαη ηελ πξφθιεζε. 

        Χάξε ζηα βέιε ηνπ Έξσηα ε Μήδεηα ήηαλ ήδε εξσηεπκέλε κε ηνλ Ηάζνλα θαη 

αληαπνθξίζεθε επλντθά ζηελ έθθιεζή ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη. Σο 3
ο
 Βιβλίο αζσολείηαι 

ζε μεγάλη έκηαζη με ηην τςσική ηαπασή ηηρ Μήδειαρ, θαζψο ε εξσίδα βξίζθεηαη 
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κεηαμχ ηεο αγάπεο ηεο πξνο ηνλ Ηάζνλα  θαη ηεο αθνζίσζήο ηεο πξνο ηνλ παηέξα ηεο. 

ε κηα ζεηξά κνλνιφγσλ αγσλίδεηαη κάηαηα ελαληίνλ ηεο επηζπκίαο ηεο πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ζετθή έκπλεπζε. Αξγφηεξα, ζε κηα ηδηαίηεξε ζπλάληεζε, ζα δψζεη 

ζηνλ Ηάζνλα ηα «θάξκαθα» γηα λα ηνλ θάλεη άηξσην, θαη απηφο ζα ππνζρεζεί φηη ζα 

ηελ πάξεη καδί ηνπ σο ζχδπγφ ηνπ. Σν βηβιίν ηειεηψλεη κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο.  

        Για ηοςρ πεπιζζόηεποςρ αναγνώζηερ η «τςσολογημένη» παποςζίαζη ηηρ 

Μήδειαρ αποηελεί ηην καλύηεπη ζηιγμή ηος έποςρ…  

        Ζ εηθφλα ηεο Γηδνχο ζηνλ Βηξγίιην θαη ησλ ηαιαληεπνκέλσλ εξσίδσλ ηνπ 

Οβηδίνπ ζηηο «Μεηακνξθψζεηο» νθείινπλ πνιιά ζηνλ Απνιιψλην. Ο Απνιιψληνο, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, νθείιεη πνιιά ζηελ παζηαζκέλε Μήδεηα ηνπ Δπξηπίδε. Μπνξνχκε π.ρ. 

λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ζη. 771 – 801 ησλ Ἀπγοναςηικῶν κε ηνπο ζηίρνπο 1019 – 1080 

ηεο επξηπίδεηαο ηξαγσδίαο, φπνπ ε εξσίδα αγσληά γηα ηνλ θφλν ησλ παηδηψλ ηεο. 

Αλαθνξέο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ελδηαθέξνπζεο, γηαηί καο ζπκίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Μήδεηαο θαη ηνπ Ηάζνλνο. 

        ην έπνο ηνπ Απνιισλίνπ ε Μήδεηα παξνπζηάδεηαη κε ακθίζεκνπο φξνπο. ην 

3
ν
 Βηβιίν ν πνηεηήο παξακεξίδεη ηηο ζθνηεηλέο πιεπξέο ηεο, επηθεληξψλνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα κηαο λέαο θνπέιαο. Αλλά ζε 

κάποιο βαθμό, ζηο 3
ο
 Βιβλίο και πεπιζζόηεπο ζηο 4

ο
, ζςνειδηηοποιούμε όηι η 

Μήδεια, υρ απόγονορ ηος Ηλίος και ιέπεια ηηρ Δκάηηρ, έσει μεγάλη δύναμη και 

για ηο καλό… και για ηο κακό…   

 

 

Απολλυνίος Ροδίος «Ἀπγοναςηικά», Βιβλίο Γ΄ ζη. 744 – 770 

 

(Σν απφζπαζκα απηφ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, εκπεξηέρεηαη 

ζηηο δηαλεκεζείζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ, θσηνηππίεο) 

 

Λεξιλόγιο 

 

κνέθαρ, ηό, γελ. κνέθοςρ θαη κεηαγελ. κνέθαηορ = ζθνηάδη 

Ἑλίκη, ἡ: άιιν φλνκα ηεο Ἄπκηος. Καηά κία παξάδνζε ήηαλ ζπγαηέξα ηνπ 

Λπθάνλνο, ηελ νπνία είρε εξσηεπζεί ν Εεπο. Γηαπηφ ε Ήξα ηελ κεηακφξθσζε ζε 

αξθνχδα θαη θαηφπηλ ν Εεπο ζε αζηεξηζκφ. Σν φλνκα Ἑλίκη δείρλεη ηελ πεξηζηξνθή 

ηνπ αζηεξηζκνχ γχξσ απφ ηνλ πφιν.  

ἀζηήπ, ὁ, γελ. ἀζηέπορ, δνη. πιεζ. ἀζηπάζι = ην αζηέξη (έλα θαη κφλν) ζε αληίζεζε κε 

ηε ι. ἄζηπον, πνπ ζεκαίλεη ην ζχλνιν αζηεξηψλ.  

Ὠπίων, ὁ: ν ιακπξφηεξνο αζηεξηζκφο ηνπ νπξαλίνπ ζφινπ. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ 

ηνλ φκνξθν θπλεγφ Ωξίσλα, γηα ηνλ νπνίν ππήξραλ πνιιέο κπζηθέο παξαδφζεηο. Ωο 

αζηεξηζκφο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Όκεξν, ηνλ Ζζίνδν θαη ηνλ Πίλδαξν.  

ἔδπακον: αφξ. β΄ ηνπ ξ. δέπκομαι = βιέπσ, βιέπσ θαζαξά 

πςλαωπόρ, ὁ - πςλωπόρ (> πύλη + ὤπα) = ὁ θπιάηησλ ηὴλ πχιελ. 

ἐέλδεηο: ἔλδομαι θαη ἐέλδομαι, επηθφ, απνζεηηθφ ξήκα ελ ρξήζεη κφλν θαη’ ελεζη. 

θαη παξαη. = επηζπκψ, πνζψ, επηδηψθσ (+ απαξέκθ.). πληαζζφκελν κε γελ. (φπσο 

εδψ) ζεκαίλεη: επηζπκψ έληνλα, πνζψ. 

ἀδινὸρ θαη ἁδινόρ = ζηελφο, ππθλφο, παρχο, ζθνδξφο, δπλαηφο <ἅδην = αξθεηά, 

άθζνλα.  

κῶμα, ηό,  (< κεῖμαι, κοιμάω) = βαζχο χπλνο, ιήζαξγνο. 

ὑλακή, ἡ,  (ὑλάω, ὑλακηῶ) = γάβγηζκα. 
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θπόορ, ὁ, (αηη. θποῦρ <θπέομαι) = ζφξπβνο, ζφξπβνο δπζαξεζηεκέλνπ πιήζνπο, 

θήκε. 

ὄπθνη, ἡ = ζθνηάδη ηεο λχρηαο, λχρηα, κειαγρνιία.  

μελέδημα, ηό = θξνληίδα, κέξηκλα, αλεζπρία [μελεδαίνω <μέλω] (1. μέλω ηινὶ = είκαη 

αληηθείκελν θξνληίδαο. 2. μέλει μοι ηι = ελδηαθέξνκαη γηα θάηη).    

δείδω: ν ελζη. ελ ρξήζεη κφλν ζην α΄ πξφζσπν θαη απηφ κφλν ζηνπο επηθνχο. Ο 

παξαθείκελνο  δέδοικα ή δέδια ηίζεηαη κε ελεζησηηθή ζεκαζία. Μέιι. δείζομαι θαη 

κεηαγελ. δείζω. Αφξ. ἔδειζα. = θνβνχκαη. 

θθίζθαι: απαξέκθ. παζεη. ανξίζη. ηνπ ξ. θθίω, θθίνω. 

νειόρ, ἡ = λέα γε, ρσξάθη νξγσκέλν.  

ἀεικελίη = ἀεικήρ (ἀ + εἰκὸρ) = αλάξκνζηνο, απξεπήο, επηειήο. 

πςκνά: νκεξ. επίξξ. πςκνόν, πςκνά, πςκινόν, πςκινά. Δπίζ. πςκνόρ θαη πςκινόρ, -ή, -όν 

= ππθλφο, ζηεξεφο, ζπρλφο, πνιχο. Σν επίξξ. ζεκαίλεη «πνιχ, πάξα πνιχ». 

θύω θαη θςίω = καίλνκαη, νξκψ, θέξνκαη νξκεηηθψο, ηαξάζζνκαη (εδψ).  

ἐνιπάλλομαι θαη ἐμπάλλομαι = ζθηξηψ, αλαπεδψ, ρνξνπεδψ.  

γαςλόρ, ὁ, νκεξηθ. άπαμ ιεγφκελν = θάδνο, θαξδάξα.  

ζηποθάλιγξ, ἡ, (<ζηποθαλίζω) = πεξηζηξνθή, δίλε, ζηξφβηινο, θίλεζε. Δπίζεο: άμσλ 

ακάμεο, κεληεζέο.  

ἀΐζζω = θηλνχκαη νξκεηηθά, απαζηξάπησ. 

κέαπ, ηό, (θαη ζπλῃξ. κῆπ) = θαξδηά.  

ἐλελίζω, εθηεη. ηχπνο ηνπ ἑλίζζω, = πεξηζηξέθσ 

ηείπω, κφλνλ ελεζη. θαη παξαηαη., ελεξγ. θαη παζεη. = ηξίβσ, θαηαηξίβσ, βαζαλίδσ, 

θαηαπνλψ (ελλ. αὐηήν). 

ζμύσω, -ξω, -ξα, ἐζμύσθην, ἔζμςγμαι = θξπθνθαίσ, ζηγνβξάδσ. 

ἀπαιόρ = ιεπηφο, αδχλαηνο, ηζρλφο. 

νείαηορ – νέαηορ = έζραηνο, ηειεπηαίνο, θαηψηαηνο.  

ἰνίον, ηό, = ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ, ην πξνο ηνλ απρέλα. 

δύνω – δύω = εηζέξρνκαη, εηζδχσ, ελδχνκαη (κεηαβαη. = ελδχσ).  

ἀνία, ἡ, = ζιίςε, ιχπε, πφλνο, ζηελνρψξηα. 

ππαπίρ, ἡ, (ζπλήζσο ζηνλ πιεζ. αἱ ππαπίδερ) = θξέλεο, λνπο, δηάλνηα, θαξδηά. 

ἐνιζκίμπηω αληί ἐνζκήπηω = νξκψ. 

θανέειν: αφξ. β΄ κε άγλσζηεο πξνέιεπζεο θαηάιεμε –έεηλ (βι. θαη Όκεξν).  

εὔκηλορ: εθηεηακ. ηχπνο ηνπ ἕκηλορ = ήζπρνο, ακέξηκλνο. 

ὀηλέω θαη ὀηλεύω = ππνθέξσ, ππνκέλσ, αληέρσ (δελ ππάξρεη ζηελ θιαζηθή πνίεζε). 

ἕζομαι - ἑδοῦμαι - ἑζόμην - ἑζέζθην (ἕδορ, ἕδπα) = ηδξχσ. 

δοάζζαηο ηνπ ξ. δοιάζω (<δοιόρ, δύο) ή δοάζω = ζθέπηνκαη θαηά δχν ηξφπνπο, 

δηζηάδσ, ακθηβάιισ. (δοιή, ἡ, = ακθηβνιία, ζηελνρψξηα). ηνλ Όκεξν ην δοάζζαηο 

ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ ἔδοξε. 

 

        ηνπο ζηίρνπο 766 – 769 ε Μήδεηα αλαθέξεη ηξεηο επηινγέο: 1) λα δψζεη ηα 

θάξκαθα ζηνλ Ηάζνλα, 2) λα κελ δψζεη ηίπνηε, αιιά λα απηνθηνλήζεη, 3) λα κελ 

θάλεη ηίπνηε… 

 

Μεηάθπαζη 

 

        Ζ κελ λχρηα έξημε έπεηηα πάλσ ζηε γε ζθνηάδη· νη δε λαχηεο ζηε ζάιαζζα 

έζηξεθαλ ηα κάηηα ηνπο απφ ηα θαξάβηα πξνο ηελ Άξθην θαη ηα αζηέξηα ηνπ 

Ωξίσλνο· ιαρηαξνχζε ηνλ χπλν θαη θάζε νδνηπφξνο θαη θάζε θχιαθαο, θαη ηελ κάλλα 

πεζακέλσλ παηδηψλ βαξχο χπλνο ηελ ηχιηγε· νχηε ζθχισλ γάβγηζκα πηα ζηελ πφιε 

νχηε θαλείο ζφξπβνο αθνπγφηαλ· ε ζηγή ζθέπαδε ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο. Αιιά 
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θαζφινπ δελ πήξε ηελ Μήδεηα ν γιπθφο χπλνο. Γηαηί ηελ μεζήθσλαλ πνιιέο 

θξνληίδεο απφ ηελ επηζπκία γηα ηνλ γην ηνπ Αίζνλνο, επεηδή θνβφηαλ ηε κεγάιε 

δχλακε ησλ ηαχξσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ζα έβξηζθε αλάξκνζην ζάλαην ζην ρσξάθη 

ηνπ Άξε. Καη ε θαξδηά ηεο κέζα ζηα ζηήζε ηεο ηαξαζζφηαλ, φπσο ρνξνπεδά ε 

ιάκςε ηνπ ήιηνπ (αληειηά) κέζα ζην δσκάηην, θαζψο ηηλάδεηαη απφ λεξφ πνπ κφιηο 

ρχζεθε ζε θαδάλη ή ζε θάδν· θη απηή εδψ θη εθεί κε γξήγνξε θίλεζε ηηλάδεηαη 

πεδψληαο· έηζη θαη κέζα ζην ζηήζνο ηεο θφξεο ρηππνχζε ε θαξδηά. Καη ηα δάθξπα 

απφ ηα κάηηα (ηεο) έηξεραλ απφ (ηε) ιχπε· θαη κέζα ηεο ζπλερψο ηε βαζάληδε ν πφλνο 

θαίγνληάο ηεο ην θνξκί, θαη γχξσ ζηα αδχλαηα λεχξα ηεο θαη θάησ κέρξη ηε βάζε ηνπ 

θξαλίνπ, φπνπ ν πφλνο εηζδχεη πνιχ δπλαηφο, φηαλ ζθνδξφο έξσηαο ρηππά κε πίθξεο 

ηελ θαξδηά. Κη άιινηε έιεγε λα ηνπ δψζεη ηα θάξκαθα γηα λα καγέςεη ηνπο ηαχξνπο· 

θη άιινηε λα κελ θάλεη ηίπνηε αιιά λα πεζάλεη θη ε ίδηα· θαη ηελ ίδηα ζηηγκή νχηε 

απηή λα πεζάλεη νχηε θάξκαθα λα δψζεη, αιιά έηζη ακέξηκλε λα πεξάζεη ηε δπζηπρία 

ηεο. Έπεηηα ινηπφλ θάζηζε θαη ζθέθζεθε θαη είπε… 

 

======================== 

 

  


