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ΜΕΡΟΣ 1 

Από τα παιδικά μου χρόνια, όπως πολλοί Έλληνες της γενιάς μου, ήλθα σε 
επαφή με τον ομηρικό λόγο, αρχικά μέσα από τις αφηγήσεις των παππούδων 
μου και κατόπιν διαβάζοντας ο ίδιος τα έπη του αρχαϊκού βάρδου. Ήδη από 
την πρώιμη εφηβεία μου αισθανόμουν ωσάν ερασιτέχνης «ομηριστής», παρά 
το ότι στο γυμνάσιο δεν φοιτούσα στο κλασικό τμήμα και στο πανεπιστήμιο 
σπούδασα ιατρική. Έκτοτε έχω πεισθεί βαθύτατα και κατ’ επανάληψη  ότι  
εάν κάποιος αναζητεί τις κρίσιμες και αποφασιστικές κατηγορίες της 
Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής σκέψεως (κατηγορίες «δράσεως» 
αλλά και «γνώσεως») τότε οφείλει να αναδράμει στον Όμηρο και στον 
Ησίοδο, πολύ περισσότερο απ’ ότι στον τρισμάκαρα Πλάτωνα  και 
συνενώνοντας τις αποτυπώσεις της Ιλιάδος και της Οδυσσείας, να   
αποκτήσει τα θεμελιώδη περιγράμματα της ελληνικής κοσμοθεωρίας και 
φιλοσοφίας.   

Ποιός ήταν όμως ο  Όμηρος, ο βάρδος των επών  του αρχαϊκού Ελληνισμού 
με την παγκόσμιο ακτινοβολία;  Για να απαντήσουμε με σαφήνεια, δεν έχουν 
μείζονα σημασία οι λεπτομερείς περί της καταγωγής του  τοποθετήσεις και 
διαμάχες. Αυτό που είναι καθοριστικό ευρίσκεται σε εκείνο που θεωρούσαν 
περί αυτού οι ίδιοι οι πρόγονοί μας. Αυτοί ουδεμία αμφισβήτηση είχαν σχετικά 
με το υπαρκτό ή όχι του προσώπου του. Επίσης  ουδέποτε αμφισβήτησαν την 
εκ μέρους του πατρότητα της Ιλιάδος και της Οδυσσείας. Γύρω από αυτό το 
ζήτημα έχει αποφανθεί με εξαιρετική σαφήνεια και λεπτομέρεια, σε δύο βιβλία 
της, η Ζακλίν ντε Ρομιγί  (Jacqueline de Romilly, 1913 - 2010),  η  σπουδαία, 
φιλελληνίς Γαλλίδα κλασική φιλόλογος και ελληνίστρια, από τις πλέον 



εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο των αρχαιοελληνικών σπουδών του 
εικοστού αιώνος [«Σημερινές προοπτικές για το ομηρικό έπος», εκδόσεις 
Καρδαμίτσα, 1992 και «Όμηρος», εκδόσεις Ζαχαρόπουλος-Δαίδαλος, 1994.]  

Η εξαιρετική σημασία του Ομήρου δεν έπαυσε ποτέ να τονίζεται. Πρωτίστως 
πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι ένα έργο αυτού του μεγέθους έχει 
επιβιώσει επί 3000 έτη. Ποιον εξαιρετικό  θαυμασμό πρέπει να έχει 
προξενήσει το έργο του ποιητή, ώστε ασχέτως της εποχής, αυτό το 
πνευματικό πόνημα επέζησε από τους πολέμους, τους ποικίλους 
βανδαλισμούς, τα ατυχήματα, τις εκάστοτε λογοκρισίες και από την ζοφερή 
άγνοια! Πόσες εργασίες της ύστερης Αρχαιότητος εχάθησαν, ενώ ακόμη και 
σήμερα μπορούμε να διαβάσουμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στο σύνολό 
τους! Η Ιλιάδα είναι ίσως, μαζί με την Καινή Διαθήκη, το έργο που γνωρίζουμε 
από τον μεγαλύτερο αριθμό πηγών. 

Το ποίημα, που περιγράφει κάποια γεγονότα του δεκάτου και τελευταίου 
χρόνου της πολιορκίας της Τροίας (Ιλίου) από τους Έλληνες (που 
αναφέρονται στο έπος ως Αχαιοί ή Αργείοι ή Δαναοί), είναι γραμμένο σε 
δακτυλικό (ή ηρωικό) εξάμετρο, με θαυμαστή έντεχνη ποιητική γλώσσα και 
αποτελείται από 15.693 στίχους. 

Ο ισόθεος Πλάτων είπε πως ο Όμηρος ήταν ο διδάσκαλος της Ελλάδος 
[(Πολιτεία 606e): «τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητής»]. Ασφαλώς ο 
αρχαίος βάρδος υπήρξε επίσης διδάσκαλος των συγχρόνων Ελλήνων καθώς και 
ολοκλήρου της Ευρώπης.  

Τα έργα του Ομήρου, που κατά  πρώτον μετεδόθησαν προφορικά, 
χρονολογούνται  στον 8ον  αιώνα π. Χ. Δύο αιώνες αργότερον, τρεις Αθηναίοι 
πολιτικοί και ιδιαίτερα ο Πεισίστρατος, καθιέρωσαν την πρώτη γραπτή έκδοση 
των επών που χρονολογείται από τον 6ον  αιώνα π. Χ. Αργότερον, μεταξύ του 
2ου  και 3ου  αιώνος π. Χ., στην βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, ο Όμηρος ήταν ο 
πιο αναγνωσμένος συγγραφεύς, ενώ ήταν επίσης ο πρώτος που έτυχε μιας 
πραγματικής κριτικής εκδόσεως. Αυτή η κριτική έκδοση εξεκίνησε με τον 
Ζηνόδωτο τον Εφέσιο κατά το πρώτο ήμισυ του 3ου  αιώνος π. Χ. και 
κορυφώθηκε με τον Αρίσταρχο τον Σαμοθράκα στο πρώτο ήμισυ του 
επομένου αιώνος. Από τον 2ον  αιώνα π. Χ., το κείμενο καθίσταται  
ομοιόμορφο. Το έργο των Αλεξανδρινών μελετητών έθεσε ένα πρότυπο στο 
οποίον έκτοτε ανεφέροντο όλοι. Κοινή πηγή ήταν η έκδοση που επραγματώθη 
στην Αθήνα τον 6ον  αιώνα κατόπιν της εντολής  του τυράννου Πεισιστράτου. 

Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση, η παρουσία του ομηρικού έργου 
εγνώρισε μια σχετική μείωση αλλά δεν εξέλιπε. Η μνήμη των ποιημάτων είχε 
ατονήσει  μετά το τέλος της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χωρίς ωστόσο 
να εξαφανισθεί: Παρά το ότι στη μεσαιωνική Δύση εθραύσθησαν  οι δεσμοί με 
τα αρχικά κείμενα του Ομήρου, το όνομα του πρωτοπόρου ποιητή δεν έπαψε 
ποτέ να τιμάται, ενώ  οι λαμπεροί ήρωές του και οι περιπέτειές τους δεν 
ξεχάσθηκαν. Ο Όμηρος εσυνέχισε εμμέσως να τροφοδοτεί την φαντασία του 
Μεσαίωνος μέσω των παραδοσιακών Λατίνων ποιητών όπως ο Πόπλιος 
Βιργίλιος Μάρων, ο Πόπλιος Οβίδιος Νάσων, ο Πόπλιος Παπίνιος Στάτιος, οι 
λατινικές περιλήψεις της Ιλιάδoς, τα απόκρυφα βιβλία του Δάρη του Φρυγός  



και του Δίκτυος του Κρητός, τα μεσαιωνικά ρομαντικά ποιήματα όπως το 
«Ρομάντζο της Τροίας» του 12ου μ. Χ. αιώνος [του Μπενουά ντε Σαιν Μωρ] 
και οι προσαρμογές τους στην πεζογραφία ... έτσι ώστε οι ήρωες και το θέμα 
των επών παρέμειναν γνωστά στο μορφωμένο κοινό μέχρι την Αναγέννηση, 
οπότε η Ιλιάς και η Οδύσσεια ανεκαλύφθησαν στην αρχική ελληνική απόδοσή 
τους. 

Παραδόξως, παρά τον πολύτροπο και εξαναγκαστικό καθολικό της 
εκχριστιανισμό, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία  επεδίωξε  την διατήρηση και  
μετάδοση των έργων των παλαιών εθνικών συγγραφέων. Έτσι, η 
κλασσική παράδοση διετηρήθη στο Βυζάντιο, όπου από το 425 έως το 1453 
οι σχολές της Κωνσταντινουπόλεως παρέμειναν οι πυλώνες της. Συνεπώς 
είναι ολότελα αστήρικτο να ομιλεί κάποιος για «Αναγέννηση» στην Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρξεν εκεί «Αναγέννηση», διότι ουδέποτε 
εχάθη η κλασική παιδεία. 

Στη ευρωπαϊκή Δύση η ανακάλυψη του Όμηρου υπήρξεν ένα εξόχως 
εντυπωσιακό γεγονός για τους πρώτους Ιταλούς ανθρωπιστές. Μετά από 
αίτημα του μεγάλου Φραγκίσκου Πετράρχη, που δεν  ηδύνατο να διαβάσει την 
ελληνική,  εγεννήθη η πρώτη λατινική μετάφραση της Ιλιάδος κατά την 
περίοδον  1365-66.  

Το αποφασιστικό γεγονός για την περαιτέρω διάδοση του ομηρικού έργου 
ήταν η πτώση της Βασιλευούσης το 1453. Ολίγον ενωρίτερον, πολλοί 
Βυζαντινοί λόγιοι είχαν ήδη καταφύγει στην Ιταλία. Έτσι, το 1488 εμφανίστηκε 
στην Φλωρεντία η πρώτη ελληνική έκδοση της Ιλιάδος και της Οδυσσείας. Η 
πρώτη γερμανική μετάφραση της Ιλιάδος έγινε από τον ανθρωπιστή λόγιο 
Ζίμον Σαϊντεράϊσε  (Simon Schaidenreisse) το 1537, η πρώτη γαλλική 
μετάφραση το 1577 από τον λόγιο Λουκά Μπρεγιέρ (Lucas Breyer)  και η 
πρώτη αγγλική μετάφραση  το 1581 από τον  αυλικό και βουλευτή Άρθουρ 
Χαλ (Arthur Hall).  

Η εξαίρετη Ζακλίν ντε Ρομιγί  ετόνισε ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια 
αποκαλύπτουν σαφώς έναν υψηλό βαθμό πολιτισμού, υπό την έννοιαν της 
εκλεπτύνσεως και τελειοποιήσεως  των  ατομικών και κοινωνικών τρόπων. 
Μάλιστα η ιστορικός έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο δάσκαλός μου Λουί Πιέρ 
Μποντέν [Louis Pierre Bodin -Πρόεδρος του Συλλόγου  για την ενθάρρυνση 
των ελληνικών σπουδών στην Γαλλία (AEEGF)], ένας μεγάλος ειδικός στον 
Θουκυδίδη, μου είπε λίγο πριν από τον θάνατό του:” Τώρα, για εμένα, δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο παρά ο Όμηρος”. Τώρα είναι ακριβώς το ίδιο και  για 
εμένα. Επιστρέφει κανείς στο ουσιώδες, στο απολύτως καθαρό ». 

Ο ρηξικέλευθος Άγγλος κλασικός φιλόλογος Έρικ Άλφρεντ Χάβελοκ (Eric 
Alfred Havelock, 1903-1988), καθηγητής της κλασικής φιλολογίας στα 
πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Γέηλ και δεινός μελετητής της  ανελίξεως του 
ελληνικού πνεύματος αναφέρει σαφώς ότι : «… τα ομηρικά έπη ήσαν η 
εγκυκλοπαίδεια των Ελλήνων .» 
  

Ο μαραθωνομάχος μέγιστος τραγικός Αισχύλος είχε την άποψη πως τα έργα 
του ήσαν …. ψίχουλα από το μεγάλο τραπέζι (από το δείπνο) του 



Ομήρου. Το δηλωτικό χωρίο ευρίσκεται στον Αθήναιο Η΄, 347e: «Ο 
Ουλπιανός ο οποίος ελάτρευε την χύτρα… δεν έτρωγε τίποτε από αυτά που 
πρέπει ένας άνθρωπος να τρώγει, αλλά παρατηρούσε όσους έτρωγαν αν 
τυχόν ξέχασαν ένα κομμάτι από κόκκαλο ή ένα κομμάτι από τον χόνδρο από 
όσα παρατέθηκαν στο τραπέζι, μην έχοντας στο νου του τα λεγόμενα του 
καλού και λαμπρού Αισχύλου, ότι οι τραγωδίες του αποτελούν τεμάχια από τα 
μεγάλα δείπνα του Ομήρου»] [«ὁ λεβητοχάρων Οὐλπιανός… μηδὲν μὲν 
ἐσθίειν τῶν ἀνδρὶ προσηκόντων, τηρεῖν δὲ τοὺς ἐσθίοντας εἰ παρεῖδον ἢ 
ἄκανθαν ἢ τῶν τραγανῶν τι ἢ χονδρῶδες τῶν παρατεθέντων, οὐδ᾽ ἐπὶ νοῦν 
βαλλόμενος τὸ τοῦ καλοῦ καὶ λαμπροῦ Αἰσχύλου, ὃς τὰς αὑτοῦ τραγῳδίας 
τεμάχη εἶναι ἔλεγεν τῶν Ὁμήρου μεγάλων δείπνων» ….] 

 

ΜΕΡΟΣ 2 

Μέσα στα ομηρικά έπη κυκλοφορεί όντως ο ολύμπιος χυμός της αιωνίου 
νεότητος. Αποτελούν την πηγή της λογοτεχνίας μας και συνιστούν ένα 
σημαντικό τμήμα της φαντασίας μας. Στην αρχή, το υπέροχα επινοητικό ύφος 
τους ημπορεί να φαίνεται στον αναγνώστη λίγο περίεργο, καθώς είναι 
συγχυτικό και λεπτολόγο με τις επαναλαμβανόμενες περιγραφές που 
εχρησιμοποιούντο ως σημεία αναφοράς από τους αρχαίους ακροατές. Αλλά 
μόλις φθάσει κάποιος στο κυρίως κείμενο, θα γοητευθεί κατακλυστικά από 
αυτό. 

Συνθέτοντας την Ιλιάδα, ο Όμηρος έγινε ο πρωτοπόρος δημιουργός του 
πρώτου τραγικού έπους, ενώ με την Οδύσσεια κατέστη συγγραφεύς του 
πρώτου μυθιστορήματος. Και τα δύο ποιήματα τοποθετούν την ιδιάζουσα 
ατομικότητα των χαρακτήρων στο κέντρο της αφηγήσεως, στον κόμβο της 
ιστορίας, κάτι που δεν ευρίσκεται στην παράδοση οποιουδήποτε άλλου 
πολιτισμού. Έχει αναφερθεί πως η Ιλιάς είναι ένας ολόκληρος κόσμος 
κατοικούμενος από αμέτρητους διακριτούς χαρακτήρες. Για να τους δώσει 



ζωή, ο Όμηρος δεν τους περιγράφει. Του αρκεί να τους αποδώσει μια 
χειρονομία ή μια λέξη. Εκατοντάδες πολεμιστές πεθαίνουν στην Ιλιάδα, αλλά 
με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ο ποιητής τους δίνει μια μοναδική, 
ξέχωρη ζωή την στιγμή του θανάτου τους, όπως όταν περιγράφει για τον 
άγνωστο άρχοντα των Επειών Διώρη και μας συγκινεί  με την αγάπη του 
θνήσκοντα μαχητή  για την ζωή.  

 

Ο Διώρης ήταν ηγεμών των Επειών και έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο 
επικεφαλής 10 πλοίων. Ο πατέρας του λεγόταν Αμαρυγκεύς. Ο Διώρης 
σκοτώθηκε στον Τρωικό Πόλεμο από τον Πείροο (τον ηγεμόνα των Θρακών) 
και αναφέρεται στην Ιλιάδα — στον «Νεών κατάλογο» (Β’ 622 – «…Επειοί …. 
των δ’ Αμαρυγκείδης ήρχε κρατερός Διώρης»). 

Το αγωνιώδες τέλος του περιγράφεται στην ραψωδία Δ’ (στίχοι 518-526). 

«Τότες το Διώρη μάτιασε το μαύρο ριζικό του. 
Τι μια κοτρώνα μυτερή τον πήρε στο δεξί του 
αστράγαλο, απ' τον αρχηγό ριγμένη των Θρακώνε, 
τον Πείρο, πούρθε απ’ την Αινό, βλαστάρι του Ιμπράσου.      
Ως πέρα -πέρα τ' άπονο λιθάρι τα δυό νεύρα 
τούσπασε και τα κόκκαλα, κι' ανάσκελα στο χώμα 
έπεσε απλώνοντας τα δυό τα χέρια στους συντρόφους, 
κι' αγκομαχούσε. Ορμάει ξανά ο Πείρος και του δίνει 
μια κονταριά στον αφαλό σιμά, που τ' άντερά του                                                    
χύθηκαν όλα κατά γης και σβύστηκε το φως του.» 

Ο θάνατος του γενναίου Τρώα Αρπαλίωνος επέρχεται καθώς ο άνδρας έπεσε 
στην αγκαλιά των συντρόφων του και, το σώμα του εξέφραζε την οργή του, 
στρέφοντας στο έδαφος, «σαν σκουλήκι» (ΙΓ’, 645): 

 «κει πάνω του επετάχθη του Πυλαιμένη βασιλιά το τέκνον, ο Αρπαλίων· 
στο πλάϊ του γλυκού πατρός είχ᾽ έλθει στην Τρωάδα 
να πολεμήσει, ούτ᾽ έγυρεν εις την πατρίδα πλέον· 



μες στην ασπίδα ελόγχισεν εκείνος του Ατρείδη 
εγγύθε, αλλά δεν μπόρεσε να έβγει πέρα η λόγχη, 
και στους συντρόφους σύρθηκε να σώσει την ζωήν του 
παντού κοιτώντας μη κανείς το σώμα του λαβώσει. 
Και ως φεύγει, βέλος χάλκινο του ρίχνει ο Μηριόνης· 
τον ᾽πετυχαίνει στο δεξιό μερί και αντίκρ᾽ η λόγχη 
στην φούσκα βγαίνει, αφού περνά στο κόκαλο αποκάτω. 
Κάτω καθίζει, στων γλυκών συντρόφων τες αγκάλες 
ψυχομαχώντας και στην γην ξαπλώθη τεντωμένος 
ωσάν σκουλήκι, κι έπινεν η γη το μαύρον αίμα.» 

Σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες της Ιλιάδος, εκτός από τις γυναίκες, τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους, είναι πολεμιστές. Η πλειοψηφία τους  είναι γενναίοι, αλλά 
όχι με τον ίδιο τρόπο. Ξεχωριστή παρίσταται η γενναιότητα του Αίαντος  του 
Τελαμωνίου, του πρώτου από τους Έλληνες μετά τον Αχιλλέα, με το 
εντυπωσιακό ανάστημα, την δύναμή του και την ψυχρή, ανηλεή, τρομακτική 
γενναιότητα:  

 «Είπαν, κι' εκείνος ζώστηκε τ' αστραφτερά άρματά του. 
Κι' όλη την πλούσια αρματωσιά σα φόρεσε στο σώμα, 
χίμηξε τότε, ο γίγας λες σα να ροβόλαε Άρης 
που πάει σ' αντρώνε πόλεμο, αντρών που σπρώχνει ο Δίας 
με λύσσα να κοματιαστούν αμάχης σπλαχνοφάγας·     
γίγας κι' ο Αίας έτσι ορμάει, των Αχαιών ο πύργος, 
κι' άγριες σπιθόχυνε ματιές, και μ' ανοιχτά τα σκέλια 
δρασκέλαε παίζοντας βαρύ μακρόδρομο κοντάρι. 
Κι' οι Δαναοί καμάρωναν θωρώντας, μα των Τρώων 
τα ήπατα όλων φοβερή τους τάκοψε τρομάρα.     
Λάχτιζε ακόμα κι' η καρδιά του Έκτορα στα στήθια, 
μιάς όμως κι' αντροκάλεσε, πάει τέλιωσε, δεν είχε 
πια να ξεκόψει ή να χωθεί στο πλήθος ξαναπίσω. 
Κι' ασπίδα ο Αίας πλάκωσε σαν πύργο κουβαλώντας, 
πλούμια χαλκένια εφτάβοϊδη, που τούδεσε με τέχνη     
ο Τύχιος, ο πιο ξακουστός πετσάς, της Ύλης θρέμμα· 
που τούφτιαξ’  εφτατόμαρη από καλοθρεμμένους 
ταύρους ασπίδα, μ' όγδοη λάμα χαλκού από πάνω· 
μ' αυτήν στα στήθια του μπροστά, τον Έκτορα ζυγώνει 
σιμά - σιμά, απέ στέκεται κι' αρχίζει τις φοβέρες.» 

Ακολουθεί μια λυσσαλέα μονομαχία, ανάμεσα στον Αίαντα και στον Έκτορα ο 
οποίος, μετά από πολλές επιθέσεις, τραυματίσθηκε στον τράχηλο. «Το δόρυ 
έκανε το μαύρο αίμα να κυλά». Καθώς έπεσε η νύχτα, οι κήρυκες 
παρενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο πολεμιστές. Ο Όμηρος καταδεικνύει 
εδώ  το σημείο όπου η μάχη υπόκειται σε ιπποτικούς κανόνες. Οι δύο 
αντίπαλοι συμφωνούν να αναστείλουν τον αγώνα μέχρι την επομένη ημέρα 
και ο καθένας τους επιστρέφει στο στρατόπεδο του, ανταλλάσσοντας τα όπλα 
τους. Αν και σφοδρά επίμονος και ανυποχώρητος, ο Αίας συμφωνεί, καθώς 
αισθάνεται ότι  θριάμβευσε σε αυτήν την μονομαχία. 

«Κι' έλα ένα δώρο ξακουστό ας δώσουμε ένας τ' άλλου, 



που κάθε Τρώας κι' Αχαιός να πει σαν τέτοια λόγια:                                               
“Πρώτα ναι μεν πολέμησαν ψυχόφαγη απ' αμάχη, 
 όμως μ' αγάπη χώρισαν κατόπι φιλιωμένοι.” 
Είπε, και μι’ ασημόκαρφη πάει και του δίνει πάλα 
με το καλόκοφτο λουρί και με θηκάρι αντάμα· 
ζουνάρι ο Αίας τούδωκε κοκκινολαμπρισμένο.»      

Διαφορετική είναι η γενναιότης του νεαρού Διομήδη. Έχει τον ζήλο και την 
ορμή της νεότητος. Είναι ο νεότερος από τους ήρωες της Ιλιάδας μετά τον 
Αχιλλέα. Ποτέ δεν είναι κουρασμένος. Μετά από μια σκληρή ημέρα μάχης, 
προσφέρεται  εθελοντικά για μιαν επικίνδυνη νυκτερινή καταδρομή στο 
στρατόπεδο των Τρώων, ως συνοδός του  Οδυσσέα, πολεμιστή εξ ίσου 
γενναίου όσο και πανούργου και σώφρονος. Ο Διομήδης είναι επίσης ένας 
από τους πλέον ιπποτικούς χαρακτήρες στο Έπος. Μιαν ημέρα, 
αγωνιζόμενος όλος αγριότητα ενάντια σε έναν Τρώα, την στιγμή που τον 
πλήττει με την λόγχη του, μαθαίνει αίφνης ότι είναι ο Γλαύκος, υιός ενός 
υποστηρικτή και φίλου του πατέρα του: 

«….είπε, και αναγάλλιασε ο τρομερός Διομήδης. 
Τ' όπλο του κάρφωσε στη Γης που θρέφει κάθε πλάσμα, 
κι'  είπε με ήμερη φωνή στο στρατολάτη Γλαύκο :  
“ Αδέρφι σ' έχω πατρικό απ' τα παλιά τα χρόνια.      
Γιατί ο Βοινέας μια φορά στο σπίτι το λεβέντη 
Βελλεροφόντη ως είκοσι φιλοξενούσε μέρες. 
Μάλιστα οι δυο τους κι' άλλαξαν πανώρια θυμητάρια. 
Ζουνάρι ο ένας έδωκε κοκκινολαμπρισμένο, 
κι' ο γιος του Γλαύκου ένα χρυσό πλουμότεχνο ποτήρι,      
π' ακόμα σπίτι βρίσκονταν, για δω σαν ξεκινούσα.      
Για τούτο κι' είμαι αδέρφι σου εγώ μες στ' Άργος τώρα,     
και στη Λυκιά παλ’ είσαι εσύ αν από κει περάσω.      
Κι' απ' τα κοντάρια μας οι δυο παράμερα ας τραβάμε, 
μες στην ανάστα της σφαγής. Και Τρώες και συμμάχους 
έχει πολλούς να σφάξω εγώ όποιον μου στείλει ο Δίας 
και τον προφτάσω τρέχοντας, πολλοί είναι πάλι Αργείτες 
για σένα εδώ, όποιον δύνασαι στη γης να στρώσεις χάμου. 
Κι' έλα ας αλλάξουμε άρματα, έτσι να ιδούν εδώ όλοι     
πως είμαστε αδερφοποιτοί απ' τους παπούληδές μας.” 
Είπαν, και χάμου πήδησαν, και το δεξί τους χέρι 
πιάσανε ο ένας τ' αλλουνού κι' ορκίστηκαν αγάπη.» 

Ο Όμηρος τιμά την ενριζωμένη εντός της Λαϊκής Κοινότητος ιδιοπρόσωπη 
ατομικότητα, όχι τον «ατομικισμό», που αποτελεί την διαστροφή της. Επίσης ο 
σεβασμός στον έντιμο αντίπαλο, παρά την αδυσώπητη μάχη, αποτελεί  μέγα 
υπόβαθρο της Παραδόσεως του Ελληνογενούς Λευκού – Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Δύναται κανείς να διαπιστώσει ανεξάλειπτα  τα ίχνη αυτής της 
κληρονομίας έως τα σύγχρονα μεγάλα έργα της λογοτεχνίας όπως το 
υπέροχο «Στην χαλύβδινη θύελλα» του μεγάλου πολεμιστή - συγγραφέως 
Ernst Jünger, που οι εθνικιστικοί λόγιοι κύκλοι αποκαλούν τιμητικώς 
«σύγχρονο Ιλιάδα». Αυτές είναι οι ζώσες ελληνικές ρίζες που κυριαρχούν σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ψυχή: η τραγωδία και η φιλοσοφία. Είναι 



χαραγμένες στην ευρωπαϊκή τέχνη, αρχής γενομένης από την ελληνική 
γλυπτική. Υποστηρίζουν αιωνίως το δίκαιο και τους πολιτικούς θεσμούς. 

Ο Όμηρος δεν συνέλαβε ιδέες περί ζωής, όπως έπραξαν αργότερον οι 
Έλληνες φιλόσοφοι. Την καθιστά ορατή. Μας παρουσιάζει ζωντανά 
παραδείγματα και μας διδάσκει τις ιδιότητες που κάνουν έναν άνθρωπο «καλό 
κ’ αγαθό», ευγενή και επιτυχημένο. «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι 
άλλων - μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν», είπε ο Πηλεύς στον υιό του 
Αχιλλέα : «Πάντα να είσαι ο καλύτερος και να υπερέχεις των υπολοίπων και 
να μην εξευτελίσεις την γενιά των πατέρων» (Ραψωδία Ζ’, στίχος 208). 
Καθήκον για τον άνδρα είναι να είναι ευγενής και γενναίος, για την γυναίκα να 
είναι ήπια, στοργική και πιστή. Ο πρόγονός μας αρχαίος βάρδος, μας 
εκληροδότησε μιαν επιτομή αυτού που η Ελλάς προσέφερε εν συνεχεία στις 
επόμενες γενεές: Την φύση ως πρότυπο, την λατρεία και την αναζήτηση της 
ομορφιάς, την δημιουργική δύναμη που πάντα προσπαθεί να επιτύχει κάθε 
υπέρβαση και την Αριστεία ως ιδανικό της ζωής. 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ 3 

Η Οδύσσεια: Η θέση του ανθρώπου στον Κόσμο 

Το δεύτερο από τα μεγάλα ποιήματα του Ομήρου, η Οδύσσεια περιγράφει, σε 
12.110 στίχους και 24 ραψωδίες, την δύσκολη επιστροφή του Οδυσσέως στην 
πατρίδα του. Μια επιστροφή εναντίον πολυαρίθμων τρομακτικών εμποδίων. 
Έτσι η Οδύσσεια είναι ένα ποίημα επιστροφής στην πατρίδα και 
δικαιολογημένης εκδικήσεως. 

Αλλά η Οδύσσεια είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Κάτω από αφηγηματικά 
προσχήματα (διαφορετικά από την Ιλιάδα), το δεύτερο ποίημα προτείνει μια 
«κοσμοθεωρία» κατάλληλη για τους Έλληνες. Δείχνει την θέση του ανθρώπου 
στην φύση και εν σχέσει με τις μυστηριώδεις δυνάμεις που την διατάσσουν. 
 
Η τοποθέτηση των θνητών σε αρμονία με την κοσμική τάξη ευρίσκεται στον 
πυρήνα των ομηρικών ποιημάτων. Όμως ο Ουρανός του Ομήρου 
τοποθετείται πέραν από τους αρχεγόνους χρόνους της συστάσεως του 
Κόσμου όπως την αφηγήθησαν οι παλαιοί μύθοι, τα περιεχόμενα των οποίων 
ήσαν τυποποιημένα στην Θεογονία του Ησιόδου : Η αντιπαράθεση του 
Ουρανού και του Κρόνου, η μάχη των Ολυμπίων θεών και η νίκη τους επί των 
Γιγάντων. Από όλα αυτά, ο ποιητής διατηρεί μόνον το Ολύμπιον φως, δίχως 
να ανησυχεί για την οικοδόμηση ενός συνεκτικού συστήματος. Στον Όμηρο, η 
συνοχή δεν ευρίσκεται στον λόγο. Ευρίσκεται καθ’ εαυτήν όπως εκδιπλούται 
το αφήγημα, ακολουθούσα το ζωικό Γίγνεσθαι.  

Η αναχώρηση και η επιστροφή στην κοσμική τάξη αποτελούν το πλαίσιον της 
Οδυσσείας. Ο Οδυσσεύς προξενεί ακουσίως την οργή του Ποσειδώνος με την 
τύφλωση του υιού του Κύκλωπος Πολυφήμου. Αυτός είναι ο τρόπος του 
ανθρωπίνου πεπρωμένου. Ακουσίως, προκαλούμε τον θυμό και την τιμωρία 
των θεών (αναπαριστώντων τις δυνάμεις της φύσεως). Έτσι πρέπει να 
πολεμήσουμε και να υπομείνουμε τα βασανιστήρια τους ώστε να 



επιστρέψουμε στην αρμονία που χάσαμε. 

Αυτή είναι η μοίρα του Οδυσσέως. Αντιμετωπίζων τις τρομακτικές δοκιμασίες 
που του επέβαλε ο Ποσειδών, ο οποίος τον έρριψε σε έναν κόσμο χάους, 
τεράτων (Σκύλλα και Χάρυβδις), και κτητικών ή διεστραμμένων νυμφών 
(Καλυψώ, Κίρκη, Σειρήνες) - για να μην αναφέρουμε και μιαν επίσκεψη στο 
βασίλειον των νεκρών - ο αρχοντικός ναυσιπλόος προσπαθεί ακούραστα να 
διαφύγει από τις παγίδες και να εύρει την θέση του στην κοσμική τάξη. Ριφθείς 
σε θανάσιμο κίνδυνο, ο Οδυσσέας θα διέλθει δέκα έτη περιπλανώμενος έως 
ότου επιστρέψει στην οικία του. 

Αυτό δεν είναι απλώς το πρόσχημα για τον Όμηρο ώστε να γοητεύσει το 
ακροατήριόν του με φανταστικές ιστορίες. Η μακρά περιήγηση του Οδυσσέως 
αντλείται από την ακαταμάχητο επιθυμία των ανθρώπων, των «θνητών», να 
διαφύγουν από το χάος και να εύρουν έναν εύτακτο κόσμο. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η αγάπη του ήρωος για την Πηνελόπη και η λαχτάρα για την 
Ιθάκη ευρίσκονται στον πυρήνα της επιθυμίας του να επιστρέψει. Αλλά απλώς 
υποδεικνύουν, σχηματοποιούν την μύχια ελπίδα του να προσαρμοσθεί και 
πάλι στην κοσμική τάξη. Αφού επανέκτησε την πατρίδα του, ο Οδυσσεύς θα 
ημπορέσει να αποκατασταθεί στην άλυσο των γενεών, ως μία ψηφίς της 
αιωνιότητος. 

Στην τελευταία ακολουθία των σκηνών της Οδυσσείας, κάθε χωριστό βήμα 
της ανακαταλήψεως της Ιθάκης αποτυπώνεται στην μνήμη, μέχρι την σφαγή 
των «μνηστήρων» (και σφετεριστών της Ιθάκης) : Πώς ο ήρως αναγνωρίζεται 
από το υιό του Τηλέμαχο και πώς υφαίνουν ένα σχολαστικό σχέδιο 
εκδικήσεως. Πώς ο Οδυσσεύς φθάνει στο ανάκτορόν του, μεταμφιεσμένος ως 
επαίτης, ο οποίος αναγνωρίζεται μόνον από τον γηραιό σκύλο του Άργο, ο 
οποίος πεθαίνει από την κατακλυστική χαρά. Πώς αναγνωρίζεται από την 
τροφό του, την Ευρύκλεια, που βλέπει μια παλαιά ουλή του, ένα τραυματικό 
αναμνηστικό από κυνήγι αγριόχοιρου. Και κατόπιν εμφανίζεται η Πηνελόπη, 
αγχώδης, ανήσυχη, περίεργη. Στην συνέχεια έρχεται η στιγμή της δικαίας 
εκδικήσεως σε ένα όργιον αιματοχυσίας. Και η επανένωση με την Πηνελόπη 
είναι εν τέλει εφικτή. Κατόπιν παρεμβαίνει η Αθηνά, η οποία καθυστερεί την 
άφιξη της «ροδοδάκτυλης» αυγής, έτσι ώστε η νύχτα της επιστροφής να 
διαρκέσει περισσότερο ... 

Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος δεν λατρεύει μόνο τη μνήμη των ηρώων. Δοξάζει 
επίσης την Ευρύκλεια, την τροφό  του Οδυσσέα και τον Εύμαιο, τον ταπεινό 
χοιροβοσκό  του, δύο χαρακτήρες υπηκόων, οι οποίοι ωστόσον αποτελούν 
σπουδαία δείγματα ευφυΐας και πίστεως. Ο ρόλος τους στην ανάκτηση της 
Ιθάκης είναι πρωτεύων. Χάρη στον Όμηρο, ζουν μέχρι σήμερα. 

Ένα ποίημα σεβασμού της θηλυκότητος 

Λόγω της εντόνου παρουσίας της Πηνελόπης, η Οδύσσεια είναι επίσης το 
ποίημα της ανεξαρτήτου και σεβαστής θηλυκότητος. Όταν η Πηνελόπη 
εμφανίζεται στην μεγάλη αίθουσα του παλατιού της Ιθάκης, μεγαλειώδης και 
πανέμορφη, με τα λαμπερά πέπλα της που ήγγιζαν τις παρειές της, 
ομοιάζουσα με την άρεσε η χρυσή Αφροδίτη, τα γόνατα των «μνηστήρων» 



τρέμουν αδύναμα και η επιθυμία εισβάλει στην καρδιά τους (Ραψωδία ΙΗ’, 
249). 

Ερωμένη, σύζυγος και μητέρα, η Πηνελόπη αναλαμβάνει το μικρό βασίλειο 
της Ιθάκης κατά την απουσία του Οδυσσέως, ένα σημείον της προσοχής που 
απεδόθη στην θηλυκότητα. Πολλές άλλες γυναίκες είναι παρούσες στον 
Όμηρο : Στην Ιλιάδα, η Ελένη, η Ανδρομάχη, η Εκάβη και η Βρησιίς. Στην 
Οδύσσεια, πάλιν η Ελένη, η Καλυψώ και η γοητευτική Ναυσικά. Όμως η 
Πηνελόπη τις υπερβαίνει όλες, πλην Ελένης, η οποία αφ’ εαυτής αποτελεί 
ιδιαιτέρα κατηγορία. 

Όπως και οι γυναίκες της εποχής μας, η Πηνελόπη έπρεπε να αναπτύξει την 
ικανότητα του εναπομείναντος θηλυκού σε έναν κόσμο κυριαρχούμενο από 
αρσενικές αξίες. Παραμένει όμορφη και επιθυμητή παρά τον πανδαμάτορα 
χρόνο. Γνωρίζει επίσης την σημασία της σεμνότητος ενώ ζει με την συνοδεία 
των ανδρών. Όταν βασανίζεται πάρα πολύ, καταφεύγει στον ύπνο, υπό το 
βλέμμα της προστάτιδος Αθηνάς. Ενάντια στην άπληστο ομάδα των 
μνηστήρων, δεν χρησιμοποιεί την ανδρική βία. Γοητεύει, χαμογελά και 
εφευρίσκει το στρατήγημα του συνεχώς υφαινομένου πέπλου, στρέφουσα 
προς όφελός της την ερωτική τρυφερότητα της οποίας είναι το αντικείμενο και 
ίσως δεν την ενοχλεί. 

Εν τούτοις, με την επιστροφή του Οδυσσέως, του πλέον πολυμηχάνου των 
ανδρών, τον εξαπατά επίσης κάπως, προσποιουμένη ότι δεν τον αναγνώριζε, 
ακόμη και αφού σφαγιάζει τους «μνηστήρες» με την βοήθεια του Τηλεμάχου. 
Θα πρέπει πρώτα να αποδείξει την ταυτότητά του με την δοκιμή του μυστικού 
της συζυγικής κλίνης, πριν συμφωνήσει να του δοθεί ! Άραγε σε ποιαν ιερά 
ιστορία άλλων πολιτισμών ημπορεί κάποιος να ανεύρει το ισοδύναμο της 
Πηνελόπης και της ακτινοβόλου θηλυκότητός της; 

Η πολιτική τάξη της ασπίδος του Αχιλλέως 

Όπισθεν της αφηγήσεως  υπάρχει επίσης ένα όραμα για τον κόσμο και την 
ζωή που αφυπνίζει την μνήμη μιας χαμένης σοφίας. Στον Όμηρο, τα δάση, οι 
βράχοι, τα άγρια θηρία έχουν ψυχές. Όλη η φύση συγχωνεύεται με το ιερό, 
ενώ οι άνθρωποι δεν απομονώνονται από αυτό. 

Αν ο συμπαντικός Κόσμος είναι το πρότυπον της ομηρικής οικουμένης, το 
πρότυπον της κοινωνίας ευρίσκεται στην αλληγορία της ασπίδος του 
Αχιλλέως που εσφυρηλατήθη από τον Ήφαιστο (Ιλιάς, Ραψωδία ΙΗ’). Αυτή 
εμφανίζει δύο πόλεις, την μία στην ειρήνη, την άλλη στον πόλεμο, ήτοι τα δύο 
πρόσωπα της ζωής. Βλέπει κανείς ότι το επερχόμενο ελληνικόν «Άστυ», με 
τους πολίτες, τα θεσμικά του όργανα και τα αμοιβαία καθήκοντα, είναι ήδη 
παρόν στον ομηρικό κόσμο. Ο Έκτωρ λέγει ρητώς ότι πεθαίνει για την 
ελευθερία της πατρίδος του (Ιλιάς, Στ’, 455-528). 

Η ίδρυση της κοινωνικής οργανώσεως και η κοινωνική ειρήνη είναι η εθνική 
ενότης της πόλεως και ο σεβασμός των νόμων, τον οποίον εγγυάται η 
παράδοση. Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι σε μιαν ευτυχισμένη κοινωνία, 
η οποία παραμένει πάντα η ίδια, όπου κάποιος νυμφεύεται όπως έπραξαν  οι 



πρόγονοί του, όπου κάποιος οργώνει και θερίζει όπως πάντα. Τα άτομα 
παρέρχονται, αλλά η Πόλη παραμένει. 

Μια κοινωνία που ημπορεί να διαβάσει το μέλλον της στο παρελθόν της είναι 
μια ήρεμη κοινωνία, χωρίς ανησυχία και ταραχή. Αυτή η μονιμότης δημιουργεί 
μιαν αίσθηση ασφάλειας. Αλλά οι αστήρικτες και αφηρημένες καινοτομίες, η 
«πρόοδος» θα φέρουν αταξία. Όταν κάποιος ονειρεύεται την ιδανική πόλη και 
τις επερχόμενες καλές ημέρες, η γαλήνη του νου του έτσι καταστρέφεται. Στην 
συνέχεια κυριαρχεί η δυσαρέσκεια προς τον εαυτόν του και τον κόσμο. Αυτό, 
αντιθέτως, που απεικονίζεται στην ασπίδα του Αχιλλέως, είναι μια 
ευτυχισμένη κοινωνία γεμάτη με αγάπη για τη ζωή, όπως πάντα. Οι γάμοι 
είναι χαρούμενοι, η δικαιοσύνη βασιλεύει, η κοινωνική φιλία είναι κοινό αγαθό 
για όλους. Όταν έρχεται ο πόλεμος, η πόλη παρατάσσεται και ανεγείρει τους 
προμαχώνες. Ο εχθρός δεν έχει κανέναν σύμμαχο μέσα της. Ιδού η αληθής  
γαλήνη  του νου! 

Το πεπρωμένο κυβερνά Θεούς και Ανθρώπους 

Ωστόσον, οι ήρωες του Ομήρου δεν είναι πρότυπα αφύσικης τελειότητος. 
Είναι επιρρεπείς σε σφάλματα και υπερβολές αναλόγως προς την ζωτικότητά 
τους. Πληρώνουν το τίμημα, αλλά δεν υπόκεινται ποτέ σε μιαν υπερβατική 
δικαιοσύνη τιμωρούσα αμαρτίες που ορίζονται δήθεν από έναν κώδικα ξένο 
προς την ζωή. Ούτε οι απολαύσεις των αισθήσεων ή της δυνάμεως, ούτε οι 
χαρές της σεξουαλικότητος σχετίζονται με το κακό. 

Στην Γ΄ ραψωδία της Ιλιάδος (161-75), η πανέμορφη Ελένη προσκαλείται από 
τον γέροντα βασιλέα Πρίαμο στα τείχη της Τροίας για να της δείξει τους δύο 
στρατούς, επειδή είχε μόλις ολοκληρωθεί η εκεχειρία. Αρκούντως ενσυνείδητη 
ότι είναι η ακούσια αιτία του πολέμου, η Ελένη στενάζει λέγοντας ότι θα 
προτιμούσε να είναι νεκρή. Τότε ο Πρίαμος της απαντά με μιαν απαλή 
ευγένεια που μας εκπλήσσει μέχρι σήμερα: «Όχι, κόρη μου, δεν είσαι ένοχη 
για τίποτα. Είναι οι θεοί που είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά!». Τι γλυκύτης και 
υψηλοφροσύνη από τον γέροντα βασιλέα, του οποίου όλοι οι γιοι θα 
σκοτωθούν. Αλλά τι γενναιόδωρη σοφία, επίσης, που απελευθερώνει τους 
ανθρώπους από την ενοχή, η οποία τόσον συχνά εξουδετερώνει άλλες 
πεποιθήσεις. 

Με την τοποθέτηση αυτών των λέξεων στο στόμα του Πριάμου, ο Όμηρος δεν 
λέγει πως οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ υπεύθυνοι για τις κακοτυχίες που τους 
πλήττουν. Αλλού μας δείχνει πόσο πολύ η ματαιοδοξία, η επιθυμία, η οργή, η 
ανοησία και άλλα ελαττώματα ημπορούν να προκαλέσουν καταστροφές. Αλλά 
στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του πολέμου, όπως σε πολλούς 
πολέμους, τονίζει ότι όλα εκφεύγουν της βουλήσεως των ανθρώπων. Είναι οι 
θεοί, η μοίρα ή το πεπρωμένο που αποφασίζουν. 

Η ιστορία μας διδάσκει πόσο ορθή είναι αυτή η ερμηνεία. Πώς ημπορεί 
κάποιος να μην συνταραχθεί από την σοφία αυτήν, όταν τόσες πολλές 
θρησκείες ισχυρίζονται ότι τα ανθρώπινα όντα και οι υποτιθέμενες «αμαρτίες» 
τους είναι η αιτία όλων των καταστροφών στις οποίες είναι θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων και ….. των σεισμών; 



Αλλά τα λόγια του Πριάμου έχουν μιαν ακόμα ευρυτέρα έννοια. Υποδεικνύουν 
ότι στη ζωή του ανθρώπου, πολλά από τα φανταστικά σφάλματα ενός ατόμου 
προκαλούνται στην πραγματικότητα από την μοίρα. Αυτή η απόσταση όσον 
αφορά στα μυστήρια των υπάρξεων, αυτός ο σεβασμός για τους άλλους είναι 
σταθερές στα ομηρικά ποιήματα. Αυτό καταδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο 
ευγενείας και σοφίας του κόσμου που περιγράφει ο Όμηρος, σε σύγκριση με 
τον οποίον ο σύγχρονος ιδικός μας φαίνεται συχνά βαρβαρος. 

Ο Όμηρος μας εκληροδότησε, με αμετάβλητο αγνότητα, τα πρότυπα και τις 
αρχές της ζωής μας : Την φύση ως θεμέλιο, την αριστεία ως στόχο, την 
ομορφιά ως ορίζοντα, τον αμοιβαίο σεβασμό του ανδρός και της γυναικός. Ο 
μέγας Ποιητής μας υπενθυμίζει πως δεν γεννηθήκαμε χθες. Επαναφέρει τα 
θεμέλια της ταυτότητός μας, την πρωταρχική έκφραση μιας ηθικής και 
αισθητικής κληρονομία που είναι όντως ιδική μας, την οποίαν ενεπιστεύετο 
απολύτως. Και οι αρχές τις οποίες ενεσάρκωσε στα πρότυπά του δεν παύουν 
να μας επανεμφανίζονται, ως απόδειξη ότι το κρυμμένο θαυμαστό νήμα της 
Παραδόσεώς  μας δεν ημπορεί να κοπεί. 

Αθανάσιος Κωνσταντίνου 

 


