
Η Αταλάντη 

Η ιστορία της Αταλάντης είναι πολύ παλιά, τόσο παλιά που κανείς δε τη θυμάται ακριβώς… Μπορεί και να 
περιγράφει τη ζωή δύο ηρωίδων με το ίδιο όνομα. Η μία να ήταν κυνηγός και η άλλη δρομέας. Ας 
προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τους διάφορους θρύλους σε μια ιστορία…  

Η  μητέρα της Αταλάντης ίσως ήταν μια συνοδός της θεάς Αρτέμιδος και ο πατέρας της ο Σχοινέας της 
Βοιωτίας ή ο Ίασος της Αρκαδίας. Όποιοι όμως και να ήταν οι γονείς της, στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ με τη 
γέννησή της. Ο βασιλιάς ήταν τόσο απογοητευμένος που δεν έκανε γιο, που μέσα στον θυμό του πρόσταξε 
έναν υπηρέτη να πάρει το βρέφος στο βουνό Παρθένιο και να το εγκαταλείψει εκεί. Κι έτσι έγινε! Ευτυχώς 
που το βρήκε μια αρκούδα! Πήρε το μωρό στη σπηλιά όπου είχε τα μικρά της, το ζέστανε με τη μαλακιά της 
γούνα και το θήλαζε με το γάλα της.  

Αργότερα, κάποιοι κυνηγοί συνάντησαν στο δάσος το κοριτσάκι και το κράτησαν για να το αναθρέψουν οι 
ίδιοι. Δίπλα τους η Αταλάντη έμαθε όλα τα μυστικά της τέχνης του κυνηγιού. Μεγάλωσε και έγινε μια 
εξαιρετική και ατρόμητη τοξότρια.  Λένε, πως κάποτε της επιτέθηκαν δύο κένταυροι, ο Υλαίος και ο 
Ροίκος προσπαθώντας να τη βιάσουν. Όμως τα βέλη της πανέμορφης Αταλάντης έδωσαν τέλος στη ζωή 
τους πριν προλάβουν να την αγγίξουν.  
 
Η παρθένος κυνηγός, ως μοναδική γυναίκα, συμμετείχε σε μεγάλες ηρωικές αποστολές, όπως η αναζήτηση 
για το χρυσόμαλλο δέρας. Ταξίδεψε με πλοία και πολέμησε παρέα με πενήντα άντρες Αργοναύτες, με 
παλικάρια όπως ήταν ο Ιάσονας, ο Ηρακλής, ο Πηλέας, ο Ορφέας, ο Κάστωρ, ο Πολυδεύκης και άλλοι 
ξακουστοί πολεμιστές.   

Μετά την Αργοναυτική  εκστρατεία  η Αταλάντη είχε άλλη μια σπουδαία περιπέτεια στο κυνήγι του 
Καλυδώνιου κάπρου, όπου έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο. Στην Καλυδώνα, χώρα του βασιλιά Οινέα, ζούσε 
ένα φοβερό, πολύ επικίνδυνο αγριογούρουνο που κατέστρεφε τα χωράφια. Ο γιος του Οινέα Μελέαγρος, ο 
οποίος ήταν ένας από τους νεότερους Αργοναύτες, κάλεσε όλους τους πρώην συντρόφους του, μαζί και την 
Αταλάντη, για να τον βοηθήσουν να σκοτώσει το θηρίο. Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού η Αταλάντη πρώτη 
σημάδεψε τον κάπρο και τον πλήγωσε με ένα βέλος στο κεφάλι. Δεν ήταν θανατηφόρα η βολή της, αλλά το 
ζώο ζαλίστηκε από τον πόνο κι έτσι ήταν πιο εύκολο για τους υπόλοιπους να το σκοτώσουν. Το οριστικό 
χτύπημα το έδωσε ο Μελέαγρος. Μετά ο  νεαρός ήρωας έγδαρε τον αγριόχοιρο και προσέφερε το δέρμα 
του στην Αταλάντη να την τιμήσει για τη γενναιότητά της, για τις ικανότητες και την ομορφιά της. Το 
γεγονός αυτό όμως εξόργισε τους υπόλοιπους κυνηγούς, ειδικά τους θείους του Μελέαγρου, Πλήξιππο και 
Τοξέα, επειδή διαφωνούσαν να αποδοθεί το βραβείο της ανδρείας σε μια γυναίκα, ενώ ήταν παρόντες 
άντρες. Άρπαξαν το τομάρι, λέγοντας ότι σύμφωνα με τη συγγενική τάξη τούς ανήκει, αφού ο Μελέαγρος 
δεν επιθυμούσε να το πάρει. Στον άγριο καυγά που ακολούθησε, σκότωσε ο Μελέαγρος τους δύο θείους 
του. Αυτό αποδείχτηκε μοιραίο για τον ίδιο και για όλη την πόλη του. Η μητέρα του Μελέαγρου, η Αλθαία 
θύμωσε πολύ με τον θάνατο των αδερφών της. Μέχρι τότε προστάτευε τη ζωή του γιου της, του οποίου 
μόλις γεννήθηκε οι Μοίρες προέβλεψαν ότι θα ζούσε μόνο για όσο διάστημα θα έκαιγε το κούτσουρο που 
ήταν εκείνη τη στιγμή στο τζάκι. Η μάνα δε δίστασε να πιάσει το ξύλο για να σώσει το παιδί της. Τώρα 
όμως, γεμάτη θυμό πήρε το μοιραίο δαυλό που τόσα χρόνια φύλαγε σε μια κασέλα και το έριξε στη φωτιά. 
Καθώς οι φλόγες  μετέτρεπαν το ξύλο σε στάχτη, ο Μελέαγρος έχανε τις δυνάμεις του και όταν η φωτιά 
έσβησε, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή.  
 

Στην Αρκαδία εντωμεταξύ ακούστηκαν οι φήμες για την επιτυχία της Αταλάντης στο κυνήγι του Καλυδώνιου 
κάπρου. Ο βασιλιάς  Ίασος κατάλαβε ότι η ξακουστή κυνηγός ήταν η κόρη του και την προσκάλεσε στην 
πόλη του. Η Αταλάντη εγκαταστάθηκε στο παλάτι και ο πατέρας άρχισε να της ψάχνει ένα σύζυγο. Όμως η 
Αταλάντη δεν είχε καμία διάθεση για γάμο. Ήθελε να παραμείνει ελεύθερη και παρθένα, όπως η 
προστάτιδά της, θεά Άρτεμις. Επίσης αρνιόταν να παντρευτεί, γιατί ένας χρησμός της είχε φανερώσει πως 
αν το έκανε θα μεταμορφωνόταν σε ζώο.  



Ο βασιλιάς όμως επέμενε κι έτσι η Αταλάντη συμφώνησε να παντρευτεί υπό έναν όρο: Σύζυγός της θα 
γινόταν ο άντρας που θα τη νικούσε σε αγώνα δρόμου.  

Η περήφανη δρομέας πήγε σε τόπο μήκους ενός σταδίου, έμπηξε στη μέση έναν πάσαλο με ύψος τρεις 
πήχεις· από εκείνο το σημείο όρισε να ξεκινούν οι επίδοξοι μνηστήρες. Η ίδια θα έτρεχε οπλισμένη από 
πίσω, θα τους έδινε δηλαδή έναν αέρα νίκης . Όποιος θα την κέρδιζε,  θα τον παντρευόταν. Όποιος θα 
έχανε στον αγώνα, θα έχανε και τη ζωή του. 

Η Αταλάντη ήταν η ταχύτερη θνητή στη γη και έφτανε πάντα πρώτη, ακόμη και με το προβάδισμα που έδινε 
στους αντιπάλους της. Παρόλα αυτά, η ομορφιά και η φήμη της ήταν τόσο μεγάλη, που πολλοί μνηστήρες 
προσπάθησαν να την κερδίσουν. Και ο αριθμός των ηττημένων συνεχώς αυξανόταν...  
 
Μια μέρα ανήγγειλαν στην Αταλάντη ότι ένα αρχοντόπουλο, ο Ιππομένης γιος του Μεγαρέα (ή ο Μελανίων, 
γιος του αδελφού του πατέρα της Αμφιδάμαντα, δηλαδή ξάδελφος της), ήταν πρόθυμος να κινδυνέψει τη 
ζωή του για να την κερδίσει. Η απρόσιτη κυνηγός κούνησε αδιάφορα τους ώμους της, σίγουρη για την 
έκβαση του αγώνα. 
 
Την προηγούμενη βραδιά στο ναό της Αφροδίτης, ο Ιππομένης προσευχόταν γονατισμένος μπροστά στο 
άγαλμα της θεάς: «Αφροδίτη, βασίλισσα της ομορφιάς, βοήθησέ με να κατακτήσω την κοπέλα που αγαπώ! 
Δώσε γρηγοράδα στα πόδια μου για να βγω πρώτος!» Σηκώνοντας τα μάτια του, είχε την εντύπωση σα να 
χαμογέλασε το άγαλμα και ξαφνικά στα πόδια του κύλησαν τρία λαμπερά ολόχρυσα μήλα. Γεμάτος χαρά 
και δέος τα φύλαξε και μετά έσκυψε για να φιλήσει την άκρη του χιτώνα της θεάς από παγωμένο μάρμαρο.  
 
Την άλλη μέρα μαζεύτηκε πολύς κόσμος στο στάδιο. Σκυθρωπός ο βασιλιάς  Ίασος παρακολουθούσε το 
όμορφο  παλικάρι, ανησυχώντας για την τύχη του. 

Στην είσοδο του στίβου στέκονταν οι δύο νεαροί και περίμεναν το σήμα για να ξεκινήσουν. Η Αταλάντη 
ήταν ψύχραιμη, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Έριξε μια ματιά στον αντίπαλό της και τον είδε ατάραχο όπως 
ήταν και η ίδια. Ο Ιππομένης γύρισε και της χαμογέλασε και τότε, άθελά της, έσκασε ένα χαμόγελο και στα 
δικά της χείλη.  Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο ήχος εκκίνησης και οι δύο νεαροί πετάχτηκαν σαν δύο βέλη 
ριγμένα από το ίδιο τόξο.  

Ο Ιππομένης έτρεχε γρήγορα σαν άνεμος, αλλά η Αταλάντη έγινε θύελλα και κόντευε να τον προσπεράσει. 
Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός άφησε το πρώτο χρυσό μήλο των Εσπερίδων να πέσει στα πόδια της. Η Αταλάντη 
είδε το μήλο να αστράφτει και κοντοστάθηκε, έσκυψε και το φύλαξε προσεκτικά. Και μετά ξανά άρχισε να 
τρέχει. Τα πόδια του Ιππομένη ίσα ίσα που άγγιζαν τη γη, έμοιαζε με άλογο που καλπάζει. Αλλά η Αταλάντη 
έγινε λεοπάρδαλη και άρχισε να τον προσπερνάει. Εκείνη τη στιγμή κύλησε το δεύτερο μήλο και ήταν τόσο 
λαμπερό που η κοπέλα δεν μπορούσε να αντισταθεί και επιβράδυνε το τρέξιμο, για να πιάσει το μήλο. 
Μετά έβαλε τα δυνατά της να φτάσει τον αντίπαλο. Ο Ιππομένης τώρα πετούσε σαν αετός, αλλά η 
Αταλάντη έγινε γεράκι και πλησίαζε το τέρμα. Στο χώμα άστραψε το τρίτο μήλο, πιο ωραίο από όλα. 
Απέσπασε την προσοχή της κοπέλας, σταμάτησε ίσα για ένα δευτερόλεπτο, να το σηκώσει και να το 
φυλάξει στα ρούχα της. Και αυτό το δευτερόλεπτο ήταν αρκετό για να τερματίσει ο Ιππομένης πρώτος. 

Έτσι η Αταλάντη τελικά ηττήθηκε. Ποιος ξέρει αν τη νίκησε η περιέργεια ή ο έρωτας για το παλικάρι… 
Πάντως κράτησε το λόγο της και παντρεύτηκε τον Ιππομένη.  

 



         

Η Αταλάντη και ο Ιππομένης, έργο του Guido Reni. 

 

Το ζευγάρι ταίριαξε και αγάπησαν ο ένας τον άλλο. Κάνανε μαζί ατελείωτες βόλτες στο βουνό για κυνήγι. 
Λένε, ότι μια μέρα μπήκαν στο ναό του Δία και σμίξανε εκεί με πάθος. Ο Δίας τους είδε να κάνουν έρωτα 
και τους τιμώρησε για την ιεροσυλία τους: μεταμόρφωσε  τον Ιππομένη σε λιοντάρι και την Αταλάντη σε 
λέαινα. Έτσι έζησαν από τότε, σα βασιλιάδες των βουνών, άγριοι και ανεξάρτητοι. 
 

 


