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DIDO AENEAE [H Διδώ στον Αινεία] 

Sic ubi fata vocant, udis abiectus in herbis       

Έτσι, όπου καλεί το πεπρωμένο, ξεβρασμένος στα υγρά χόρτα, 

ad vada Maeandri concinit albus olor.   

ο λευκός κύκνος τραγουδά στα ρηχά του Μαιάνδρου. 

Nec quia te nostra sperem prece posse moveri,       

Όχι επειδή ελπίζω ότι μπορεί να συγκινηθείς από τις παρακλήσεις μου 

adloquor – adverso movimus ista deo;   

σου απευθύνομαι – ενάντια στη θέληση του θεού ξεκίνησα να τα γράφω αυτά· 

sed merita et famam corpusque animumque pudicum                                     5 

αλλά την αξία και τη φήμη και την αγνότητα ψυχής κ σώματος 

cum male perdiderim, perdere verba leve est.   

εφόσον τα έχω χάσει τελείως, είναι ασήμαντο να χάνω τα λόγια μου. 

Certus es ire tamen miseramque relinquere Dido,       

Εσύ όμως είσαι αποφασισμένος να φύγεις και να εγκαταλείψεις την εξαθλιωμένη 
Διδώ, 

atque idem venti vela fidemque ferent?   

και οι ίδιοι αυτοί άνεμοι θα πάρουν μακριά τα ιστία και τις υποσχέσεις σου; 

certus es, Aenea, cum foedere solvere naves,       

Αινεία, είσαι αποφασισμένος να λύσεις μαζί με τα πλοία και τη δέσμευσή σου, 

quaeque ubi sint nescis, Itala regna sequi?                                                      10 

και να αναζητήσεις βασίλειο στην Ιταλία το οποίο αγνοείς που βρίσκεται; 

nec nova Carthago, nec te crescentia tangunt       

και ούτε η νέα Καρχηδόνα, ούτε τα τείχη που υψώνονται 

moenia nec sceptro tradita summa tuo?   

σε αγγίζουν ούτε η ανώτατη εξουσία που σου παραδόθηκε; 

facta fugis, facienda petis; quaerenda per orbem       

αποφεύγεις τα γεγονότα, αναζητείς όσα πρέπει να γίνουν· μια άλλη γη 

altera, quaesita est altera terra tibi.     



στον κόσμο πρέπει να αναζητήσεις, μια άλλη γη έχεις ήδη ανακαλύψει. 

ut terram invenias, quis eam tibi tradet habendam?                                        15    

ακόμη και αν την ανακαλύψεις, ποιος θα την παραδώσει στην εξουσία σου; 

quis sua non notis arva tenenda dabit?   

Ποιος θα δώσει σε αγνώστους τους αγρούς του  να κατέχουν; 

scilicet alter amor tibi restat et altera Dido;       

σαν να σε περιμένει ένας άλλος έρωτας και μια άλλη Διδώ· 

quamque iterum fallas altera danda fides.   

και μια άλλη υπόσχεση πρέπει να δώσεις, για να την καταπατήσεις και πάλι. 

quando erit, ut condas instar Carthaginis urbem       

που θα συμβεί, να κτίσεις μια πόλη σαν την Καρχηδόνα 

et videas populos altus ab arce tuos?                                                               20 

και να βλέπεις από ψηλά τον λαό σου από την ακρόπολή της; 

omnia ut eveniant, nec te tua vota morentur,       

ακόμη και αν όλες οι επιθυμίες σου εκπληρωθούν,  και δεν καθυστερήσουν, 

unde tibi, quae te sic amet, uxor erit?   

που θα βρεθεί για σένα γυναίκα να σε αγαπά έτσι; 

Uror, ut inducto ceratae sulpure taedae,      

 Καίγομαι, όπως οι κερωμένες δάδες όταν αλείφονται με θειάφι, 

ut pia fumosis addita tura focis.   

όπως το ιερό θυμίαμα (καίγεται) μόλις αγγίξει τους καπνισμένους βωμούς. 

Aeneas oculis semper vigilantis inhaeret;                                                        25 

Ο Αινείας βρίσκεται πάντα καρφωμένος στα άγρυπνα μάτια μου· 

Aenean animo noxque quiesque refert.   

Ακόμη και η ηρεμία της νύχτας φέρνει στην ψυχή μου τον Αινεία. 

ille quidem male gratus et ad mea munera surdus, 

 εκείνος βέβαια είναι αχάριστος και απαθής απέναντι στις προσφορές μου, 

et quo, si non sim stulta, carere velim;   

και θα ήθελα να απαλλαγώ, αν δεν ήμουν ανόητη· 



non tamen Aenean, quamvis male cogitat, odi,       

ωστόσο δεν μισώ τον Αινεία, παρά τις άσχημες σκέψεις του, 

sed queror infidum questaque peius amo.                                                        30 

αλλά παραπονιέμαι για την απιστία του, και μετά το παράπονό μου ρίχνομαι ακόμη 
πιο παράφορα στον έρωτά του. 

parce, Venus, nurui, durumque amplectere fratrem,       

Λυπήσου, Αφροδίτη, τη νύφη σου, και αδερφέ Έρωτα, 

frater Amor, castris militet ille tuis!   

αγκάλιασε τον σκληρόκαρδο αδερφό σου, και κάνε τον να πολεμάει στο στρατόπεδό 
σου! 

aut ego, quae coepi, (neque enim dedignor) amorem,       

ή εγώ που άρχισα τον έρωτα αυτό (και δεν ντρέπομαι βέβαια γι’ αυτό) [να πολεμώ] 

materiam curae praebeat ille meae!   

και εκείνος να παράσχει μόνον το αντικείμενο του έρωτά μου! 

Fallor, et ista mihi falso iactatur imago;                                                          35 

Πλανώμαι, και στο πλανεμένο μου μυαλό γεννιέται η εξής εντύπωση· 

 matris ab ingenio dissidet ille suae.  

Εκείνος διαφέρει από τον χαρακτήρα της μητέρα του. 

te lapis et montes innataque rupibus altis       

εσένα η πέτρα και τα βουνά και οι ριζωμένες στα ψηλά τα βράχια  

robora, te saevae progenuere ferae,     

οι βελανιδιές, τα άγρια θηρία ξεγέννησαν εσένα.  

aut mare, quale vides agitari nunc quoque ventis,       

ή η θάλασσα, όπως τη βλέπεις τώρα ταραγμένη από τους ανέμους, 

qua tamen adversis fluctibus ire paras.                                                            40 

μέσα από την οποία ετοιμάζεσαι να φύγεις παρά τα αντίξοα ρεύματα. 

quo fugis? obstat hiemps. hiemis mihi gratia prosit!      

 Που φεύγεις; Εμπόδιο η καταιγίδα μπροστά σου, ας με ωφελήσει η εύνοιά της! 

adspice, ut eversas concitet Eurus aquas!   

Δες πως ο Σιρόκος συνταράσσει τα κύματα που σπάζουν! 



quod tibi malueram, sine me debere procellis;   

αυτό που θα προτιμούσα να οφείλω σε σένα, επίτρεψε να το οφείλω στις θύελλες· 

iustior est animo ventus et unda tuo.  

ο άνεμος και το κύμα είναι πιο δίκαια από την ψυχή σου. 

Non ego sum tanti – quid non censeris inique? –                                               45      

Δεν αξίζω τόσο – γιατί δεν σε κρίνω άδικα; – 

 ut pereas, dum me per freta longa fugis.   

ώστε να πεθάνεις, δραπετεύοντας από μένα μέσα στα απέραντα πέλαγα.  

exerces pretiosa odia et constantia magno,       

τρέφεις εξαιρετικά πολύτιμο και σταθερό μίσος, 

si, dum me careas, est tibi vile mori.   

αν θεωρείς ασήμαντο να πεθάνεις, ενώ απαλλάσσεσαι από μένα. 

iam venti ponent, strataque aequaliter unda       

Σύντομα οι άνεμοι θα κοπάσουν, και πάνω στο ομοιόμορφα απλωμένο κύμα 

caeruleis Triton per mare curret equis.                                                            50 

ο Τρίτωνας θα διασχίσει το πέλαγος με τα κυανά του άλογα. 

tu quoque cum ventis utinam mutabilis esses!       

Μακάρι και συ να ήσουν ευμετάβλητος μαζί με τους ανέμους! 

et, nisi duritia robora vincis, eris.   

Και, έτσι θα είσαι, εκτός αν είσαι σκληρότερος από τη βελανιδιά. 

quid, quasi nescires, insana quid aequora possint,       

γιατί, σαν να αγνοείς τη δύναμη του μανιασμένου πέλαγους,  

expertae totiens tam male credis aquae?   

τόσο επιπόλαια εμπιστεύεσαι το κύμα που τόσες φορές δοκίμασες; 

ut, pelago suadente viam, retinacula solvas,                                                    55 

ακόμη και αν το πέλαγος επιτρέψει το ταξίδι σου και λύσεις τα σχοινιά, 

multa tamen latus tristia pontus habet.   

ωστόσο το απέραντο πέλαγος κρύβει  πολλές θλίψεις. 

nec violasse fidem temptantibus aequora prodest;      



δεν ωφελεί τους επίορκους να προκαλούν τα πέλαγα·  

perfidiae poenas exigit ille locus,  

 εκεί είναι ο τόπος που απαιτεί την τιμωρία της επιορκίας,  

praecipue cum laesus amor, quia mater Amorum       

ιδίως όταν πρόκειται για έρωτα αδικημένο, γιατί από τα κύματα των Κυθήρων  

nuda Cytheriacis edita fertur aquis.                                                                 60 

ήταν που αναδύθηκε γυμνή η μητέρα των Ερώτων.  

Perdita ne perdam, timeo, noceamve nocenti,       

Χαμένη η ίδια φοβάμαι μην χάσω, είτε βλάψω αυτόν που με βλάπτει,  

neu bibat aequoreas naufragus hostis aquas.   

μήπως ο εχθρός μου ναυαγήσει και πιει πελαγίσιο νερό. 

vive, precor! sic te melius quam funere perdam.       

Ζήσε, προσεύχομαι γι’ αυτό! Καλύτερα να σε χάσω έτσι παρά με θάνατο. 

tu potius leti causa ferere mei.     

Αντί γι’ αυτό θα γίνεις γνωστός ως αιτία του δικού μου θανάτου. 

finge, age, te rapido – nullum sit in omine pondus! –                                      65      

έλα, φαντάσου ότι πιάνεσαι – και ας μην υπάρχει κάποια βαρύτητα στον οιωνό! –  

turbine deprendi; quid tibi mentis erit?   

στον στρόβιλο της καταιγίδας· τι θα περνάει από το μυαλό σου; 

protinus occurrent falsae periuria linguae,       

Αμέσως θα έρθει στο μυαλό σου η επιορκία της ψεύτρας γλώσσας σου, 

et Phrygia Dido fraude coacta mori;   

και η Διδώ που εξαναγκάστηκε να πεθάνει από τη Φρύγια απάτη· 

coniugis ante oculos deceptae stabit imago       

στα μάτια σου θα βρίσκεται η εικόνα της εξαπατημένης γυναίκας σου 

tristis et effusis sanguinolenta comis.                                                              70 

λυπημένης και ματωμένης με λυμένα τα μαλλιά της. 

quid tanti est ut tum 'merui! concedite!' dicas,       

τι αξίζει τόσο πολύ ώστε να λες μετά «το άξιζα! Συγχωρέστε με!», 



quaeque cadent, in te fulmina missa putes?   

και να νομίζεις ότι όποιοι κεραυνοί πέφτουν, εκσφενδονίζονται εναντίον σου; 

Da breve saevitiae spatium pelagique tuaeque;       

Κάνε ένα μικρό διάλειμμα στη σκληρότητα τη δική σου κ του πελάγους· 

grande morae pretium tuta futura via est.  

μια ασφαλής πορεία θα είναι μελλοντικά μεγάλη ανταμοιβή για την καθυστέρηση. 

haec minus ut cures, puero parcatur Iulo!                                                      75  

ακόμη και αν ελάχιστα νοιάζεσαι γι’ αυτά, ας τύχει φροντίδας ο γιος σου Ίουλος! 

te satis est titulum mortis habere meae.   

σου αρκεί να έχεις τα εύσημα για τον θάνατό μου. 

quid puer Ascanius, quid di meruere Penates?      

Γιατί ο γιος σου ο Ασκάνιος και οι Εφέστιοι θεοί το άξιζαν αυτό; 

 ignibus ereptos obruet unda deos?   

Θα σκεπάσει το κύμα τους θεούς που γλίτωσαν από τη φωτιά; 

sed neque fers tecum, nec, quae mihi, perfide, iactas,  

αλλά ούτε μαζί σου τους κουβαλάς, ούτε τα ιερά και τα όσια       

presserunt umeros sacra paterque tuos.                                                           80 

που μου κοπανάς, άπιστε, φορτώθηκαν στους ώμους σου ούτε ο πατέρας σου. 

omnia mentiris, neque enim tua fallere lingua       

όλα ψέματα είναι, και ούτε ήμουν η πρώτη  

incipit a nobis, primaque plector ego.   

που εξαπάτησε γλώσσα σου, και ούτε είμαι η πρώτη που τιμωρούμαι. 

si quaeras, ubi sit formosi mater Iuli –       

αν αναζητάς που είναι η μητέρα του χαριτωμένου Ίουλου –  

occidit a duro sola relicta viro!   

πέθανε μόνη, εγκαταλειμμένη από τον σκληρό της άντρα! 

haec mihi narraras – sat me monuere! merentem                                            85 

αυτά μου είχε διηγηθεί – αρκετά για να με προειδοποιήσουν!  

ure; minor culpa poena futura mea est.   



Κάψε με, το αξίζω· το μικρό εκείνο  σφάλμα θα γίνει η μελλοντική μου τιμωρία. 

Nec mihi mens dubia est, quin te tua numina damnent.   

 Ούτε το μυαλό μου αμφιβάλλει ότι σε τιμωρούν οι θεοί σου.  

per mare, per terras septima iactat hiemps.    

Στη θάλασσα και στη στεριά για έβδομη συνεχή χρονιά μαίνεται η κακοκαιρία. 

fluctibus eiectum tuta statione recepi       

ξεβασμένο από τα κύματα σε δέχτηκα σε ασφαλές καταφύγιο 

vixque bene audito nomine regna dedi.                                                           90 

και δεν είχα προλάβει να ακούσω το όνομά σου, όταν σου έδωσα το βασίλειό μου. 

his tamen officiis utinam contenta fuissem,       

Μακάρι βέβαια να είχα αρκεστεί στις προσφορές αυτές, 

et mihi concubitus fama sepulta foret!   

και να γλίτωνα τη φήμη της συνεύρεσης! 

illa dies nocuit, qua nos declive sub antrum       

εκείνη η μέρα στάθηκε ολέθρια, όταν κάτω από τη στέγη της σπηλιάς 

caeruleus subitis conpulit imber aquis.   

ξαφνική βροχόπτωση από τον κυανό ουρανό μας ανάγκασε να ζητήσουμε καταφύγιο. 

audieram vocem; nymphas ululasse putavi –                                                  95 

είχα ακούσει μια φωνή· νόμισα ότι ήταν οι νύμφες που αλάλαξαν –  

Eumenides fati signa dedere mei!   

οι Ερινύες ήταν που προειδοποιούσαν για το πεπρωμένο μου! 

Exige, laese pudor, poenas! violate Sychaei . . . .       

Πληγωμένη μου αγνότητα, απαίτησε τιμωρία! Προσβλημένε Συχαίε…. 

ad quas, me miseram, plena pudoris eo.   

Σ’ αυτήν κατευθύνομαι γεμάτη ντροπή  εγώ η δυστυχισμένη! 

est mihi marmorea sacratus in aede Sychaeus –       

προσφέρω λατρεία στο ομοίωμα του Συχαίου σε μαρμάρινο ιερό –  

oppositae frondes velleraque alba tegunt.                                                       100 

φυλλωσιές το στεφανώνουν και νήματα λευκού μαλλιού κρέμονται πάνω του. 



hinc ego me sensi noto quater ore citari;       

από εκεί εγώ άκουσα τέσσερις φορές γνωστή φωνή να με καλεί· 

ipse sono tenui dixit 'Elissa, veni!'   

ο ίδιος ήταν που είπε με ξέπνοη φωνή «Ελίσσα, έλα!» 

Nulla mora est, venio, venio tibi debita coniunx;       

Έρχομαι, χωρίς καθυστέρηση, έρχομαι ως η προορισμένη για σένα σύζυγος· 

sum tamen admissi tarda pudore mei.   

είμαι όμως αργοπορημένη από ντροπή για την ομολογία μου. 

da veniam culpae! decepit idoneus auctor;                                                     105 

συγχώρεσε το σφάλμα μου! Ήταν επιτήδειος ο υπαίτιος της εξάπατήσής μου· 

invidiam noxae detrahit ille meae.   

εκείνος ήταν που αφαίρεσε το μίσος από το ολίσθημά μου. 

diva parens seniorque pater, pia sarcina nati,       

η θεά μητέρα και ο γέροντας πατέρας του, ευσεβές φορτίο του γιου του, 

spem mihi mansuri rite dedere viri.   

μου έδωσαν την ελπίδα του συζύγου που θα παρέμενε αφοσιωμένος. 

si fuit errandum, causas habet error honestas;       

αν το πεπρωμένο μου ήταν να πλανηθώ, η πλάνη μου έχει αριστοκρατική αιτία·  

adde fidem, nulla parte pigendus erit.                                                             110 

πρόσθεσε κ αξιοπιστία (στην ευγενική καταγωγή) και για κανέναν λόγο δεν θα 
μετανιώσω. 

Durat in extremum vitaeque novissima nostrae       

Υπάρχει ακόμη και τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου κ μέχρι τέλους 

prosequitur fati, qui fuit ante, tenor.   

με ακολουθεί η πορεία του πεπρωμένου που υπήρχε παλιά. 

occidit internas coniunx mactatus ad aras,       

ο σύζυγός μου έπεσε σφαγιασμένος σαν ζώο θυσίας μπροστά στον εφέστιο βωμό, 

et sceleris tanti praemia frater habet;     

και ο αδερφός μου δρέπει τα οφέλη του στυγερού εγκλήματος· 

exul agor cineresque viri patriamque relinquo,                                               115 



οδηγούμαι στην εξορία, και αφήνω πίσω μου τις στάχτες του άντρα μου και την 
πατρίδα μου,  

et feror in dubias hoste sequente vias.   

και πλανιέμαι σε επικίνδυνους δρόμους με τον εχθρό να με καταδιώκει. 

adplicor his oris fratrique elapsa fretoque       

φτάνω στις ακτές αυτές ξεγλιστρώντας από τον αδερφό μου και το πέλαγος 

quod tibi donavi, perfide, litus emo.   

και αγοράζω, άπιστε, το ακρογιάλι που σου χάρισα. 

urbem constitui lateque patentia fixi    

ίδρυσα την πόλη και στερέωσα πλατιά, σε κάθε πλευρά    

moenia finitimis invidiosa locis.                                                                      120 

τείχη ζηλευτά από τα γειτονικά βασίλεια.  

bella tument; bellis peregrina et femina temptor,       

πόλεμοι λυσσομανούν·εγώ ως ξένη και γυναίκα δοκιμάζομαι με πολέμους, 

vixque rudis portas urbis et arma paro.   

και μόλις και προλαβαίνω να ετοιμάσω σκληρές πύλες για την πόλη και τα όπλα μου. 

mille procis placui, qui me coiere querentes      

άρεσα σε χίλιους μνηστήρες, οι οποίοι ενώθηκαν κατηγορώντας με   

nescio quem thalamis praeposuisse suis.   

ότι προτίμησα έναν τυχαίο αντί για τον γάμο τους.  

quid dubitas vinctam Gaetulo tradere Iarbae?                                                 125 

γιατί διστάζεις δεμένη να με παραδώσεις στον Γαίτουλο Ιάρβα; 

 praebuerim sceleri bracchia nostra tuo.   

Έχω ούτως ή άλλως παραδώσει τα χέρια μου στο ανοσιούργημά σου. 

est etiam frater, cuius manus inpia poscit       

είναι και ο αδερφός μου το ανόσιο χέρι του οποίου επιζητά  

respergi nostro, sparsa cruore viri.  

να κηλιδωθεί από το αίμα μου, όπως και στο παρελθόν από το αίμα του άντρα μου. 

pone deos et quae tangendo sacra profanas!       

Απόθεσε τους θεούς και τα ιερά που μιαίνεις με το άγγιγμά σου! 



non bene caelestis inpia dextra colit.                                                               130 

δεν είναι σωστό για το ανόσιο δεξί σου χέρι να λατρεύει τους ουράνιους θεούς. 

si tu cultor eras elapsis igne futurus,   

αν ήσουν προορισμένος  να λατρεύεις τους θεούς που απέφυγαν τη φωτιά, 

paenitet elapsos ignibus esse deos.  

οι θεοί μετανιώνουν που γλίτωσαν από τη φωτιά.  

Forsitan et gravidam Dido, scelerate, relinquas,       

Άτιμε, ίσως να εγκαταλείπεις και την κυοφορούσα Διδώ  

parsque tui lateat corpore clausa meo.   

και το κομμάτι σου εκείνο που κρύβεται κλεισμένο στο σώμα μου.  

accedet fatis matris miserabilis infans,                                                            135 

το δύστυχο νήπιο θα ακολουθήσει τη μοίρα της μητέρας του, 

et nondum nato funeris auctor eris,   

και εσύ θα είσαι ο υπαίτιος για τον θάνατο του αγέννητου παιδιού.  

cumque parente sua frater morietur Iuli,       

μαζί με τη μητέρα του θα πεθάνει ο αδερφός του Ίουλου,  

poenaque conexos auferet una duos.   

και η ίδια τιμωρία θα αφανίσει και τους δυο μας συγχρόνως. 

'Sed iubet ire deus.' vellem, vetuisset adire,       

«Αλλά ο θεός προστάζει την αναχώρησή μου.» μακάρι να είχε απαγορεύσει τον 
ερχομό σου, 

Punica nec Teucris pressa fuisset humus!                                                       140 

και να μην είχαν πατήσει στη γη της Καρχηδόνας οι Τρώες! 

hoc duce nempe deo ventis agitaris iniquis       

με οδηγό τον θεό αυτό δεν είναι που καταδιώκεσαι από αντίξοους ανέμους 

et teris in rabido tempora longa freto?   

και ξοδεύεις τόσα χρόνια στο μανιασμένο πέλαγος; 

Pergama vix tanto tibi erant repetenda labore,       

Τόσος μόχθος δεν θα απαιτούνταν για να επιστρέψεις στην Τροία,  

Hectore si vivo quanta fuere forent.   



αν ήταν η Τροία τόσο σπουδαία όσο στο παρελθόν, όταν ζούσε ο Έκτορας. 

non patrium Simoenta petis, sed Thybridis undas –                                         145 

δεν είναι ο προγονικός Σιμόεις που αναζητάς, αλλά τα κύματα του Τίβερη – 

nempe ut pervenias, quo cupis, hospes eris;   

και φυσικά ακόμη και αν φτάσεις όπου επιθυμείς, θα είσαι ξένος· 

utque latet vitatque tuas abstrusa carinas,       

και όπως κρύβεται και κρυμμένη αποφεύγει τα πλοία σου,  

vix tibi continget terra petita seni.   

δύσκολα θα σου τύχει η γη που ζητάς, και σε μεγάλη ηλικία. 

Hos potius populos in dotem, ambage remissa,       

Καλύτερα να παύσεις την περιπλάνηση και τον λαό αυτό 

accipe et advectas Pygmalionis opes.                                                              150 

να δεχτείς ως προίκα καθώς και τα πλούτη του Πυγμαλίωνα που έφερα μαζί μου. 

 Ilion in Tyriam transfer felicius urbem      

 Μετάφερε καλύτερα το Ίλιον στην Τύρια πόλη 

resque loco regis sceptraque sacra tene!  

 και ως βασιλιάς κυβέρνησε κρατώντας το βασιλικό σκήπτρο. 

si tibi mens avida est belli, si quaerit Iulus,      

αν η ψυχή σου διψά για πόλεμο, αν ο Ίουλος αναζητά 

unde suo partus Marte triumphus eat,   

από που μπορεί να προκύψει θρίαμβος στον πόλεμο, 

quem superet, nequid desit, praebebimus hostem;                                          155 

θα του βρούμε εχθρούς να νικήσει, τίποτε να μην του λείψει· 

hic pacis leges, hic locus arma capit.   

Ο τόπος αυτός προσφέρεται και για συνθήκες ειρήνης και για πόλεμο. 

tu modo, per matrem fraternaque tela, sagittas,       

εσύ μόνον, στο όνομα της μητέρας σου και στα όπλα του αδερφού σου, τις σαϊτες, 

perque fugae comites, Dardana sacra, deos –   

και στους θεϊκούς ακόλουθους της φυγής σου, στα ιερά κ όσια του Δάρδανου –  



sic superent, quoscumque tua de gente reportat    

έτσι να υπερισχύσουν εκείνοι τους οποίους από το γένος σου έχει γλιτώσει    

Mars ferus, et damni sit modus ille tui,                                                           160 

ο άγριος Άρης, και αυτό ας είναι το τέλος της συμφοράς σου,  

Ascaniusque suos feliciter inpleat annos,       

και ο Ασκάνιος ευτυχισμένος ας συμπληρώσει τα χρόνια του,  

et senis Anchisae molliter ossa cubent! –   

και τα κόκκαλα του γέροντα Αγχίση ας αναπαυτούν εν ειρήνῃ –  

parce, precor, domui, quae se tibi tradit habendam!       

Λυπήσου, σε παρακαλώ, τον οίκο αυτό που παραδίδεται στην κυριότητά σου! 

quod crimen dicis praeter amasse meum?   

Ποιο σφάλμα μού καταλογίζεις εκτός από τον έρωτά μου; 

non ego sum Pthias magnisque oriunda Mycenis,                                          165 

εγώ δεν είμαι γεννημένη στη Φθία και στις ένδοξες Μυκήνες,  

nec steterunt in te virque paterque meus.     

ούτε έχω κάποιον άντρα ή πατέρα που να πολέμησε εναντίον σου. 

si pudet uxoris, non nupta, sed hospita dicar;       

αν ντρέπεσαι να με αποκαλείς ‘γυναίκα σου’, ας με αποκαλείς ‘οικοδέσποινα’, όχι 
‘σύζυγο’· 

dum tua sit, Dido quidlibet esse feret.   

όσο είναι δικιά σου, η Διδώ θα υπομένει οτιδήποτε. 

Nota mihi freta sunt Afrum plangentia litus;       

Γνωρίζω καλά τις θάλασσες που σπάει το κύμα τους στις ακτές της Αφρικής· 

temporibus certis dantque negantque viam.                                                    170 

σε συγκεκριμένο χρόνο επιτρέπουν και απαγορεύουν το ταξίδι. 

cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis;       

όταν ο άνεμος επιτρέψει το ταξίδι, θα αφήσεις τα πανιά σου στους ανέμους· 

nunc levis eiectam continet alga ratem.   

τώρα τα ελαφρά φύκια κρατούν το πλοίο σου στη στεριά. 

tempus ut observem, manda mihi; certius ibis,       



ανάθεσέ με να παρατηρώ για τον κατάλληλο χρόνο· θα φύγεις ασφαλέστερος, 

nec te, si cupies, ipsa manere sinam.   

και γω η ίδια ούτε θα σου επιτρέψω να μείνεις, αν το θελήσεις. 

et socii requiem poscunt, laniataque classis                                                    175 

και οι σύντροφοί σου επιζητούν την ανάπαυση, και ο διαλυμένος σου στόλος 

 postulat exiguas semirefecta moras;  

μισοεπισκευασμένος, απαιτεί κάποια καθυστέρηση· 

pro meritis et siqua tibi debebimus ultra,       

στο όνομα των προσφορών μου και πέρα από αυτές, αν με κάποιο τρόπο είμαι 
προορισμένη για σένα,  

pro spe coniugii tempora parva peto –  

στο όνομα της συζυγικής ελπίδας ζητώ λίγο χρόνο – 

dum freta mitescunt et amor, dum tempore et usu       

ενώ τα πέλαγα και ο έρωτας σιγάζουν, ενώ με τον χρόνο και τη συνήθεια 

fortiter edisco tristia posse pati.                                                                         180 

μαθαίνω τη δύναμη να υπομένω τις θλίψεις μου με καρτερία.  

Si minus, est animus nobis effundere vitam;       

Ειδάλλως, πρόθεσή μου είναι να χάσω τη ζωή μου· 

in me crudelis non potes esse diu.   

δεν θα μπορείς για πολύ χρόνο ακόμη να είσαι σκληρός σε μένα. 

adspicias utinam, quae sit scribentis imago!       

Μακάρι να έβλεπες την εικόνα αυτής που σου γράφει! 

scribimus, et gremio Troicus ensis adest,   

γράφω, και στην αγκαλιά μου κρατώ το τρωϊκό σπαθί, 

perque genas lacrimae strictum labuntur in ensem,                                        185 

από τα μάγουλά μου τα δάκρυα πέφτουν στο γυμνό σπαθί,  

qui iam pro lacrimis sanguine tinctus erit.   

που σύντομα θα έχει ποτιστεί με αίμα αντί για δάκρυα. 

quam bene conveniunt fato tua munera nostro!     

 Πόσο ταιριάζουν τα δώρα σου στο πεπρωμένο μου! 



 instruis inpensa nostra sepulcra brevi.  

 ετοίμασες τον θάνατό μου με μικρό κόστος.  

nec mea nunc primum feriuntur pectora telo;      

και δεν είναι η πρώτη φορά που η καρδιά μου θα χτυπηθεί από όπλο· 

ille locus saevi vulnus amoris habet.                                                                  190 

το σημείο αυτό φέρει το τραύμα του σκληρού έρωτα.  

Anna soror, soror Anna, meae male conscia culpae,      

Άννα, αδερφή μου, αδερφή μου Άννα, που δυστυχώς μοιράζεσαι μαζί μου το σφάλμα 
μου, 

iam dabis in cineres ultima dona meos.     

σύντομα θα δώσεις στις στάχτες μου τα τελευταία δώρα.  

nec consumpta rogis inscribar Elissa Sychaei,       

και ούτε όταν καώ στη φωτιά θα γραφτεί η επιγραφή ‘Ελίσσα του Συχαίου’, 

hoc tantum in tumuli marmore carmen erit:   

αυτό μόνον το επίγραμμα θα υπάρχει στο μάρμαρο του τάφου μου:  

praebuit aeneas et causam mortis et ensem;                                                   195   

ο Αινείας παρείχε την αιτία του θανάτου και το σπαθί· 

ipsa sua dido concidit usa manu. 

η Διδώ από το ίδιο της το χέρι έπεσε χτυπημένη. 

 

Story / Histoire: 

(ubi latet Latium?) Bιργ. Aen. 3.13-18  Terra procul uastis colitur Mauortia campis 
(Thraces arant) acri quondam regnata Lycurgo,  
hospitium antiquum Troiae sociique penates  
dum fortuna fuit. feror huc et litore curuo  
moenia prima loco fatis ingressus iniquis  
Aeneadasque meo nomen de nomine fingo.   

Βιργ. Aen. 3.121-34     Fama uolat pulsum regnis cessisse paternis  

                                     Idomenea ducem, desertaque litora Cretae,   

                                     hoste uacare domum sedesque astare relictas.   

                                     linquimus Ortygiae portus pelagoque uolamus     

                                     bacchatamque iugis Naxon uiridemque Donusam,   



                                     Olearon niueamque Paron sparsasque per aequor   

                                     Cycladas, et crebris legimus freta concita terris.   

                                     nauticus exoritur uario certamine clamor:   

                                     hortantur socii Cretam proauosque petamus.   

                                     prosequitur surgens a puppi uentus euntis,   

                                     et tandem antiquis Curetum adlabimur oris.   

                                     ergo auidus muros optatae molior urbis   

                                     Pergameamque uoco, et laetam cognomine gentem 

                                     hortor amare focos arcemque attollere tectis.   

 

(Απόλογοι Αινεία) Βιργ. Aen. 4.74-9   

nunc media Aenean secum per moenia ducit   

Sidoniasque ostentat opes urbemque paratam,  

incipit effari mediaque in uoce resistit;   

nunc eadem labente die conuiuia quaerit, 

Iliacosque iterum demens audire labores, 

exposcit pendetque iterum narrantis ab ore.   

 

(Συνέρευση Διδώς κ Αινεία, η σκηνή της σπηλιάς) Βιργ. Aen. 4.160-172  

Interea magno misceri murmure caelum 

 incipit, insequitur commixta grandine nimbus,  

et Tyrii comites passim et Troiana iuventus  

Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros 

 tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes. 

 speluncam Dido dux et Troianus eandem  

deveniunt. prima et Tellus et pronuba Iuno 

 dant signum; fulsere ignes et conscius aether  

conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae.  

ille dies primus leti primusque malorum  



causa fuit; neque enim specie famave movetur  

nec iam furtivum Dido meditatur amorem:  

coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam. 

Στο µεταξύ ο ουρανός άρχισε να ανακατώνεται µε µεγάλο πάταγο. Ακολουθεί 
σύννεφο ανάµικτο µε χαλάζι. Και οι Τύριοι ακόλουθοι παντού και η τρωική νεολαία 
και ο Δαρδάνιος εγγονός της Αφροδίτης από φόβο αναζήτησαν εδώ κι εκεί διάφορες 
στέγες στους αγρούς. Ορµούν απ’ τα βουνά ποτάµια. Η Διδώ κι ο Τρώας αρχηγός 
φτάνουν στην ίδια σπηλιά. Και η Γη πρώτη και η προξενήτρα η Ήρα δίνουν το 
σηµάδι. Έλαµψαν αστραπές κι ο αιθέρας συναισθανόµενος αυτόν τον γάµο και οι 
Νύµφες αλάλαξαν απ’ την ψηλότερη κορφή. 130 135 140 145 150 155 160 165 
Εκείνη ήταν η πρώτη µέρα του θανάτου και η αιτία των συµφορών της. Γιατί η Διδώ 
δεν νοιάζεται για το πώς φαίνεται ή για τη φήµη της ούτε µελετάει πια κρυφό τον 
έρωτά της: τον αποκαλεί «γάµο», µ’ αυτό το όνοµα σκεπάζει την ενοχή της. 

(Μετάφραση: Χαρ. 
Μιχαλόπουλος https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.p
df)  

 

(Σύγκρουση Διδώς κ Αινεία) Βιργ. Aen. 4.296 -392  

At regina dolos (quis fallere possit amantem?)  

praesensit, motusque excepit prima futuros  

omnia tuta timens. eadem impia Fama furenti  

detulit armari classem cursumque parari.  

saevit inops animi totamque incensa per urbem  (μοτίβο της Βακχείας) 

bacchatur, qualis commotis excita sacris  

Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho  

orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.  

tandem his Aenean compellat vocibus ultro:  

‘dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum  

posse nefas tacitusque mea decedere terra? 

 nec te noster amor nec te data dextera quondam (το μοτίβο της δεξιάς dextra dextrae) 

nec moritura tenet crudeli funere Dido?  

quin etiam hiberno moliri sidere classem  

et mediis properas Aquilonibus ire per altum,  

crudelis? quid, si non arva aliena domosque  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.pdf


ignotas peteres, et Troia antiqua maneret,  

Troia per undosum peteretur classibus aequor?  

mene fugis? per ego has lacrimas dextramque tuam te  

(quando aliud mihi iam miserae nihil ipsa reliqui),  

per conubia nostra, per inceptos hymenaeos,  

si bene quid de te merui, fuit aut tibi quicquam  

dulce meum, miserere domus labentis et istam,  

oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem. 

 te propter Libycae gentes Nomadumque tyranni   (το μοτίβο των μνηστήρων, proci) 

odere, infensi Tyrii; te propter eundem  

exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam,  

fama prior. cui me moribundam deseris hospes            (hospes- coniunx) 

(hoc solum nomen quoniam de coniuge restat)?  

quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater  

destruat aut captam ducat Gaetulus Iarbas?  

saltem si qua mihi de te suscepta fuisset  

ante fugam suboles, si quis mihi parvulus aula  

luderet Aeneas, qui te tamen ore referret,  

non equidem omnino capta ac deserta viderer.’ 

 dixerat. ille Iovis monitis immota tenebat  

lumina et obnixus curam sub corde premebat.  

tandem pauca refert: ‘ego te, quae plurima fando  

enumerare vales, numquam, regina, negabo  

promeritam, nec me meminisse pigebit Elissae  

dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus.  

pro re pauca loquar. neque ego hanc abscondere furto 

speravi (ne finge) fugam, nec coniugis umquam 

praetendi taedas aut haec in foedera veni.  

me si fata meis paterentur ducere vitam  



auspiciis et sponte mea componere curas,  

urbem Troianam primum dulcisque meorum  

reliquias colerem, Priami tecta alta manerent,  

et recidiva manu posuissem Pergama victis.  

sed nunc Italiam magnam Gryneus Apollo,  

Italiam Lyciae iussere capessere sortes;  

hic amor, haec patria est. si te Karthaginis arces 

Phoenissam Libycaeque aspectus detinet urbis,  

quae tandem Ausonia Teucros considere terra  

invidia est? et nos fas extera quaerere regna. 

me patris Anchisae, quotiens umentibus umbris  

nox operit terras, quotiens astra ignea surgunt,  

admonet in somnis et turbida terret imago;  

me puer Ascanius capitisque iniuria cari,  

quem regno Hesperiae fraudo et fatalibus arvis.  

nunc etiam interpres divum Iove missus ab ipso  

(testor utrumque caput) celeris mandata per auras  

detulit: ipse deum manifesto in lumine vidi  

intrantem muros vocemque his auribus hausi.  

desine meque tuis incendere teque querelis;  

Italiam non sponte sequor. ’  

talia dicentem iamdudum aversa tuetur  

huc illuc volvens oculos totumque pererrat  

luminibus tacitis et sic accensa profatur:  

‘nec tibi diva parens generis nec Dardanus auctor,    (το μοτίβο της σκληρότητας) 

perfide, sed duris genuit te cautibus horrens                   (crudelitas) 

Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.  

nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo?  

num fletu ingemuit nostro? num lumina flexit?  



num lacrimas victus dedit aut miseratus amantem est? 

quae quibus anteferam? iam iam nec maxima Iuno  

nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis.  

nusquam tuta fides. eiectum litore, egentem                 (προσφορές Διδώς, munera) 

excepi et regni demens in parte locavi.  

amissam classem, socios a morte reduxi  

(heu furiis incensa feror!): nunc augur Apollo,  

nunc Lyciae sortes, nunc et Iove missus ab ipso 

 interpres divum fert horrida iussa per auras. 

scilicet is superis labor est, ea cura quietos  

sollicitat. neque te teneo neque dicta refello: 

i, sequere Italiam ventis, pete regna per undas.  

spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,  

supplicia hausurum scopulis et nomine Dido  

saepe vocaturum. sequar atris ignibus absens  

et, cum frigida mors anima seduxerit artus,  

omnibus umbra locis adero. dabis, improbe, poenas.  

audiam et haec Manis veniet mihi fama sub imos.’ 

his medium dictis sermonem abrumpit et auras  

aegra fugit seque ex oculis avertit et aufert,  

linquens multa metu cunctantem et multa parantem  

dicere. suscipiunt famulae conlapsaque membra  

marmoreo referunt thalamo stratisque reponunt.  

Όµως η βασίλισσα προαισθάνθηκε τους δόλους (ποιος µπορεί να ξεγελάσει µια 
ερωτευµένη;) και πρώτη πληροφορήθηκε τις µελλοντικές κινήσεις του Αινεία, επειδή 
φοβόταν τα πάντα, έστω κι αν ήταν ασφαλή. Η ίδια η ασεβής Φήµη µετέφερε στη 
µαινόµενη βασίλισσα ότι ο στόλος αρµατώνεται και προετοιµάζεται η αναχώρηση. 
Εξαγριώνεται, χάνει το µυαλό της και ξαναµµένη λυσσοµανάει σαν Μαινάδα µέσα 
σ’ όλη την πόλη, όµοια µε µια Θυάδα, κεντρισµένη από τις µανιασµένες τελετές, που 
µόλις ακουστεί ο Βάκχος, την ερεθίζουν τα τριετηρικά όργια και ο νυχτερινός 
Κιθαιρώνας την καλεί µε τις κραυγές του. Τέλος, αυθόρµητα κατηγορεί τον Αινεία µ’ 
αυτά τα λόγια: «Άπιστε, ήλπισες πως µπορείς ακόµη και να αποκρύψεις ένα τόσο 
µεγάλο ανοσιούργηµα και να αναχωρήσεις µυστικά από τη χώρα µου; Ούτε ο έρωτάς 



µου ούτε αυτό το χέρι το δεξί, που σου έδωσα κάποτε, ούτε η Διδώ, που πρόκειται να 
πεθάνει µε σκληρό θάνατο, σε συγκράτησε; Και γιατί εξοπλίζεις τον στόλο σου κάτω 
από το χειµωνιάτικο άστρο και βιάζεσαι να ανοιχτείς στο πέλαγος µέσα στους 
βοριάδες, σκληρέ; Μήπως τάχα, αν δεν ζητούσες ξένες χώρες κι άγνωστα παλάτια και 
αν η αρχαία Τροία υπήρχε ακόµη, προς την Τροία θα κατευθυνόσουν µε τον στόλο 
µέσα από ένα τρικυµισµένο πέλαγος; Εµένα άραγε αποφεύγεις; Σ’ αυτά τα δάκρυα 
σε ξορκίζω, και σ’ αυτό το δεξί χέρι, (αφού πια εγώ η ίδια δεν άφησα τίποτε άλλο σε 
µένα τη δυστυχισµένη), στη συζυγική µας ένωση, στους αρχινισµένους µας γάµους, 
αν σε κάτι σε ευεργέτησα ή αν κάτι δικό µου ήταν για σένα γλυκό, λυπήσου τον οίκο 
µου που κλονίζεται, και, αν υπάρχει ακόµα χώρος για τις παρακλήσεις µου, απόδιωξε 
αυτή την απόφαση. Εξαιτίας σου µε µισούν τα έθνη της Λιβύης και των Νοµάδων οι 
τύραννοι, και οι Τύριοι έγιναν εχθροί µου. Για σένα τον ίδιο χάθηκε η αιδώς µου και 
η προηγούµενη φήµη µου, µε την οποία και µόνο έφτανα µέχρι τ’ αστέρια. Σε ποιον 
µε εγκαταλείπεις ετοιµοθάνατη, ξένε; Γιατί αυτό µόνο το όνοµα αποµένει για τον 
σύζυγο. Γιατί καθυστερώ; Μήπως καθυστερώ µέχρι ο αδερφός µου ο Πυγµαλίωνας 
να γκρεµίσει τα τείχη µου ή ο Γαίτουλος Ιάρβας να µε οδηγήσει αιχµάλωτη στη χώρα 
του; Τουλάχιστον αν είχα αποκτήσει από σένα, προτού φύγεις, κάποιον απόγονο, αν 
κάποιος µικρούλης Αινείας έπαιζε µέσα στην αυλή µου, ο οποίος όµως να σου 
έµοιαζε στο πρόσωπο, δεν θα φαινόµουν στα σίγουρα εντελώς αιχµάλωτη κι 
έρηµη!». Έτσι µίλησε. Εκείνος στις συµβουλές του Δία κρατούσε ακίνητα τα µάτια 
του και κάνοντας προσπάθεια έσφιγγε τη λύπη κάτω απ’ την καρδιά του. Τέλος, 
αποκρίνεται µε λίγα λόγια: «Εγώ δεν θ’ αρνηθώ ποτέ, βασίλισσα, ότι µου πρόσφερες 
πάρα πολλές ευεργεσίες, όσες µπορείς ν’ απαριθµήσεις µε τον λόγο, κι ούτε θα µε 
στενοχωρεί να θυµάµαι την Ελίσσα, όσο ο ίδιος θα θυµάµαι τον εαυτό µου, όσο η 
πνοή µου θα κυβερνάει τα µέλη τούτα. Θα σου πω λίγα λόγια για το ζήτηµα. Ούτε 
εγώ ήλπιζα –µην το φαντάζεσαι!– να αποκρύψω αυτή την αναχώρηση µε απάτη ούτε 
πρότεινα ποτέ γαµήλιες δάδες ή έκανα τέτοιες συµφωνίες. Αν η µοίρα µού επέτρεπε 
να περνώ τη ζωή µου µε δικούς µου οιωνούς και να τακτοποιώ τις έγνοιες µου 
σύµφωνα µε την επιθυµία µου, θα φρόντιζα αρχικά για την τρωική πόλη και τα 
γλυκά λείψανα των δικών µου. Τα ψηλά ανάκτορα του Πριάµου θα παρέµεναν και µε 
το χέρι µου θα ξανάχτιζα τα Πέργαµα για τους ηττηµένους. Αλλά τώρα ο Γρύνειος 
Απόλλωνας τη µεγάλη Ιταλία, την Ιταλία οι Λύκειοι χρησµοί πρόσταξαν να 
αναζητήσουµε. Αυτός είναι ο έρωτάς µου, αυτή είναι η πατρίδα µου. Αν εσένα, τη 
Φοίνισσα, σε κρατούν οι ακροπόλεις της Καρχηδόνας και η θέα της Λιβυκής πόλης, 
ποιος φθόνος υπάρχει τέλος πάντων για να µην εγκατασταθούν οι Τεύκροι στην 
Αυσονία γη; Είναι νόµιµο και εµείς να αναζητήσουµε βασίλεια έξω από την πατρίδα 
µας. Η ταραγµένη εικόνα του πατέρα µου Αγχίση, όσες φορές η νύχτα σκεπάζει τη γη 
µε υγρές σκιές, όσες φορές ανατέλλουν τα πύρινα άστρα, µε συµβουλεύει στα όνειρά 
µου και µε τροµάζει. Το παιδί µου, ο Ασκάνιος, µε παρακινεί, και η αδικία προς µια 
αγαπηµένη ύπαρξη, που του στερώ µε απάτη το βασίλειο της Εσπερίας και τις χώρες 
που είναι γι’ αυτόν προορισµένες από τη µοίρα. Επιπλέον, τώρα µόλις ο διερµηνέας 
των θεών, σταλµένος από τον ίδιο τον Δία (το ορκίζοµαι στα κεφάλια µας), έφερε 
προσταγές του µέσα από τις γρήγορες αύρες: εγώ ο ίδιος είδα τον θεό µέσα στο 
ολόλαµπρο φως να µπαίνει στα τείχη και τη φωνή του άκουσα µε τούτα µου τ’ αφτιά. 
Σταµάτα να καις και µένα και σένα µε τα παράπονά σου! Επιζητώ την Ιταλία χωρίς 
τη θέλησή µου». Καθώς λέει τέτοια, εκείνη τον κοιτάζει, στρέφοντας τα µάτια της 
εδώ κι εκεί, και τον εξετάζει ολόκληρο µε σιωπηρό βλέµµα και ξαναµµένη του λέει 
τα εξής: «Ούτε η µητέρα σου είναι θεά ούτε ο Δάρδανoς είναι ο δηµιουργός της 
γενιάς σου, άπιστε, αλλά ο φριχτός ο Καύκασος σε γέννησε µε τους σκληρούς του 
βράχους και οι τίγρεις της Υρκανίας σου πρόσφεραν τους µαστούς τους. Για ποιο 



λόγο υποκρίνοµαι ή για ποιες µεγαλύτερες αδικίες φυλάω τον εαυτό µου; Μήπως 
αναστέναξε για το κλάµα µου; Μήπως λύγισε τα µάτια του; Μήπως νικηµένος 
δάκρυσε ή σπλαχνίσθηκε εµένα την ερωτευµένη; Ποιο απ’ αυτά να διαλέξω; Πλέον 
ούτε η µέγιστη Ήρα ούτε ο πατέρας Δίας, ο γιος του Κρόνου, βλέπει αυτά τα 
πράγµατα µε αµερόληπτα µάτια. Πουθενά δεν είναι ασφαλής η πίστη. Ριγµένον στο 
ακρογιάλι, ενδεή τον δέχτηκα και η ανόητη τον εγκατέστησα σ’ ένα µέρος του 
βασιλείου µου. Τον χαµένο στόλο του έσωσα, γλύτωσα από τον θάνατο τους 
συντρόφους του. Αλίµονο, φέροµαι ξαναµµένη απ’ τη µανία! Τώρα δήθεν ο µάντης 
Απόλλωνας, τώρα οι Λύκειοι χρησµοί, τώρα ο διερµηνέας των θεών σταλµένος απ’ 
τον ίδιο τον Δία φέρνει µέσα από τις αύρες φρικτές προσταγές. Δηλαδή αυτόν τον 
µόχθο έχουν οι επουράνιοι, αυτή η φροντίδα ταράζει την ησυχία τους. Ούτε εσένα 
κρατώ ούτε τα λόγια σου ελέγχω: πήγαινε, ζήτα την Ιταλία µε τη βοήθεια των 
ανέµων, ζήτα βασίλειο πάνω απ’ τα κύµατα. Ελπίζω, τουλάχιστον, αν οι ευσεβείς 
θεότητες έχουν κάποια δύναµη, να τιµωρηθείς στα βράχια και να φωνάξεις πολλές 
φορές τη Διδώ µε τ’ όνοµά της. Θα σε κυνηγάω, αν και απούσα, µε µαύρες φωτιές 
και, όταν ο παγερός θάνατος θα διαχωρίσει τα µέλη απ’ την ψυχή µου, σαν σκιά θα 
είµαι παρούσα παντού. Θα τιµωρηθείς, αχρείε. Θα το ακούσω και αυτή η φήµη θα 
φτάσει σε µένα στις ψυχές του Κάτω κόσµου». Αυτά αφού είπε, διέκοψε τον λόγο 
της στη µέση και εξασθενηµένη έφυγε, αποµακρύνθηκε και χάθηκε από τα µάτια του 
Αινεία, αφήνοντάς τον να διστάζει πολύ από φόβo και να ετοιµάζεται να της πει 
πολλά. Δούλες τη σηκώνουν και µεταφέρουν το σώµα της που έχει καταρρεύσει σε 
µαρµάρινο θάλαµο και την αποθέτουν πάνω σε στρώµατα. 

(Μετάφραση: Χαρ. 
Μιχαλόπουλος https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.p
df)  

 

(αμφισβήτηση της pietas του Αινεία) Bιργ. Aen. 4.597-99   

……………………en dextra fidesque,  

quem secum patrios aiunt portare penatis,   

quem subiisse umeris confectum aetate parentem!   

 

Bιργ. Aen. 4.607-629 (H κατάρα της Διδώς)  

Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras,  

tuque harum interpres curarum et conscia Iuno,  

nocturnisque Hecate triviis ululata per urbes  

et Dirae ultrices et di morientis Elissae,  

accipite haec, meritumque malis advertite numen  

et nostras audite preces. si tangere portus  

infandum caput ac terris adnare necesse est,  
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et sic fata Iovis poscunt, hic terminus haeret,  

at bello audacis populi vexatus et armis,  

finibus extorris, complexu avulsus Iuli  

auxilium imploret videatque indigna suorum  

funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae  

tradiderit, regno aut optata luce fruatur,  

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.  

haec precor, hanc vocem extremam cum sanguine fundo.  

tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum  

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro  

munera. nullus amor populis nec foedera sunto.  

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor  

qui face Dardanios ferroque sequare colonos, 

 nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires.  

litora litoribus contraria, fluctibus undas  

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque.’ 

 

Ήλιε, που φωτίζεις µε τις φλόγες σου όλα τα έργα της γης, και συ, Ήρα, που 
γνωρίζεις και ερµηνεύεις αυτές τις φροντίδες, και συ, Εκάτη, που σε φωνάζουν µε 
ουρλιαχτά στις πόλεις µέσα στα τρίστρατα τη νύχτα, και σεις, Ερινύες εκδικήτριες, 
και σεις, θεοί της Ελίσσας που πεθαίνει, δεχθείτε αυτά και στρέψτε ενάντια στo κακό 
αντάξια τη δύναµή σας και ακούστε τις παρακλήσεις µου! Αν είναι ανάγκη το 
καταραµένο εκείνο κεφάλι ν’ αγγίξει λιµάνι και ν’ αράξει στη στεριά, και του Δία οι 
αποφάσεις έτσι το αξιώνουν, και αν αυτό το τέρµα τού έχει ορισθεί, όµως να 
κακοπάθει από τον πόλεµο και τα όπλα γενναίου λαού, και εκτοπισµένος απ’ τη χώρα 
του, χωρισµένος απ’ την αγκαλιά του Ίουλου, για βοήθεια να παρακαλεί και να δει 
ανάξιους θανάτους των δικών του, κι ούτε, κι όταν θα έχει παραδοθεί κάτω από 
νόµους αισχρής ειρήνης, να απολαύσει βασίλειο ή το ποθητό φως, αλλά να πέσει πριν 
την ώρα του και άταφος να µένει στην άµµο. Αυτά παρακαλώ, αυτή τη στερνή φωνή 
χύνω µαζί µε το αίµα µου. Τότε εσείς, Τύριοι, να βασανίζετε µε τα µίση σας τη ρίζα 
κι όλο το µελλοντικό γένος του και να στέλνετε αυτά για δώρα στη στάχτη µου. 
Καµιά αγάπη κι ούτε συνθήκες να υπάρχουν ανάµεσα στους δυο λαούς. Μέσα από τα 
κόκαλά µου να αναστηθεί κάποιος εκδικητής, που θα καταδιώκει τους Δαρδάνιους 
αποίκους µε φωτιά και σίδερο, και θα του δίνονται δυνάµεις τώρα, αργότερα, και 
οποτεδήποτε. Καταριέµαι οι ακτές µας να είναι εχθρικές στις ακτές τους, τα κύµατά 
µας στα κύµατά τους, τα όπλα µας στα όπλα τους. Να µάχονται και οι ίδιοι και τα 
εγγόνια τους!»  



(Μετάφραση: Χαρ. 
Μιχαλόπουλος https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2613/3/02_chapter_02.p
df)  

 

Quae denique est Dido? (ποια είναι τελικά η Διδώ;) 

Τίμ. FHG fr. 3b, 566, F 82 Jacoby ταύτην φησὶ Τίμαιος κατὰ μὲν τὴν Φοινίκων 
γλώσσαν Ἐλίσσαν καλεῖσθαι, ἀδελφὴν δὲ εἶναι Πυγμαλίωνος τοῦ Τυρίων 
βασιλέως, ὑφ᾽ ἧς φησι τὴν Καρχηδόνα τὴν ἐν Λιβύηι κτισθῆναι· τοῦ γὰρ 
ἀνδρὸς αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Πυγμαλίωνος ἀναιρεθέντος, ἐνθεμένη τὰ χρήματα 
εἰς σκάφας μετά τινων πολιτῶν ἔφευγε, καὶ πολλὰ κακοπαθήσασα τῆι 
Λιβύηι προσηνέχθη, καὶ ὑπὸ τῶν Λιβύων διὰ τὴν πολλὴν αὐτῆς πλάνην 
Δειδὼ προσηγορεύθη ἐπιχωρίως. κτίσασα δὲ τὴν προειρημένην πόλιν, τοῦ 
τῶν Λιβύων βασιλέως θέλοντος αὐτὴν γῆμαι, αὐτὴ μὲν ἀντέλεγεν, ὑπὸ δὲ 
τῶν πολιτῶν συναναγκαζομένη, σκηψαμένη τελετήν τινα πρὸς ἀνάλυσιν 
ὅρκων ἐπιτελέσειν, πυρὰν μεγίστην ἐγγὺς τοῦ οἴκου κατασκευάσασα καὶ 
ἅψασα, ἀπὸ τοῦ δώματος αὑτὴν εἰς τὴν πυρὰν ἔρριψεν.  

 

Σέρβιος, στην Αινειάδα 1.340 dido vero nomine Elissa ante dicta est, sed post 
interitum a Poenis Dido appellata, id est virago Punica lingua, quod cum a 
suis sociis cogeretur cuicumque de Afris regibus nubere et prioris mariti 
caritate teneretur, forti se animo et interfecerit et in pyram iecerit, quam se ad 
expiandos prioris mariti manes extruxisse fingebat. 
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