
Ενότητα 12η  Θεϊκές αδυναµίες 
 

ΑΡΗΣ: Ἤκουσας, ὦ Ἑρµῆ, οἷα ἠπείλησεν ἡµῖν ὁ Ζεύς, ΑΡΗΣ: Άκουσες, Ερµή, τι απειλές εκτόξευσε εναντίον 
µας ο ∆ίας 

ὡς ὑπεροπτικὰ καὶ ὡς ἀπίθανα; τις πόσο αλαζονικές και απίθανες; 

Ἤν ἐθελήσω, φησίν, Αν θελήσω, είπε, 

ἐγὼ µὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σειρὰν καθήσω, εγώ από τον ουρανό να αφήσω σκοινί προς τα κάτω 

ὑµεῖς δὲ ἀποκρεµασθέντες κατασπᾶν βιάσεσθέ µε, κι εσείς να πιαστείτε απ’ αυτό και να επιχειρήσετε µε 
τη βία να µε τραβήξετε µε δύναµη προς τα κάτω, 

ἀλλὰ µάτην πονήσετε· µάταια θα κοπιάσετε· 

οὐ γὰρ δὴ καθελκύσετε· γιατί βέβαια δε θα µε τραβήξετε προς τα κάτω· 

εἰ δὲ ἐγὼ θελήσαιµι ἀνελκύσαι, οὐ µόνον ὑµᾶς, αν όµως εγώ θελήσω να σύρω επάνω, όχι µόνο εσάς, 

ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν ἅµα καὶ τὴν θάλασσαν συνανασπάσας 
µετεωριῶ· 

αλλά να τραβήξω προς τα πάνω και την ξηρά µαζί και 
τη θάλασσα θα σας σηκώσω ψηλά· 

καὶ τἆλλα ὅσα καὶ σὺ ἀκήκοας. αλλά και τ’ άλλα (είπε) όσα κι εσύ έχεις ακούσει. 

Ἐγὼ δὲ ὅτι µὲν καθ' ἕνα πάντων ἀµείνων καὶ 
ἰσχυρότερός ἐστιν οὐκ ἂν ἀρνηθείην,  

Εγώ βέβαια ότι ξεχωριστά από τον καθένα (µας) είναι 
ανώτερος και ισχυρότερος δε θα µπορούσα να το 
αρνηθώ, 

ὁµοῦ δὲ τῶν τοσούτων ὑπερφέρειν [...] οὐκ ἄν 
πεισθείην. 

δε θα µπορούσα όµως να πιστέψω ότι µας ξεπερνάει 
τόσους µαζί. 

ΕΡΜΗΣ: Εὐφήµει, ὦ Ἄρες· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς λέγειν τὰ 
τοιαῦτα, 

ΕΡΜΗΣ: Σιωπή, Άρη· γιατί δεν είναι ασφαλές να λες 
τέτοια λόγια, 

µὴ καί τι κακὸν ἀπολαύσωµεν τῆς φλυαρίας. µήπως και δεχτούµε κάποια συµφορά εξαιτίας της 
φλυαρίας σου. 

ΑΡΗΣ: [...] Ὅ µάλιστα γελοῖον ἔδοξέ µοι ἀκούοντι 
µεταξύ τῆς ἀπειλῆς, 

ΑΡΗΣ: [...] Αυτό όµως που µέσα στην απειλή µου 
φάνηκε πιο γελοίο, καθώς το άκουγα, 

οὐκ ἄν δυναίµην σιωπῆσαι πρὸς σέ· δε θα µπορούσα να το αποκρύψω από σένα· 

µέµνηµαι γὰρ οὐ πρὸ πολλοῦ, θυµάµαι δηλαδή ότι πριν από λίγο καιρό, 

ὁπότε ὁ Ποσειδῶν καὶ ἡ Ἥρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ 
ἐπαναστάντες  

όταν ο Ποσειδώνας και η Ήρα και η Αθηνά 
επαναστάτησαν  

ἐπεβούλευον ξυνδῆσαι λαβόντες αὐτόν, και σχεδίαζαν αφού τον συλλάβουν να τον δέσουν 
χειροπόδαρα 

ὡς παντοῖος ἦν δεδιώς, καὶ ταῦτα τρεῖς ὄντας, πόσο τροµοκρατηµένος ήταν, και µάλιστα ενώ ήταν 
τρεις, 

καὶ εἰ µή γε ἡ Θέτις κατελεήσασα κι αν η Θέτις δεν τον σπλαχνιζόταν 

ἐκάλεσεν αὐτῷ σύµµαχον Βριάρεων ἐκατόγχειρα ὄντα, και δεν καλούσε σε βοήθεια τον Βριάρεο που είχε 
εκατό χέρια, 

κἄν ἐδέδετο αὐτῷ κεραυνῷ καὶ βροντῇ. θα είχε αιχµαλωτιστεί µαζί µε τον κεραυνό και τη 
βροντή του. 

Ταῦτα λογιζοµένῳ ἐπῄει µοι γελᾶν ἐπὶ τῇ 
καλλιρρηµοσύνῃ αὐτοῦ. 

Ενώ σκεφτόµουν αυτά, µου ερχόταν να γελάσω για 
την καυχησιολογία του. 
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Παράλληλα κείµενα 
 

Πρώτο παράλληλο κείµενο 
 
Ο Ευριπίδης είναι γνωστός για τη σκληρή κριτική που άσκησε στις κατεστηµένες αντιλήψεις της εποχής του. 
Στην τραγωδία του Ἴων ο οµώνυµος νεαρός ήρωας, γιος του Απόλλωνα, που ωστόσο αγνοεί την πραγµατική 
καταγωγή του, ασκεί σφοδρή κριτική στις αδυναµίες των θεών, οι οποίοι δίνουν το κακό παράδειγµα στους 
ανθρώπους. Ο Ίων στο απόσπασµα που παρατίθεται απευθύνεται στον Απόλλωνα, τον Ποσειδώνα και τον ∆ία. 
 

Κείµενο 
 

σὺ καὶ Ποσειδῶν Ζεύς θ' ὃς οὐρανοῦ κρατεῖ, 
ναοὺς τίνοντες ἀδικίας κενώσετε. 
Τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προµηθίας πάρος 
σπεύδοντες ἀδικεῖτ'. οὐκέτ' ἀνθρώπους κακῶς 
[450] λέγειν δίκαιον, εἰ τὰ τῶν θεῶν καλὰ 
µιµούµεθ', ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας τάδε. 
 

Εὐριπίδης, Ἴων, στ. 446-451 
 

Μετάφραση 
 

Εσύ (ο Απόλλωνας) και ο Ποσειδώνας και ο ∆ίας που 
εξουσιάζει τον ουρανό 
θα γίνετε αιτία να µείνουν άδειοι οι ναοί πληρώνοντας 
την αδικία σας. 
Γιατί κάνετε αδικία που προτιµάτε τις απολαύσεις από 
τη σύνεση. 
∆εν είναι πια σωστό να κατηγορεί κανείς τους 
ανθρώπους, 
εάν µιµούνται αυτά που αρέσουν στους θεούς, 
αλλά εκείνους που δίνουν το παράδειγµα. 
 

(µετάφραση Ν. Μπεζεντάκος) 
 

∆εύτερο παράλληλο κείµενο 
 
Στο παρακάτω απόσπασµα ο Λουκιανός µε τον χαρακτηριστικό σατιρικό του τρόπο παρουσιάζει τον Ηρακλή 
και τον Ασκληπιό να καβγαδίζουν για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση στο τραπέζι. Ο ∆ίας οργισµένος τους 
µαλώνει που καβγαδίζουν σαν άνθρωποι. 
 
Ζεὺς: Παύσασθε, ὦ Ἀσκληπιὲ καὶ Ἡράκλεις, ἐρίζοντες πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἄνθρωποι· ἀπρεπῆ γὰρ ταῦτα 
καὶ ἀλλότρια τοῦ συµποσίου τῶν θεῶν. 
Ἡρακλῆς: Ἀλλὰ θέλεις, ὦ Ζεῦ, τουτονὶ τὸν φαρµακέα προκατακλίνεσθαί µου; 
Ἀσκληπιὸς: Νὴ ∆ία· καὶ γὰρ ἀµείνων εἰµί. 
Ἡρακλῆς: Κατὰ τί, ὦ ἐµβρόντητε; ἢ ὅτι σε ὁ Ζεὺς ἐκεραύνωσεν ἃ µὴ θέµις ποιοῦντα, νῦν δὲ κατ' ἔλεον αὖθις 
ἀθανασίας µετείληφας; 
Ἀσκληπιὸς: Ἐπιλέλησαι γὰρ καὶ σύ, ὦ Ἡράκλεις, ἐν τῇ Οἴτῃ καταφλεγείς, ὅτι µοι ὀνειδίζεις τὸ πῦρ; 
Ἡρακλῆς: Οὔκουν ἴσα καὶ ὅµοια βεβίωται ἡµῖν, ὃς ∆ιὸς µὲν υἱός εἰµι, τοσαῦτα δὲ πεπόνηκα ἐκκαθαίρων τὸν 
βίον, θηρία καταγωνιζόµενος καὶ ἀνθρώπους ὑβριστὰς τιµωρούµενος· σὺ δὲ ῥιζοτόµος εἶ καὶ ἀγύρτης, ἐν 
ἀθλίοις δὲ ἴσως ἀνθρώποις χρήσιµος ἐπιθέσει τῶν φαρµάκων, ἀνδρῶδες δὲ οὐδὲν ἐπιδεδειγµένος.  
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Μετάφραση 
  
∆ίας: Ασκληπιέ και Ηρακλή, να σταµατήσετε να µαλώνετε µεταξύ σας σαν άνθρωποι· γιατί αυτά είναι 
άπρεπα κα ξένα προς το συµπόσιο των θεών. 
Ηρακλής: Αλλά θέλεις, ∆ία, αυτός εδώ ο φαρµακοτρίφτης να κάτσει πριν από µένα σε καλύτερη θέση; 
Ασκληπιός: Ναι, µα το ∆ία· και επειδή είµαι καλύτερος. 
Ηρακλής: Σε τι, ηλίθιε; Ή διότι σε κεραύνωσε ο ∆ίας, επειδή έκανες όσα δεν πρέπει, ενώ τώρα έχεις πάρει 
πάλι την αθανασία από ελεηµοσύνη. 
Ασκληπιός: Έχεις ξεχάσει και συ, Ηρακλή, ότι κατακάηκες στην Οίτη, αφού µε κατηγορείς για τη φωτιά;  
Ηρακλής: ∆εν υπήρξε ίση και όµοια η ζωή µας, επειδή εγώ που είµαι γιος του ∆ία, έχω κοπιάσει πάρα πολύ 
καθαρίζοντας τον κόσµο, καθώς αγωνιζόµουνα εναντίον θηρίων και τιµωρούσα θρασείς ανθρώπους· ενώ 
εσύ είσαι αυτός που κόβει ρίζες και αγύρτης και χρήσιµος ίσως σε ταλαιπωρηµένους ανθρώπους µε την 
τοποθέτηση φαρµάκων, χωρίς όµως να έχεις δείξει τίποτε το αντρικό. 

 


