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1. Εισαγωγή 

Καθώς το ζήτημα της γένεσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού μυθιστορήματος 
βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο του φιλολογικού ενδιαφέροντος, έχει 
διατυπωθεί πλήθος απόψεων, με την επικρατέστερη να αναγνωρίζει μια θεματική 
τυπολογία ως βάση πολυεπίπεδων διαφοροποιήσεων·1 την ίδια στιγμή, τα συστα-
τικά του είδους ανάγονται στις ερωτικές και ταξιδιωτικές αφηγήσεις2, μια σύντηξη 
συντελεσμένη μέσα από την υπερανεπτυγμένη ρητορική πρακτική της δεύτερης 
σοφιστικής.3 Κάθε ερωτική όμως ιστορία είθισται να εμπλουτίζεται με το στοιχείο 
της περιπέτειας, προς υποστήριξη και επέκταση του θεματικού πυρήνα4, ο οποίος, 
καταγόμενος από ερωτικούς τοπικούς μύθους της Μεγάλης Ελλάδας, ενισχύει τον 
ρόλο του γεωγραφικού χώρου όπου εξελίσσεται η μυθιστορηματική αφήγηση.5 Ακό-
μη περισσότερο, τα έργα αυτής της κατηγορίας, παρά την πρόδηλη ερωτική τους 
υπόθεση, αναγνωρίζονται ως κείμενα μυστικά και λατρευτικά κάποιας θεότητας·6 
εξάλλου, έχει επισημανθεί ο γενικότερος θρησκευτικός χαρακτήρας τους, αλλά και 

1. Γιατρομανωλάκης (1990: 39).
2. Στη θέση των ταξιδιωτικών ιστοριών, ο Rohde τοποθετεί την κλασική ιστοριογραφία, σε κατάστα-
ση όμως αποσύνθεσης, όσον αφορά την επιστημονική της χροιά.
3. Ed. Schwarz (1896: 43).
4. Bruno Lavagnini (1921: 28).
5. Γιατρομανωλάκης (1990: 40-43).
6. Ειδικότερα, το Λευκίππη και Κλειτοφών φέρεται να δοξολογεί την Ίσιδα, η οποία, με το αρχετυπικό 
σχήμα «έρωτας-χωρισμός-επανένωση», αναζητά τον νεκρό σύζυγό της Όσιρη, για να τον επαναφέ-
ρει στη ζωή, διαδικασία που συμβολίζει το επίπονο ταξίδι του ανθρώπου (όπως αυτό εκφράζεται με 
τη ζωή και τις περιπέτειές του) προς μια τελική σωτηρία (στο ίδιο).
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η ευσέβεια –και ηθικότητα– των κεντρικών ηρώων. Ευρύτερα, ως πολιτισμικό προϊ-
όν της ρευστής ελληνορωμαϊκής πραγματικότητας, «το μυθιστόρημα ιδώθηκε ως ο 
ελληνιστικός μύθος, εκφραστικός της μοναξιάς του ανθρώπου και ως αναζήτηση για 
ένωση με ένα άλλο ον, ανθρώπινο ή θεϊκό»·7 ωστόσο, το Λευκίππη και Κλειτοφών 
του Αχιλλέα Τάτιου ανατρέπει αυτή τη θεώρηση, προσδίδοντας στην ερωτική δρα-
στηριότητα μια αναπόσπαστη κοινωνική διάσταση.

2.  Οι διάφορες πτυχές του έρωτα  μέσα στο 
μυθιστόρημα της Λευκίππης

2.1.  Ο κεραυνοβόλος έρωτας, ως καταστροφικός έρωτας

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός –και αφετηρία– της όλης εξιστόρησης είναι η εξω-
τερίκευση, η δημοσιοποίηση –πράξη κοινωνικής προσέγγισης–, με λίγα λόγια, 
των ερωτικών δοκιμασιών του ήρωα, που, προοικονομούμενες ήδη από το θέμα 
της έκφρασης8, συνιστούν και το αφηγηματικό υλικό. Μέσα από αυτές, ο έρωτας 
παρουσιάζεται ως πρόξενος όλων των συμφορών των εμπλεκόμενων προσώπων 
–κοινός αρχαίος λογοτεχνικός τόπος–, αποτελώντας τη γενεσιουργό αιτία ποι-
κίλων σωματικών και ψυχικών παθημάτων, και πράξη μανική, που οδηγεί στην 
υπέρβαση ηθικών κανόνων και θεσμοθετημένων συμπεριφορικών ορίων. Έτσι, ο 
Κλειτοφών, κυριευμένος από ερωτική επιθυμία, παραβλέπει τον επικείμενο γάμο 
του με την Καλλιγόνη, η Λευκίππη είναι έτοιμη να θυσιάσει την παρθενία της, οι 
δυο τους εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, ενώ ο Χαιρέας δεν διστάζει να χρη-
σιμοποιήσει ακόμη και επικίνδυνο μαγικό φίλτρο, προκειμένου να κατακτήσει το 
αντικείμενο του πόθου του·9 πρόκειται, αναμφίβολα, για ενέργειες που φαινομε-
νικά αποδυναμώνουν τους συλλογικούς δεσμούς και ανατρέπουν το κοινωνικό 
σκηνικό, προετοιμάζοντας, όμως, μια νέα δυναμική επανένταξη. 

Ουσιαστικά, ο έρωτας προβληματοποιείται και τίθεται στο μικροσκόπιο μιας στο-
χαστικής και φιλοσοφικής εξέτασης, όπου αφενός κυριαρχούν οι επανειλημμένες 
περιγραφές της ερωτικής παθολογίας, αλλά υποδεικνύοντας τη νομιμοποίηση του 
«απαγορευμένου» και επικίνδυνου συναισθήματος, και τη σωφρονιστική μύηση των 
δύο εραστών, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλαυση των ηδονών· και, φυσικά, 
δεν νοείται σωφρονισμός χωρίς την επιμελή διαφύλαξη της παρθενίας μέχρι τον γάμο, 
μια κοινωνική επιταγή που επηρεάζει εξουσιαστικά την ερωτική συμπεριφορά. Βέβαια, 

7. Easterling-Knox (1999: 898).
8. Βλ. Reeves (2007: 87-101).
9. Βλ. Ιωσήφ (2014).
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έχει υποστηριχθεί πως ο Τάτιος διάκειται ειρωνικά απέναντι στην πρακτική αυτή, 
αφού, παρά τις συνεχείς δηλώσεις αγνότητας, τα δύο πρώτα βιβλία αποτελούν, στην 
ουσία, μια αρκετά αποτελεσματική απόπειρα αποπλάνησης της Λευκίππης από τον 
Κλειτοφώντα· όμως, αυτός ακριβώς ο αρχικά κατάφωρος και παράφορος ερωτισμός 
κρίνεται στοιχείο μάλλον αναγκαίο για την κατάδειξη της βαθμιαίας μεταστροφής των 
ερωτευμένων10, καθώς η κατ’ εξακολούθηση εμπλοκή σε περιπέτειες δρα κατασταλ-
τικά προς τις ορμές των παθών11 και ενισχύει τη συναισθηματική τους επικοινωνία.

2.2.  Η εγκράτεια και η παρθενία ως αποδεικτικά στοιχεία του έρωτα

Απ’ την άλλη, το ζήτημα της παρθενίας υπερτονίζεται12 και υπερπριμοδοτείται13, 
αφορώντας, πρώτιστα, τις γυναίκες και λειτουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ως 
μια σύμβαση κοινωνικού και κανονιστικού χαρακτήρα, με σαφή έμφυλη διάστα-
ση· την αναγκαιότητά της, συνεπώς, ως άνδρας, υπεκφεύγει και ο Κλειτοφών, 
χωρίς όμως επιπτώσεις στην υπόληψή του ή τη σχέση με την αγαπημένη του, 
πράγμα που συνιστά κάποιου είδους ειρωνική υπονόμευση της εγκυρότητας του 
συγκεκριμένου ιδεολογήματος. Αναμενόμενα, η εξουσία των ανδρών αντιπρο-
σωπεύεται και από τη σωματική βία. Η απειλητική παρουσία του βιασμού είναι 
συχνή, ενώ επικρατεί έντονα το φαντασιακό του διπόλου παρθένας-πόρνης, με 
τη γυναίκα, σε κάθε περίπτωση, να διακατέχεται από έντονο ερωτικό πόθο, από 
τη διαχείριση του οποίου εξαρτάται η κοινωνική της εικόνα και ταυτότητα.14 
Άλλωστε, όχι τυχαία, όλα τα γεγονότα μεταφέρονται και φιλτράρονται από την 
ανδροκρατούμενη οπτική –και ακουστική– του ήρωα.15 Στο ίδιο πλαίσιο, το σεξ, 
η βία, τα όνειρα, οι μυθολογικές περιγραφές συνιστούν έκθεση της πατριαρχι-
κής καταδυνάστευσης και αντικατοπτρισμό της κυρίαρχης ανδρικής ιδεολογίας. 
Γεγονός, πάντως, είναι πως η κατεύθυνση της αγιογραφίας και η ιδέα της αμαρ-
τίας, με την έλευση του χριστιανισμού, επηρέασαν το μυθιστόρημα της εποχής, 
δίνοντας στην ιστορία της σεξουαλικότητας την τροπή ενός «νέου ερωτισμού» 

10. Η αλλαγή αυτή φαίνεται εντονότερη στη συμπεριφορά του ζωηρού νέου Καλλισθένη, του απα-
γωγέα της Καλλιγόνης. 
11. Σύμφωνα με τον Μπαχτίν (2014: 11-12), στη δεύτερη παραλλαγή του μυθιστορήματος δοκιμα-
σίας, υπό την επίδραση των πρωτοχριστιανικών βίων αγίων και μαρτύρων, η περιπέτεια συνδέεται 
με τον προβληματισμό και την ψυχολογία, αλλά δεν γίνονται διαμορφωτική εμπειρία, κι αυτό συνι-
στά το ουσιώδες τους χαρακτηριστικό. 
12. Στην επιστολή της προς τον Κλειτοφώντα, η Λευκίππη επισημαίνει πως είναι ακόμη παρθένα, 
σε μια προσπάθεια να συγκινήσει τον αποδέκτη (Ε18). 
13. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Θέρσανδρος συνδέει την παρθενία με την ελεύθερη γυναίκα, ενώ 
το αντίθετο με τη δούλη (Η11).
14. Haynes (2003: 60). 
15. Hagg (2010: 66). 
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πλησιέστερου στον σύγχρονο16, από την άποψη της πριμοδότησης του ετερόφυ-
λου έρωτα, με τεκνογονικό προσανατολισμό. 

Αλλά και ο παράδοξα υπερφυσικός τρόπος εξακρίβωσης της γυναικείας παρ-
θενίας επενδύεται με μια ειρωνική χροιά, καθώς, μάλιστα, διεξάγεται υπό την 
εποπτεία του θεού Πάνα, που, κατά παράδοση, θεωρείται ο κατεξοχήν ειδικός για 
τη ζωικότητα του σαρκικού έρωτα. Στο τέλος, εξαίρεται ιδιαίτερα –ενώπιον και 
του πατέρα της Λευκίππης– η αξιοθαύμαστη αντοχή της ηρωίδας να υπομείνει 
τόσους κινδύνους, παραμένοντας «ανέγγιχτη» ακόμη και ανάμεσα σε ληστές· σ’ 
αυτήν αποκλειστικά ανήκει το έπαθλο της αγνότητας, όπως παραδέχεται και ο 
ίδιος ο Κλειτοφών, υπαινισσόμενος τα δικά του ολισθήματα, που τον καθιστούν 
ηθικά ατελή (Η5.6 κ.ε.). Κατά τον Φουκώ, η παρθενία συνιστά μια αισθητικού 
χαρακτήρα στάση ζωής, που σχετίζεται με τη μέριμνα για τον εαυτό αλλά και με 
τη δόμηση των διαπροσωπικών σχέσεων17, όπως και η σεξουαλικότητα γενικότε-
ρα θεωρείται φορέας μηνυμάτων για την αυθεντική ταυτότητα του υποκειμένου. 

Εναρμονιζόμενοι, λοιπόν, με τα ιστορικοκοινωνικά ιδεώδη, οι δύο ερωτευμένοι, 
παρά την αρχική εμφανή σαρκική τους έλξη, βασισμένη στην εξωτερική ωραιό τητα18, 
αποδεικνύονται εγκρατείς στον έρωτα (Ε16.7, 23.7), με τρόπο αντάξιο της χριστιανι-
κής ηθικής19, παρόλο που ο σωφρονισμός τους επιβάλλεται έξωθεν και δεν φαίνεται 
απόλυτα συνειδητή επιλογή, αλλά αναγκαστική μάλλον προσαρμογή στις ραγδαία 
μεταβαλλόμενες συνθήκες· αυτό πάντως που αξιολογείται είναι το αποτέλεσμα, που 
δικαιώνει20 την όλη πορεία, με κριτήριο το θρησκευτικό αίσθημα, αναφαίρετο πλέον 
συστατικό της ελληνορωμαϊκής καθημερινότητας. Καθοριστικός, συγχρόνως, παρά-
γοντας εξέλιξης της πλοκής αναδεικνύεται η αστάθμητη μεταβλητή της τύχης, ως 
ανεξέλεγκτος και απρόβλεπτος συνδυασμός καταστάσεων και συμβάντων, με λανθά-
νοντα μεταφυσικό χαρακτήρα, η οποία, με τις παράδοξες ανατροπές που προκαλεί, 
ενισχύει το στοιχείο της παρωδίας. Η μη ολοκλήρωση για παράδειγμα της ερωτι-
κής σχέσης, παρά τις προσχεδιασμένες «μηχανές» του Κλειτοφώντος (Β4), όπως και 
πλήθος άλλων εμποδίων, οφείλεται σε απρόσμενες συγκυρίες21, που, αποβλέποντας 
στον σωφρονισμό, καταδεικνύουν πως η ερωτική απόλαυση δεν μπορεί να πραγμα-

16. Βλ. στο ίδιο.
17. Φουκώ (1992: 255).
18. Πάραυτα, ο Κλειτοφών νιώθει μια απροσδιόριστη έλξη για τη Λευκίππη, ακόμη κι όταν αυτή 
παρουσιάζεται ως δούλη, με αλλοιωμένη και κακοποιημένη εξωτερική εμφάνιση (Ε17).
19. Κατά τον Φουκώ (2008: 160), η ιδέα της σεξουαλικής αυτοσυγκράτησης είναι στωικής προέλευ-
σης και χρησιμοποιήθηκε από τον χριστιανισμό, στην προσπάθεια ενσωμάτωσής του στις κρατικές 
δομές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
20. Η ανάγκη για δικαίωση είναι έκδηλη και στον δικαστικό αγώνα, ο οποίος καταλήγει σε αποτί-
μηση της σεξουαλικής ηθικής των εμπλεκόμενων προσώπων.
21. Όταν, για πρώτη φορά, βρίσκονται μόνοι (Β10) –ύστερα από την προτροπή του Σατύρου–, ένα 
απρόβλεπτο γεγονός τούς αναστατώνει και ανακόπτει την τόλμη τους. Κορύφωση της αποτυχίας, 
αλλά και της ταραχής, αποτελεί το κωμικοτραγικό συμβάν στην κάμαρα της Λευκίππης, γεγονός, 
άλλωστε, που συνδέεται άμεσα με την αναχώρησή τους.
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τοποιηθεί εύκολα ούτε δόλια22, αλλά οφείλει να ακολουθήσει τις απαιτούμενες, για 
την ψυχολογική ωρίμανση των προσώπων, περιπετειώδεις δοκιμασίες. 

2.3.  Ο έρωτας μετουσιώνεται σε σωφροσύνη

Η παραπάνω διαδικασία μετουσίωσης του ερωτισμού σε σωφροσύνη, που ενερ-
γοποιείται μετά την αποτυχία της νυχτερινής συνάντησης των επίδοξων εραστών, 
γίνεται εμφανής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Αλεξάνδρεια, οπό-
τε, όχι μόνο δεν αναφέρεται κάποια ερωτική σκηνή μεταξύ τους, αλλά η κοπέλα 
απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια της ανδρικής συζήτησης σχετικά με τα προτερήματα 
και μειονεκτήματα του ομόφυλου και ετερόφυλου έρωτα.23 Στο τελευταίο, μάλι-
στα, στιγμιότυπο ερωτισμού, που συμβαίνει όταν οι δυο τους συνέρχονται από την 
πρώτη μεγάλη περιπέτεια του πλαστού θανάτου της Λευκίππης, αν και βρίσκονται 
εντελώς μόνοι (Δ1.2) και χωρίς κανένα εξωτερικό εμπόδιο, εκείνη ανθίσταται στην 
έντονα φιλήδονη διάθεση του αγαπημένου της και στα επιχειρήματα υπέρ των 
αφροδίσιων απολαύσεων, αφού έχει λάβει, στο όνειρό της, εντολή να διαφυλάξει 
την παρθενία της· η αυτόματη ενθύμηση ενός παρόμοιου βιώματος του Κλειτο-
φώντος, με εξίσου απαγορευτικό χαρακτήρα, όχι μόνο ανακόπτει κάθε περαιτέρω 
κίνηση, αλλά και αυξάνει την εσωτερική αναστάτωση. Για μια ακόμη φορά, άρα, 
το όνειρο λειτουργεί ως πυξίδα και γνώμονας μελλοντικής συμπεριφοράς, ανα-
πληρώνοντας το όποιο ηθικό έλλειμμα και διαμορφώνοντας την ατομική βούληση. 

Πάντως, η προσωρινή απώλεια σύνεσης, που πυροδοτεί τις πολλαπλές περιπέ-
τειες των πρωταγωνιστών, δεν συμβαίνει αυθόρμητα και αβασάνιστα, αλλά κατόπιν, 
συνειδητής αμφισβήτησης της ίδιας της έννοιας της σωφροσύνης. Όταν κιόλας, στην 
αρχή του έργου, ο ήρωας διστάζει να προσεγγίσει την αγαπημένη του, αυτοκατηγο-
ρείται ότι «ακαίρως σωφρονεί» (Α5.7), ενώ ανάλογος προβληματισμός εμφανίζεται 
και σε έναν μονόλογό του, λίγο αργότερα (Β5.2), κατά τη –φαινομενική– συνδιάλε-
ξή του με τον ίδιο τον θεό Έρωτα, που ψέγει τη σωφροσύνη ως αιτία κατασίγασης 
της ερωτικής φλόγας· μετά από αυτό, η όποια συστολή δείχνει, πράγματι, να εξα-
νεμίζεται, κάτι που εκδηλώνεται με την εισβολή στο δωμάτιο της Λευκίππης. Στην 
τελική όμως σκηνή, όπου ο Κλειτοφών ανακεφαλαιώνει τις περιπέτειές του, έχοντας 
κατανοήσει το λάθος του, τονίζει την ύψιστη σημασία της σωφροσύνης, αποδεικνύ-
οντας έτσι και επιδεικνύοντας, πλαγίως έστω, ότι η αρετή της ερωτικής εγκράτειας 
αποτελεί και δικό του (εκτός της Λευκίππης) εγκώμιο (Η5.6, πρβ. Η7.1 και Η14). 

22. Άλλωστε, τον επίπονο χαρακτήρα του πραγματικού έρωτα επικυρώνει και το όνειρο της Πάν-
θειας (Β23.5). 
23. Ο Hubbard (2009: 258) επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την αποκρυστάλλωση και αντιπαράθεση 
διαφορετικών ισχυρισμών για το γένος και τη σεξουαλική προτίμηση, οι οποίοι έχουν μεταβιβαστεί 
μέσα από τον μακραίωνο λογοτεχνικό, φιλοσοφικό και καλλιτεχνικό λόγο. 
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Σύμφωνα με την Chew24, ο Τάτιος αντιμετωπίζει την ιδέα της σωφροσύνης 
μ’ έναν συνεχώς ειρωνικό τρόπο, ώστε ο ρομαντικός έρωτας να καταλήξει όχι 
κάποια εξιδανικευμένη έννοια, αλλά κάτι τετριμμένο και κωμικό, διάθεση που 
διαφαίνεται ήδη από την απεικόνιση του Δία ως ενός εξέχοντος παραδείγματος 
άφρονα ερωτευμένου. Απ’ την άλλη, οι σχετικές αναφορές είναι κάθε άλλο παρά 
πυκνές, ενώ, στο τέλος, ο Κλειτοφών προσπαθεί με σοφίσματα να αποκρύψει το 
«παραστράτημά» του με τη Μελίτη. Γενικά, οι ηθικοί φραγμοί των χαρακτήρων, 
όταν υπάρχουν, δεν απορρέουν από προσωπική πίστη στην αγνότητα, αλλά επι-
βάλλονται έξωθεν, φαινόμενο σύνηθες στον μυθιστορηματικό κόσμο· οι «ρωγμές» 
αυτές διαγράφουν μια αντίφαση μεταξύ του αξιακού κώδικα που οι χαρακτήρες 
επικυρώνουν με τον γάμο τους και εκείνου που στην πραγματικότητα εφαρμό-
ζουν.25 Οι άλλες παρωδιακές και κωμικές επιδράσεις σχετίζονται με τη σεξουα-
λικότητα, ως μετατόπιση της οποίας εκλαμβάνονται ακόμη και οι σκηνές βίας.26

2.4.  Έρωτας και γάμος στο μυθιστόρημα

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα αναλογίας και αντίθεσης μεταξύ ερωτισμού και σωφροσύ-
νης, τυχαίου και συνειδητού, κινούνται και οι τρεις ένθετες ερωτικές «νουβέλες», του 
Κλεινία, του Μενέλαου και του Καλλισθένη με την Καλλιγόνη. Στις δύο πρώτες, οι 
ομόφυλοι (ολοκληρωμένοι) έρωτες, παρά τη συμπάθεια που προκαλούν, λόγω του 
συναισθηματικού τους υποβάθρου, και την απρόσκοπτη πορεία τους, απολήγουν σε 
τραγωδία, για την οποία, μάλιστα ευθύνεται ο ένας απ’ τους δύο εραστές.27 Αντίθε-
τα, η εξιστόρηση της ετερόφυλης σχέσης δείχνει πως ακόμη και οι αρνητικοί χαρα-
κτήρες μπορούν να μεταβληθούν και να αποβούν θετικοί, αν κατά τη διάρκεια των 
δυσκολιών ενεργήσουν με σύνεση. Γι’ αυτό, στη μεγέθυνση αυτών των περιπετειών 
σε σημείο γκροτέσκο28, διαπιστώνεται σκοπιμότητα ανάλογη με αυτή των τραγικών 
ηρώων που αγωνίζονται, μέσα σε εχθρικές συνθήκες, να αποδείξουν την ακεραιό-
τητά τους, με τη διαφορά ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το αίσιο τέλος αποσοβεί 
την όποια τραγικότητα. Έτσι, προτάσσεται έμμεσα ο ετερόφυλος έρωτας, λόγω της 
συμμετρίας που τον διέπει, ως ικανός να προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας συναισθη-
ματική πληρότητα και ωριμότητα, σε συνδυασμό με την οικογενειακή και κοινωνική 
αποκατάσταση, και, ταυτόχρονα, ως βασική προϋπόθεση για έναν επιτυχή γάμο.29

24. Chew (2000: 61). 
25. Στο ίδιο, 68-69.
26. Στο ίδιο, 62-64. 
27. Είναι σχεδόν τραγικά ειρωνικό ότι ο εραστής σκοτώνεται εξαιτίας του αλόγου, του δώρου του 
αγαπημένου του, ή, ακόμη χειρότερα, από τον ίδιο τον αγαπημένο του, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. 
28. Βλ. Miller (1998: 259). 
29. Konstan (1993: 88).
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Άλλωστε, η τελευταία παράμετρος επισημαίνεται ιδιαίτερα, παρά τις αρχικά 
κλονισμένες σχέσεις των δύο κεντρικών ηρώων με τους γονείς τους, εξαιτίας της 
παρεμβατικότητας των τελευταίων, και την προσωπική τους «επανάσταση», αφού, 
μετά την απόδρασή τους, αναλαμβάνουν οι ίδιοι να διατηρήσουν τις αρετές της 
οικογενειακής ζωής, επιδιώκοντας την αναγνώριση από την κοινότητα (Η14.2 
κ.ε.). Προς το τέλος, μάλιστα, εμφανίζονται, βοηθοί και σωτήρες, δύο ώριμα και 
σεβαστά πρόσωπα, ο ανώτατος ιερέας, που, ως θρησκευτικός εκπρόσωπος, επικρο-
τεί –μόνο– την ένωση των ετερόφυλων ζευγαριών, και ο πατέρας της Λευκίππης, 
για τον οποίο η μεγαλύτερη απόδειξη αρετής είναι η τήρηση της παρθενίας των 
ερωτευμένων (ακόμη και για τον αμαρτήσαντα Κλειτοφώντα). Αυτή, συνεπώς, 
είναι η τελική ώρα της ένωσής τους· ο γάμος δεν θεωρείται πλέον «άκαιρος» και 
«παράταιρος», αλλά ευλογία της Αφροδίτης ενώπιον των γονέων των ερωτευμέ-
νων, αποκτώντας έτσι ως θεσμός θετικό πρόσημο, ακόμη και με το πλήγμα που 
υφίσταται από τη μάλλον αποτυχημένη περίπτωση Μελίτης και Θέρσανδρου και 
τον αρνητισμό που εκφράζει ο Χαρικλής στο ενδεχόμενο ενός ετερόφυλου γάμου.30 

Εκτός από την οικογένεια και την κοινωνία, ψυχολογική πίεση ασκεί στους πρωτα-
γωνιστές και η οικία του Ιππία, προκαλώντας και τις ανάλογες αντιδράσεις εκ μέρους 
τους.31 Η ερωτική μετάφραση της διάταξης του χώρου υπονομεύει την κανονιστική 
εξουσία του πατέρα και την οικιακή τάξη, όπως και η επανεγγραφή των νοημάτων 
που ο οικοδεσπότης επιδιώκει να δώσει στο δείπνο υπονομεύει την εξουσία του τελευ-
ταίου. Η αρχιτεκτονική του γυναικείου χώρου εμφανίζει χαρακτηριστικά γυναικεί-
ας ανατομίας, με σεξουαλικές συνδηλώσεις32· καθώς οι κοινωνικές κατασκευές των 
φύλων δομούνται με βάση το δίπολο κεντρόφυγο-κεντρομόλο, γυναικείος θεωρείται 
ο πιο εσωτερικός χώρος του ελληνικού σπιτιού, τα ενδότερα, ο μυχός, τελικά όμως 
αποδεικνύεται όχι και τόσο οριοθετημένος, όσο προσπαθούν οι γονείς να τον κάνουν. 
Παράλληλα, αν και ο χώρος της περιπέτειας είναι σχετικά αποκοινωνικοποιημένος 
και η σεξουαλικότητα ελευθερώνεται από τους περιορισμούς της οικιακής αρχιτε-
κτονικής, το ζευγάρι δεν ξεφεύγει τελείως από τη νοητική δύναμη του οίκου, αφού 
η Λευκίππη κοιμάται στα ενδότερα του καραβιού. Σε ένα άλλο επίπεδο, η μετατόπι-
ση από την πόλιν στον οίκον, και η απομάκρυνση από την τελετουργική μύηση στο 
άστυ, με ταυτόχρονη έμφαση στο «εγώ», συνιστούν μια ισχυρή διαφοροποίηση του 
συγκεκριμένου έργου από την παράδοση των αρχαίων ελληνικών μυθιστορημάτων. 

Η λεπτή αυτή θεματική ειρωνεία που διατρέχει το κείμενο ευθύνεται και για τον 
χαρακτηρισμό του ως παρωδία, γνώρισμα που γεφυρώνει την επική απόσταση με 
την πραγματικότητα, μέσω της ρεαλιστικής προσέγγισης, και καταξιώνει τη ζωή, σε 
όλες της τις όψεις, ως μια κατάσταση ρευστότητας που υπερβαίνει κάθε ιεραρχία. Όλες 

30. Γιατρομανωλάκης (1990: 35-42).
31. Βλ. Whitmarsh (2010: 328).
32. Ακόμη και τα λουλούδια είθισται να συνδέονται με το γυναικείο σώμα και τη σεξουαλικότητα, 
ήδη από την πρώιμη αρχαιότητα. 
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όμως οι εντοπίσιμες συμβάσεις στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και ορισμένες περι-
πτώσεις που θα χαρακτηρίζονταν ειρωνικές, πρέπει να ιδωθούν μέσα από το πρίσμα 
του έρωτα-ανταγωνιστή, που οφείλει να κερδίσει την αρετή και την ωριμότητά του με 
εξωτερικές και εσωτερικές περιπέτειες. Θα μπορούσαν, μάλιστα, και οι αλλεπάλληλοι 
«ψευδείς» θάνατοι33 της Λευκίππης να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα της δοκιμασίας, 
τόσο αυτής της ίδιας όσο και του Κλειτοφώντος. Άλλωστε, στον περιπετειώδη χωρο-
χρόνο υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη νόρμα σεξουαλικής συμπεριφοράς των 
πρωταγωνιστών, σε σχέση με αυτή που σκιαγραφείται στον βιογραφικό και, τελικά, 
η μεταξύ τους διάκριση ίσως συμβάλλει στην εξήγηση της διαφορετικής συμπεριφο-
ράς των ηρώων, με την προκύπτουσα κωμικοτραγικότητα να προσιδιάζει στο μπα-
χτινικό «σπουδογέλοιον».34 Επίσης, μια ακόμη παράπλευρη πτυχή της κοινωνικής 
διάστασης του έρωτα που παρωδείται είναι, εκτός από τη συγγενική και κοινωνική 
αναγνώριση, και η ομόφυλη –ανδρική– φιλία, καθώς ο βοηθός φίλος, ένας βασικός 
μυθιστορηματικός ρόλος, στο συγκεκριμένο έργο μοιάζει περισσότερο με τον πονηρό 
δούλο της Νέας Κωμωδίας·35 ταυτόχρονα, συνιστά ειρωνεία η ερωτική νουθέτηση και 
καθοδήγηση για την κατάκτηση μιας γυναίκας από έναν εραστή του ανδρικού φύλου. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γιατρομανωλάκης, με το τέλος του έργου, δεν θριαμ-
βεύει τόσο ο ίδιος ο έρωτας όσο η ανθρώπινη κοινωνία, μέσα από τα προσωπικά 
αισθήματα του αρχετυπικού ζεύγους αρσενικού και θηλυκού.36 Απ’ την άλλη, στο 
κείμενο προβάλλεται το πρότυπο της ανδρικής φιλίας, κατά το οποίο ο ομόφυλος 
συγχρωτισμός παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο αμοι βαίας επικοινωνίας 
και αλληλεγγύης. Από αυτή την οπτική, η ρομαντική νουβέλα Λευκίππη και Κλει-
τοφών, αντί να είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ενώνεται απέναντι στον κόσμο, 
προσφέρει ένα ισχυρό μοντέλο ομαδικής ταυτότητας βασισμένο στις αρχές της φιλίας 
και της ομοκοινωνικότητας, αφού σε όλο το έργο η ανθρώπινη εικόνα καθορίζεται 
έντονα από τις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες δομούν το πλαίσιο δημιουργίας και 
εξέλιξης της συναισθηματικής σύνδεσης των δύο νέων. Με άλλα λόγια, αντί για 
έναν κόσμο στενά περιορισμένο μόνο σ’ αυτούς τους ίδιους, το δίκτυο των σχέσεων 
που περιβάλλει το ειδύλλιό τους εκτείνεται σε ένα πλασματικό υποκατάστατο ενός 
ακροατηρίου – ακόμη και της αναγνωστικής κοινότητας του μυθιστορήματος· έτσι, ο 
ερωτικός τους δεσμός αποτελεί, από κάθε άποψη, μια κοινωνικοποιημένη εμπειρία.37 

Ειδικότερα, η επιτυχία της ρομαντικής σχέσης φαίνεται να συνδέεται με μη 
ρομαντικές ομόφυλες σχέσεις, σε έναν κόσμο ανδρικής συνομιλίας, η οποία, ενώ 
είναι παρούσα και στα άλλα μυθιστορήματα, στο συγκεκριμένο έργο αφιερώνει 
έναν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο και ενδιαφέρον, όχι μόνο στις ενέργειες και την πρα-

33. Πρόκειται για παρωδία του τεχνάσματος του Scheintod (βλ. Chew).
34. Μπαχτίν (2000: 169).
35. Στο ίδιο, 62.
36. Γιατρομανωλάκης, 147-48.
37. Michell, 43-44.
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κτική βοήθεια των φίλων του Κλειτοφώντος, αλλά επίσης στις συζητήσεις τους και 
την αίσθηση της κοινότητας, που προκύπτει από τη μετατροπή του προβλήματος 
του ενός σε πρόβλημα όλων. Για τον προσδιορισμό μιας κοινωνικής ομάδας είναι 
σημαντική η περιγραφή όσων ανήκουν εκτός αυτής· γι’ αυτό, εξίσου σημαντικοί 
με τους φίλους του πρωταγωνιστή είναι και οι, κατά περίσταση, εχθροί του, όσον 
αφορά πάντα τον στόχο της ένωσης με την αγαπημένη του. Σε αδρές γραμμές, 
προβάλλονται διαρκώς τα όρια μεταξύ εαυτού και άλλου, φίλου και εχθρού, αλλά 
οι διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες είναι λεπτές και, κάποιες φορές, διαπερατές, 
και προσδιορισμένες με όρους τόσο συμπεριφοράς και βαθμού κοινωνικοποίησης 
όσο και κοινωνικής θέσης ή γεωγραφικής καταγωγής.38 

3. Επίλογος

Το ότι το δίκτυο σημαντικών σχέσεων του Κλειτοφώντος δεν σταματά στον έρωτά 
του για τη Λευκίππη, υποδεικνύει πως το ρομάντζο αποτελεί ένα μόνο μέρος της 
ζωής του ως πολίτη. Έχει καταστεί ξεκάθαρο όχι μόνο πως έχει και πνευματική 
και κοινωνική ζωή εκτός της ερωτικής σχέσης, αλλά και πως είναι ανοιχτός σε 
ιδέες του έρωτα και του σεξ, πρόθυμος να «αγκαλιάσει» τις αντιθέσεις· σ’ αυτό το 
πλαίσιο, η μονογαμική ετεροφυλική σχέση είναι μόνο ένας από τους ποικίλους 
τύπους σεξουαλικής σχέσης στους οποίους ένας αστός νεαρός άνδρας μπορεί να 
εμπλακεί. Έτσι, ένα διπλό σύστημα σεξουαλικών αξιών εγγράφεται σταθερά στην 
πλοκή. Προκύπτει πως η ίδια η αγνότητα είναι μια αρετή σχετική για άτομα και 
καταστάσεις. Η σεξουαλική δυνατότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού 
δικτύου και η ελευθερία περιπλάνησης δεν περιορίζεται στην αγάπη και τον 
έρωτα. Κάθε συναίσθημα στο έργο διερευνάται από τουλάχιστον τρεις διαφορε-
τικές ερμηνευτικές. 

Καταληκτικά, η πολλαπλότητα των ανδρικών φωνών και τρόπων παρέχει ως 
επιστέγασμα στην ερωτική ιστορία μια σύνθετη ομαδική ταυτότητα, ικανή να περιέ-
χει πολλές εναλλακτικές κοινωνικές, σεξουαλικές και αφηγηματικές προτιμήσεις 
και να ενσωματώσει σχετικές συζητήσεις·39 ο πλουραλισμός40 αυτός συνδυάζεται 
με τον αναδυόμενο νέο τύπο ερωτισμού, που τροφοδοτεί όλες τις άλλες όψεις 
του βίου και τροφοδοτείται από αυτές, παράγοντας μια «χαρούμενη σχετικότη-
τα»41, στο πλαίσιο της οποίας η κάθε είδους διαφορετικότητα και απόκλιση δεν 
διαχωρίζει, αλλά ενώνει τον εαυτό με τους άλλους. Εξάλλου, η δημοσιοποίηση 

38. Στο ίδιο, 48-49.
39. Στο ίδιο, 67.
40. Whitmarsh-Thomson, 8-9.
41. Μπαχτίν (2000: 202).



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.358

των ιδιωτικών εμπειριών μέσω της εξομολογητικής42 αφήγησης επικυρώνει τον 
κοινωνικό και πολιτικό, άρα σχετικό, χαρακτήρα της σεξουαλικότητας43, την ίδια 
στιγμή που η αποκάλυψη της αλήθειας, εκτός από προϊόν αυτο-δημιουργίας –σε 
αναλογία με την τέχνη– θεωρείται, όχι μόνο ατομική, αλλά και κοινωνική αρετή, 
όπως και η σωστή χρήση των σεξουαλικών δραστηριοτήτων.44
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