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ΠΔΡΘΚΖΨΖ 

 

Ζ φσυή ραμ έμμξια απξςέλερε πηγή ρςξυαρμξύ, αμςιλήφεχμ και θεχοιώμ από ςημ 

αουαιόςηςα μέυοι και ρήμεοα. Οοιμ ςημ αμάπςσνη ςηπ Φιλξρξτίαπ ρςξμ Δλλαδικό 

υώοξ, από ςημ επξυή ςξσ Ξμήοξσ αλλά και ακόμα πιξ πίρχ ρςξμ υοόμξ 

(αποξρδιόοιρςηπ επξυήπ), η φσυή και ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ ήςαμ ζηςήμαςα πξσ 

απαρυξλξύραμ ςξμ άμθοχπξ. Ξι  αμςιλήφειπ πεοί ασςώμ διαμξοτώμξσμ αμά ςξσπ 

αιώμεπ ςξμ ςοόπξ ζχήπ ςχμ θμηςώμ αλλά και δημιξσογξύμ έμα ρημείξ ρύμδερηπ ςηπ 

επίγειαπ ζχήπ με ςξμ κόρμξ ςχμ μεκοώμ, ξδηγώμςαπ ρε διάτξοεπ εκτοάρειπ πέμθξσπ 

και ποξρτξοά αμάλξγχμ ςιμώμ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ. Ξ θάμαςξπ απξςέλερε άγμχρςξπ 

ρκξςειμόπ ποξξοιρμόπ αλλά και ελπίδα ςηπ φσυήπ για επαμέμχρή ςηπ με ςημ θεία 

ποξέλεσρή ςηπ. Δρςιάζξμςαπ  ρςη φσυή, ρςξμ θάμαςξ και ρςξ πέμθξπ ρςημ Αουαία 

Δλλάδα ποιμ ςημ εμτάμιρη ςχμ Φιλξρότχμ ρςξμ Δλλαδικό υώοξ, ξ ρκξπόπ είμαι μα 

αμαδειυθξύμ ςα ¨πιρςεύχ¨ Δλλήμχμ ςηπ Αουαιόςηςαπ γύοχ από ασςά ςα ζηςήμαςα, 

¨πιρςεύχ¨ πξσ απξςέλεραμ καςά έμα μέοξπ βάρη για ςημ μεςέπειςα αμάπςσνη ασςώμ 

ςχμ πςσυώμ ςηπ Φιλξρξτίαπ.  Σσγκεκοιμέμα, ερςιάζξμςαπ ρςιπ αμςιλήφειπ πξσ 

επικοαςξύραμ πεοί ασςώμ καςά ςημ Ξμηοική Δπξυή και ρςιπ διδαυέπ ςηπ Ξοτικήπ 

διδαρκαλίαπ για ασςά ςα ζηςήμαςα, ρςη βάρη ςηπ ξπξίαπ μεςέπειςα ρςηοίυθηκαμ ξι 

Ξοτικξί, καθώπ επίρηπ κάμξμςαπ αματξοά ρε απόφειπ -  ήδη ρςημ Αουαία Δλλάδα -  

πξσ αμτιρβηςξύμ ςιπ απόφειπ πξσ αμαλύξμςαι, πιθαμόμ διαμξοτώμεςαι μια πιξ 

ρσμπαγήπ εικόμα για ςιπ πεπξιθήρειπ γύοχ από ςημ έμμξια ςηπ φσυήπ, ςξ ταιμόμεμξ 

ςξσ θαμάςξσ και ςημ ρυέρη μαπ με ςξσπ μεκοξύπ, όπχπ ασςά γίμξμςαμ αμςιληπςά όρξ 

πιξ βαθιά μπξοξύμε μα τςάρξσμε ρςημ αουαιόςηςα ςχμ Δλλήμχμ. 

 

Κένειπ - Ιλειδιά: Ψσυή – Ηάμαςξπ – Οέμθξπ – Ξμηοικά Έπη  – Ξοτική διδαρκαλία – 

Υλιρςέπ 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ΔΘΣΑΓΩΓΖ 

 

Ζ «ερχςεοική» αμαζήςηρη ςξσ αμθοώπξσ θεχοώ πχπ έυει ςιπ οίζεπ ςηπ ςόρξ βαθιά 

ρςξμ υοόμξ πξσ είμαι αδύμαςξμ μα ποξρδιξοιρςεί υοξμικά και με απξδείνειπ. Ξ 

άμθοχπξπ ταίμεςαι πχπ είυε ςη δσμαςόςηςα μα μπξοεί μα αμαγμχοίρει ςημ ύπαονη 

φσυήπ και μα ποξρπαθεί μα ςη πλαιριώρει θεχοηςικά και μα ρςξυαρςεί επί ασςήπ. 

Λαζί όμχπ με ςημ έμμξια ςηπ φσυήπ ξ άμθοχπξπ είυε μα αμςιμεςχπίρει ςξ ταιμόμεμξ 

ςξσ θαμάςξσ, ςημ άγμχρςη ασςή καςάληνη ςηπ ύπαονήπ ςξσ, πξσ άλλξςε ςημ θεώοηρε 

ραμ ξοιρςική ςξσ καςάληνη και άλλξςε ραμ ρςάρη ςηπ φσυήπ για ςημ μεςέπειςα πξοεία 

ςηπ. 

Λαζί με ςξμ θάμαςξ, λξιπόμ, πξοεύεςαι και ςξ πέμθξπ, η ποξρπάθεια ςξσ αμθοώπξσ 

μα διαυειοιρςεί ςξμ θάμαςξ κξμςιμώμ ςξσ ποξρώπχμ, εκτοάζξμςαπ ςημ ξδύμη ςξσ και 

ςιμώμςαπ ςξμ μεκοό, έυξμςαπ χπ βάρη ςιπ αμςιλήφειπ ςξσ πεοί ςηπ φσυήπ και ςξσ 

θαμάςξσ πξσ παοακιμξύμ ςιπ αμςιδοάρειπ ςξσ. Έςρι και ρςξμ Δλλαδικό υώοξ ςηπ 

αουαιόςηςαπ, ξι αμςιλήφειπ πεοί φσυήπ και θαμάςξσ και ξι αμάλξγεπ εκτοάρειπ 

πέμθξσπ, απξςέλεραμ ςημ απαουή πλήθξσπ θεχοιώμ πεοί φσυήπ και θαμάςξσ καςά ςημ 

διάοκεια αμαζήςηρηπ ςχμ μεγάλχμ αληθειώμ. 

Ζ εογαρία ασςή - μέρα από ςημ μελέςη ςηπ Ξμήοξσ Ξδύρρειαπ και Θλιάδαπ - 

ερςιάζει αουικά ρςξμ ποξρδιξοιρμό και ρςξμ ρςξυαρμό ςχμ ρημείχμ όπξσ γίμεςαι 

αματξοά ρςημ φσυή, ρςξμ θάμαςξ και ρςιπ εκτοάρειπ πέμθξσπ ςχμ Δλλήμχμ ςηπ 

Ξμηοικήπ επξυήπ, ςιπ ςιμέπ πξσ απέδιδαμ ρςξσπ μεκοξύπ ςξσπ και ςα πιρςεύχ ςξσπ 

γύοχ από ςημ μεςά θάμαςξ πξοεία ςξσπ. Οξια η θέρη ςηπ φσυήπ καςά ςημ Ξμηοική 

Δπξυή και πξια ςα πιρςεύχ γύοχ από ςξμ θάμαςξ και ςημ μεςά θάμαςξ πξοεία ςχμ 

φσυώμ; Ζ φσυή δεμ είμαι μία και ςξ άγμχρςξ ςξσ θαμάςξσ πεοιγοάτεςαι με ρκόςξπ. Ζ 

ρύμδερη, από ςημ άλλη, με ςξσπ μεκοξύπ ταμςάζει ιδιαίςεοη και έμςξμη.  

Οιξ ποιμ, όμχπ, ρςξμ υοόμξ, αλλά εουόμεμξ ρςημ επιτάμεια ρε επξυή μεςέπειςα από 

ςημ Ξμηοική, η φσυή ταίμεςαι μα είμαι μία και ξ θάμαςξπ μα μημ ταμςάζει ςόρξ 

ρκξςειμόπ, ή ακόμα και αμ ήςαμ, δεμ ήςαμ ςόρξ άγμχρςξπ και αιώμια καςαδικαρςέξπ.  

Από ςα έογα/απξρπάρμαςα/εγγοατέπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ Ξοτική διδαρκαλία, 

πξσ έυξσμ διαρχθεί από τιλξρότξσπ ςηπ αουαιόςηςαπ και από ρσγγοατείπ πξσ 

μεςέπειςα μελέςηραμ ςημ ιρςξοικόςηςα ασςώμ ςχμ πηγώμ (όπχπ ξ Γεομαμόπ κλαρικόπ 

Φιλόλξγξπ Rohde, E., ξ Guthrie, W.K.C., πξσ είμαι γμχρςόπ για ςιπ μελέςεπ ςξσ πάμχ 

ρςημ ιρςξοία ςηπ Αουαίαπ Δλλημικήπ Φιλξρξτίαπ, o Κεκαςρά, Ο., πξσ 
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διαποαγμαςεύεςαι ςξ ζήςημα από πξιξσπ και πώπ διαμξοτώθηκε η ιδέα ςηπ 

Ομεσμαςικήπ φσυήπ και ξ Οαρράπ, Θ., ξ ξπξίξπ δημξριεύει ςα Ξοτικά ποξρτέοξμςαπ 

μια διατξοεςική θεώοηρη), καθώπ επίρηπ και από πιμακίδεπ πξσ βοέθηκαμ και 

απξδίδξμςαι ρςξσπ ίδιξσπ ςξσπ Ξοτικξύπ, ακόλξσθξσπ ςηπ Ξοτικήπ διδαρκαλίαπ, η 

φσυή παοξσριάζεςαι μα έυει μια άλλη καςαγχγή και έμαμ άλλξμ ποξξοιρμό. Ιαι ξι 

Ξοτικξί, εομημεύξμςαπ ςημ διδαρκαλία ςξσ Ξοτέα, θεξπξιξύμ ςημ φσυή και μικξύμ εμ 

μέοει ςξμ θάμαςξ. Ζ ρύμδερη, επιπλέξμ, με ςξσπ μεκοξύπ παίομει άλλη «μξοτή» αλλά 

παοαμέμει ςξ ίδιξ ιδιαίςεοη και έμςξμη. 

Λελεςώμςαπ, λξιπόμ, ςα Ξμηοικά Έπη και πηγέπ πξσ παοξσριάζξσμ ςημ Ξοτική 

θεώοηρη για ςα ζηςήμαςα ςηπ φσυήπ, ςξσ θαμάςξσ και ςηπ ρύμδερηπ με ςξσπ μεκοξύπ, 

ρκξπόπ είμαι μα παοξσριαρςξύμ ασςέπ ξι απόφειπ και αμςιλήφειπ ςηπ Δλλημικήπ 

Αουαιόςηςαπ, αμςιλήφειπ πξσ επηοέαραμ μεςέπειςα τιλξρότξσπ και πλήθξπ θεχοιώμ 

και απξςελξύμ ακόμα και ρήμεοα πηγέπ ρςξυαρμξύ και γμώρηπ. Λπξοεί αουικά, ξι 

απόφειπ ςηπ Ξμηοικήπ Δπξυήπ και ξι απόφειπ ςχμ Ξοτικώμ, μα ταίμξμςαι εμ  μέοει 

αμςίθεςεπ και αμςικοξσόμεμεπ  αλλά επιυειοείςαι μα αμαδειυθεί πχπ μπξοεί εμ ςέλει μα 

μημ είμαι ςόρξ απξμακοσρμέμεπ όςαμ γίμξσμ παοάλληλξ αμςικείμεμξ ρςξυαρμξύ.    

Οξιεπ, λξιπόμ, ξι απόφειπ ςχμ Δλλήμχμ ςηπ Ξμηοικήπ επξυήπ για ςημ φσυή, ςα 

υαοακςηοιρςικά ςηπ και ςημ καςάληνή ςηπ; Τί είμαι ξ θάμαςξπ για ασςξύπ και πξια η 

ρυέρη ςξσπ με ςξσπ μεκοξύπ; Ζ Ξοτική διδαρκαλία και μεςέπειςα ξι Ξοτικξί, πόρξ 

διατξοξπξίηραμ ςημ φσυή από ςξσπ Έλλημεπ ςηπ Ξμηοικήπ επξυήπ; Τί δσμαςόςηςεπ ςηπ 

έδχραμ και ςι μέλλξμ ςηπ υάοιραμ; Ξι μεκοξί είμαι αιώμια μεκοξί ή μήπχπ για ςημ 

φσυή ξ θάμαςξπ είμαι απλά μια ρςάρη; 

Σςξ ςοίςξ και ςελεσςαίξ κετάλαιξ, γίμεςαι μια αματξοά ρςξμ αμςίλξγξ ςχμ 

απόφεχμ ασςώμ – ςηπ Ξμηοικήπ διδαυήπ και ςχμ Ξοτικώμ διδαρκαλιώμ – πξσ 

εμταμίρςηκε ήδη ρςημ Αουαία Δλλάδα και διατάμηκε έμςξμα με ςημ εμτάμιρη ςχμ 

σλιρςώμ τιλξρότχμ. Οξιεπ μέεπ απόφειπ και πεπξιθήρειπ γεμμιξύμςαι πεοί φσυήπ; Ζ 

φσυή παύει μα είμαι αιώμια; Οόρξ διατξοξπξιημέμεπ είμαι εμ ςέλει ξι «μέεπ» ασςέπ 

απόφειπ;  

Δπιυειοώ, επιπλέξμ, ρε ασςό ςξ ρημείξ, μία ρύγκοιρη μεςανύ ςχμ απόφεχμ ςχμ 

Ξοτικώμ διδαρκαλιώμ πεοί θαμάςξσ και ςχμ απόφεχμ ςξσ Δπίκξσοξσ (χπ σλιρςήπ 

τιλόρξτξπ) για ςξμ θάμαςξ, επιδιώκξμςαπ μα αμαδειυθεί η πεπξίθηρη πχπ ξι δύξ 

απόφειπ, αμεναοςήςχπ από ςιπ διατξοξπξιήρειπ ςξσπ πεοί ςξσ θέμαςξπ ςηπ 

αιχμιόςηςαπ ςηπ αςξμικήπ φσυήπ, δεμ επιδιώκξσμ και δεμ ποξςοέπξσμ ρε ςίπξςα 
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διατξοεςικό, αμςιθέςχπ σπεομικξύμ ςξμ τόβξ ςξσ θαμάςξσ, εάμ μελεςηθξύμ 

αμενάοςηςα από ςξ πξλιςιρμικό και δξγμαςικό πλαίριξ.  

Λέρχ βιβλιξγοατικήπ – ιρςξοικήπ έοεσμαπ (μεθόδξσ), ιρςξοικήπ αμαρσγκοόςηρηπ, 

βιβλιξγοατικώμ αματξοώμ και αματξοώμ ρε ποχςόςσπα κείμεμα αουαίχμ Δλλήμχμ 

τιλξρότχμ/εοεσμηςώμ, ρςξυαζόμεμη επί ασςώμ όλχμ, παοαςίθεμςαι απόφειπ πξσ 

απξςελξύμ ρςημ ξσρία ςιπ αουαιόςεοεπ διαρχθέμςεπ πηγέπ ρςξμ Δλλημικό υώοξ και 

πξσ παοξσριάζξσμ και διεοεσμξύμ, αμάμερα ρε άλλα, ςημ φσυή και ςξ ταιμόμεμξ ςξσ 

θαμάςξσ, ταμεοώμξμςαπ ςημ αμαπότεσκςη επιοοξή ςξσπ πξσ επεκςείμεςαι μέυοι και 

ρήμεοα, ρε όπξιξ διατξοξπξιημέμξ πλαίριξ και αμ εμταμίρςηκαμ. 
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ΙΔΦΑΚΑΘΟ ΠΡΩΤΟ 

 

    ΨΥΧΖ, ΗΑΜΑΤΟΣ ΙΑΘ ΠΔΜΗΟΣ ΣΤΖΜ ΟΛΖΡΘΙΖ ΔΠΟΧΖ 

 

Ιάμξμςαπ, λξιπόμ, έμα μξεοό ςανίδι ρςημ αουαιόςηςα, ρσμαμςάμε αμθοώπξσπ πξσ 

πιρςεύξσμ πχπ όλα είμαι ζχμςαμά ρςημ Γη και όλα έυξσμ Ψσυή (Αμιμιρμόπ ή 

Ψσυξκοαςία), και πχπ η τύρη καςέυει ςιπ ίδιεπ ιδιόςηςεπ με ασςξύπ 

(αμθοχπξμξοτιρμόπ). Τξ πμεύμα ή η Ψσυή είμαι ασςό πξσ δίμει ζχή ρε όλα και όςαμ 

εκείμη δεμ θα σπάουει πια επέουεςαι ξ θάμαςξπ (Hergenhahn, 2005). Λε ςξμ Αμιμιρμό 

ταμεοώμεςαι, λξιπόμ, πχπ ξ ποχςόγξμξπ άμθοχπξπ σπήονε εναουήπ δσψρςήπ, καθώπ 

θεχοξύρε πχπ απξςελξύμςαμ από έμα σλικό ρώμα και μια αιώμια και άτθαοςη φσυή 

(Κεκαςρά, 2000). Ζ Ψσυή ρσμπεοαίμεςαι χπ κάςι ςξ άσλξ πξσ έουεςαι ρε αμςιδιαρςξλή 

με ςξ σλικό, κάςι πξσ δεμ εναταμίζεςαι πξςέ, αλλά σπάουει αιώμια, είςε καμείπ είμαι 

ζχμςαμόπ είςε όυι (Νηοξςύοηπ, 2006). Λόμξ πξσ ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη, ρε αμςίθερη 

με ςημ επξυή ςξσ Ξμήοξσ, η φσυή, πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςξ αμθοώπιμξ ρώμα, 

βοίρκξμςαμ εκεί ύρςεοα από έμα μακού ςανίδι ενέλινήπ ςηπ, μέρχ μεςεμραοκώρεχμ 

(Κεκαςρά, 2000). 

Ξ Ηάμαςξπ, λξιπόμ, υώοιζε ςημ φσυή από ςξ ρώμα, όπξσ εκείμη εμώμξμςαμ με έμαμ 

άλλξμ κόρμξ, ςξμ πμεσμαςικό. Διέκοιμαμ, επξμέμχπ, 2 φσυέπ, εκείμη ςξσ ζχμςαμξύ 

(Εχςική φσυή) και εκείμη ςξσ μεκοξύ (Μεκοξφσυή). Ζ κάθε φσυή είυε ςα δικά ςηπ 

υαοακςηοιρςικά. Ζ Εχςική φσυή είμαι αποόρχπη, ρσμειδηςή και αθάμαςη, και όςαμ 

ςξ ρώμα πεθάμει ςόςε η φσυή ρσμευίζει ςξ ςανίδι ςηπ ρε έμαμ άλλξμ τξοέα. Αμςίθεςα η 

Μεκοξφσυή, είμαι ποξρχπική, αρύμειδη και θμηςή, καθώπ απξςελεί αμαπαοάρςαρη 

ςξσ μεκοξύ ραμ μια μξοτή ταμςάρμαςξπ πξσ διαςηοεί όλα ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ 

απξθαμόμςξπ (Κεκαςρά, 2000). 

Δρςιάζξμςαπ ρςξσπ Έλλημεπ ςηπ αουαιόςηςαπ, δεμ απξμακοσμόμαρςε και ςόρξ από 

ασςή ςημ ιδέα. Σσμαμςάμε εν αουήπ ςξμ Όμηοξ (5ξ – 6ξ αιώμα Ο.Χ.) και ςημ θοηρκεία 

ςχμ Ξλύμπιχμ Ηεώμ, όπξσ η Ψσυή (πμξή) σπήουε και μεςά θάμαςξμ αλλά δίυχπ ςιπ 

αμαμμήρειπ ςξσ επίγειξσ ςανιδιξύ ςηπ και ξι άμθοχπξι καλξύμςαμ μα ζήρξσμ, καςά ςη 
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διάοκεια ςξσ βίξσπ ςξσπ, όρξ πιξ εσδαιμξμικά μπξοξύραμ, ξοθξλξγικά και με 

τοόμηρη, μα επιδιώκξσμ ςημ δόνα πξσ ςξσπ ποξρτέοει η γεμμαιόςηςα, θεχοώμςαπ πχπ 

η φσυή ςξσπ θα πάοει μια αμάλξγη, με ςημ επίγεια, κξιμχμική θέρη (άγμχρςξ μαι μεμ) 

ρςημ μεςαθαμάςια διάρςαρη (Hergenhahn, 2005).  

Σςημ Ξμηοική επξυή, λξιπόμ, ρσμαμςάμε και πάλι ςημ πεπξίθηρη πχπ σπάουξσμ δύξ 

είδη Ψσυώμ, η Ψσυή ςξσ ζχμςαμξύ αμθοώπξσ (¨θσμόπ¨) και η φσυή ςξσ μεκοξύ 

(¨μεκοόπ¨, ¨είδχλξ¨, ¨εικόμα¨ ή απλά ¨φσυή¨). Ολήθξπ ιδιόςηςεπ καςέυξσμ ςημ φσυή ςξσ 

ζχμςαμξύ, καθώπ εκεί δοαρςηοιξπξιείςαι ςξ ρσμαίρθημα, ςξ πμεύμα και εμ ςέλει 

δημιξσογείςαι ξ υαοακςήοαπ (Κεκαςρά, 2000). Ξι ήοχεπ ςξσ Ξμήοξσ ταίμξμςαι μα 

αμηρσυξύμ για ςημ φσυή ςξσπ ρσμήθχπ μόμξ όςαμ βοίρκξμςαι μποξρςά ρςξμ κίμδσμξ 

ςξσ θαμάςξσ (Lorenz, 2009), καθώπ η ερςίαρη καςά ςημ Ξμηοική πεοίξδξ, δεμ γίμεςαι 

ςόρξ ρςημ αθαμαρία ςηπ Ψσυήπ, όρξ ρςημ αμθοώπιμη θμηςόςηςα.  

Ξ Όμηοξπ, παο΄όλα ασςά, διακοίμει ςιπ αοεςέπ ςχμ μεγάλχμ Ψσυώμ, ςιπ ξπξίεπ 

εμςξπίζει και ρςξσπ Ηεξύπ, όπχπ η αμδοεία, η ρχμαςική δύμαμη, η γεμμαιόςηςα, η 

τιλξςιμία, η εσγέμεια.. και όςαμ η Ψσυή ραμ πμξή βγει από ςξ ρώμα ςόςε ξ δοόμξπ ςηπ 

ςημ ξδηγεί ρςξμ Άδη (Νηοξςύοηπ, 2006). Ζ Ψσυή (¨φύυχ = τσρώ, πμέχ¨), λξιπόμ, για 

ςημ Ξμηοική επξυή βοίρκξμςαμ ρε άμερη ρσμάοςηρη με ςημ ζχή, ήςαμ εκείμη πξσ 

διεουόμεμη ρε όλξ ςξ ρώμα έδιμε ζχή ρςξμ αμθοώπιμξ ξογαμιρμό (Πάγκξπ), καθώπ 

όμχπ δεμ υαμόςαμ με ςξμ θάμαςξ, άλλα έτεσγε από ςξ ρςόμα ή από ςξ ςοαύμα με ςξ 

αίμα, και ξδηγξύμςαμ ρςξμ Άδη, εκεί η πξοεία ςηπ δεμ ςελείχμε, ατξύ ςημ βλέπξσμε μα 

παίομει διάτξοεπ μξοτέπ, μα ρσμαμςά άλλεπ φσυέπ και μα εμταμίζεςαι ρςα όμειοα ςχμ 

ζχμςαμώμ (Νηοξςύοηπ, 2006). Ακόμα και αμ σπάουει διαυχοιρμόπ μεςανύ ςηπ Ψσυήπ 

ςξσ Μεκοξύ και ςηπ Ψσυήπ ςξσ Εχμςαμξύ, σπάουξσμ ρημεία όπξσ παοαςηοείςαι έμα 

είδξπ ςαύςιρηπ μεςανύ ςχμ δύξ ασςώμ ειδώμ φσυήπ, είςε ραμ η μία μα απξςελεί 

ταμςαρςική ρσμέυεια ςηπ άλληπ, είςε ραμ μα ποόκειςαι για ακοιβώπ ςημ ίδια φσυή η 

ξπξία διεουόμεμη ρςξμ Άδη πέτςει ρε λήθη.  

Δρςιάζξμςαπ ρςημ Ξδύρρεια και ρςημ Θλιάδα ςξσ Ξμήοξσ, επιυειοώ μα εμςξπίρχ 

και μα ποξρδιξοίρχ λεπςξμεοειακά ςα ρημεία όπξσ η φσυή, ξ θάμαςξπ και ςξ πέμθξπ 

είμαι παοόμ, διεοεσμώμςαπ ςιπ αμςιλήφειπ ςχμ Δλλήμχμ ςηπ Ξμηοικήπ επξυήπ για ασςά 

ςα ζηςήμαςα, μέρα από ςα έογα ασςά πξσ απξςέλεραμ αμεκςίμηςη πηγή γμώρηπ. 
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1.1 Ομήοξσ Οδύρρεια 

 

     Λελεςώμςαπ ςημ Ξδύρρεια ςξσ Ξμήοξσ, ακξλξσθξύμε ςξμ Ξδσρρέα ρςιπ 

πεοιπεςειώδειπ ποξρπάθειεπ ςξσ μα επιρςοέφει ρςημ παςοίδα ςξσ και βιώμξσμε ςημ 

άμερη ρυέρη Ηεώμ και αμθοώπχμ ρςξ καθξοιρμό ςηπ διαδοξμήπ πξσ ακξλξσθξύμ ξ 

Ξδσρρέαπ και ξι κξμςιμξί ςξσ άμθοχπξι. Δμ ρσμευεία, επιυειοείςαι μα ποξρδιξοιρςξύμ 

ςα ρημεία όπξσ γίμεςαι αματξοά ρςημ φσυή (είςε ςξσ ζχμςαμξύ είςε ςξσ μεκοξύ), ςα 

υαοακςηοιρςικά και ςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ πξσ απέδιδαμ ρε ασςήμ, καθώπ και ςα ρημεία 

πξσ ταμεοώμξσμ ςιπ αμςιλήφειπ ςχμ Δλλήμχμ ςηπ Ξμηοικήπ επξυήπ όρξ ατξοά ςξμ 

θάμαςξ και ςημ διεογαρία ςξσ πέμθξσπ, πξσ αμαπότεσκςα ρσμδέξμςαμ με ςημ πξοεία 

και ςημ γεμικόςεοη ζχή ςχμ ηοώχμ.  

 

1.1.1 Δρςιάζξμςαπ ρςημ Ομηοική Ψσυή 

Ζ αματξοά ρςη φσυή ςξσ ζχμςαμξύ αμθοώπξσ («θσμό»), είμαι ρσυμή 

ρυημαςίζξμςαπ μια έμςξμη εικόμα για ςξ ςί υαοακςηοιρςικά διαθέςει και πξιεπ είμαι ξι 

ιδιαιςεοόςηςέπ ςηπ, καθώπ και ςξ πώπ ρυεςίζεςαι με ςξ ρώμα μαπ και ςημ ύπαονή μαπ. 

Λα εκείμη στίρςαςαι και μεςά ςημ λήνη ςηπ ρχμαςικήπ μαπ σπόρςαρηπ, καθώπ λεκςικά 

, ςξσλάυιρςξμ, ςημ ρσμαμςάμε μα ςοξπξπξιείςαι από «θσμό» ρε «φσυή-είδχλξ-ρκιά..», 

καθώπ τεύγει από ςξ ρώμα μαπ και ειρέουεςαι ρςξ Ιάςχ Ιόρμξ (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Αουικά, ρςξσπ ρςίυξσπ 357-360, ςηπ α οαφχδίαπ, αματέοεςαι «…ςῷ δ᾿ ἐμὶ θσμῷ θῆκε 

μέμξπ καὶ θάορξπ, ὑπέμμηρέμ ςέ ἑ παςοὸπ μᾶλλξμ ἔς᾿ ἢ ςὸ πάοξιθεμ. ὁ δὲ τοερὶμ ᾗρι 

μξήραπ θάμβηρεμ καςὰ θσμόμ: ὀίραςξ γὰο θεὸμ εἶμαι...» (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 2008). Ξ 

Τηλέμαυξπ ατξύ έυει ρσμξμιλήρει με ςημ μεςαμξοτχμέμη Αθημά, αμςιλαμβάμεςαι 

καςά ςημ απξυώοιρή ςηπ όςι μάλλξμ ποόκειςαι για κάπξιξ Ηεό, και ασςό γεμίζει ςημ 

φσυή ςξσ με θάοοξπ, έκαμε πιξ έμςξμη ςημ μμήμη ςξσ παςέοα ςξσ, ξ μξσπ ςξσ ¨έλαμφε¨ 

και ξ ίδιξπ εμςσπχριάρςηκε.  Ζ φσυή εμταμίζεςαι άμερα ρσμδεδεμέμη με ςξ έμςξμξ 

ρσμαίρθημα, ςημ μμήμη και ςξμ μξσ, άμερα αλληλξεναοςώμεμη και άμερα 

επηοεαζόμεμη (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Σςξσπ ρςίυξσπ 73-74, ςηπ οαφχδίαπ γ, αματεοόμεμξπ ξ Μέρςξοξπ ρςξσπ πειοαςέπ, 

αλλά και ξ Ιύκλχπαπ, ρςημ οαφχδία ι (ρςιυ. 255) αματεοόμεμξσπ ρςξσπ πειοαςέπ και 

πάλι, λέει: «..ςξί ς᾿ ἀλόχμςαι φσυὰπ παοθέμεμξι κακὸμ ἀλλξδαπξῖρι πέοξμςεπ;», όπξσ η 

φσυή δεμ παοαπέμπει ρςημ ξσρία ρςημ φσυή ςξσ ζχμςαμξύ, καθώπ δεμ αματέοεςαι χπ 

¨θσμόπ¨, αλλά μπξοεί εδώ μα υοηριμξπξιείςαι για μα σπξδηλώρει ςημ ίδια ςη ζχή 
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(..πώπ παίζξσμε δηλαδή με ςημ ζχή ςξσπ) ή ίρχπ και για μα δείνει πχπ παίζξσμ και με 

ςξμ ίδιξ ςξμ θάμαςξ, καθώπ χπ φσυή ρσμήθχπ αματέοεςαι η φσυή ςξσ μεκοξύ (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Ξ Μέρςξοαπ, ρςξσπ ρςίυξσπ 454-456, ςηπ ίδιαπ οαφχδίαπ, ποξρτέοει ρςημ Ηεά 

Αθημά θσρία ποξπ ςιμήμ ςηπ έμα βόδι, ςξ ξπξίξ και ρτάζει ξ Οειρίρςοαςξπ. Σςημ 

πεοιγοατή λξιπόμ ςηπ ρταγήπ ςξσ ζώξσ εμςξπίζξσμε ναμά ςημ φσυή (αματεοόμεμη χπ 

¨θσμόπ¨), ασςή ςη τξοά ςξσ ζώξσ, η ξπξία, όςαμ ςξ αίμα ςξσ ζώξσ έςοενε ρςξ υώμα, 

εκείμη βγήκε από ςξ ζώξ μέρα από ςα κόκκαλά ςξσ. Αλλά και ρςημ οαφχδία κ (ρςιυ. 

163) & οαφχδία ς (ρςιυ. 454), παοαςηοξύμε και πάλι με ςξ θάμαςξ ςξσ ζώξσ μα τεύγει 

η φσυή από ςξ ρώμα ςξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Ιαι ςα ζώα, λξιπόμ, πιρςεύεςαι, όπχπ ταίμεςαι ρςα ρημεία ασςά, πχπ έυξσμ φσυή, 

για ςηπ ξπξίαπ όμχπ ςημ καςάληνη ύρςεοα από ςημ απξμάκοσμρή ςηπ από ςξ ρώμα, 

δεμ ταίμεςαι μα σπξρςηοίζεςαι κάςι. Ζ Ψσυή, καςά ςημ Ξμηοική πεοίξδξ, θεχοείςαι 

ποξμόμιξ μόμξ ςχμ αμθοώπιμχμ όμςχμ, καθώπ ρςξμ Άδη ξι εικόμεπ και ξι ρκιέπ ςχμ 

απξθαμόμςχμ όμςχμ είμαι μόμξ αμθοώπιμεπ, σπξρςηοίζει η Lorenz (2009), αλλά 

παοόλξ  πξσ ταίμεςαι πχπ πίρςεσαμ πχπ και ςα ζώα έυξσμ φσυή,  όμςχπ ρςξμ Άδη 

ρσμαμςάμε μόμξ φσυέπ αμθοώπχμ. 

Σςη οαφχδία δ, ρςξσπ ρςίυξσπ 117 & 120, ρσμαμςάμε ςημ έκτοαρη «..καςὰ τοέμα 

καὶ καςὰ θσμόμ..» . Ξ Λεμέλαξπ, μιώθει αμαρςάςχρη μποξπ ρςα δάκοσα ςξσ 

Τηλέμαυξσ, και σπξφιάζεςαι πχπ ποέπει μα είμαι ξ γιξπ ςξσ Ξδσρρέα. Ζ αμαρςάςχρή 

ςξσ ασςή, ξ ςοόπξπ με ςξμ ξπξίξ μπαίμει ρςημ διαδικαρία ρκέφηπ και ποξρπάθειαπ 

εύοερηπ αμςίδοαρηπ απέμαμςι ρςξσπ νέμξσπ, ταίμεςαι πχπ εμπεοιέυει και ςημ φσυή 

(¨θσμόπ¨) και ςημ λξγική, ςη βξύληρη, ςξ μξσ (¨τοέμα¨) (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Τημ ίδια έκτοαρη ρσμαμςάμε και ρςημ οαφχδία δ (ρςιυ. 385) – οαφχδία κ (ρςιυ. 

151), όπξσ ξ Ξδσρρέαπ υοηριμξπξιεί και «τοέμα» και «θσμό», ποξκειμέμξσ μα ρκετςεί 

και μα απξταρίρει για ςξ πώπ θα δοάρει. Γεμικά ρσμαμςάμε ςημ ίδια ασςή έκτοαρη 

ρσυμά, για μα πεοιγοατεί ξ ςοόπξπ επενεογαρίαπ ςχμ γεγξμόςχμ και η αμςιμεςώπιρή 

ςξσπ (ξ, 211 & σ, 10). Ζ διεογαρία ςηπ ρκέφηπ ςξσπ, θα μπξοξύραμε μα πξύμε, πχπ 

πεοιγοάτεςαι με ςέςξιξ ςοόπξ πξσ μα σπξδηλώμει ρσμεογαρία ςξσ μξσ με ςημ ζχμςαμή 

φσυή, ακόμα και ςημ ςασςξπξίηρή και ρσμύπαονή ςξσπ ρε πξλλά ρημεία (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Δπιπλέξμ ρςημ οαφχδία δ, ρςξσπ ρςίυξσπ 538- 540, μποξρςά ρςα ρπαοαυςικά μέα 

πξσ μαθαίμει ξ Λεμέλαξπ από ςξμ γέοξμςα, όπχπ ενιρςξοεί ξ ίδιξπ, έμιχρε μα οαγίζει η 
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καοδιά ςξσ από ςξ θοήμξ και δεμ ήθελε πια μα ζει. Λα «..θσμὸπ ἀγήμχο..» όπχπ 

αματέοει ξ ρςίυξπ 548, όπξσ ξ Λεμέλαξπ μιώθει αγαλλίαρη ρςη φσυή ςξσ, η ξπξία, 

πεοήταμη χπ είμαι, δεμ λσγίζει μποξπ ρςξμ πόμξ, και παοά ςημ βαθιά ςξσ πίκοα (ρςιυ. 

548-549), παίομει θάοοξπ για μα δοάρει. Ιαι πάλι παοακάςχ, ρςξσπ ρςίυξσπ 715-716, η 

Δλέμη λσγάει από ςξμ καημό και μιώθει ςη φσυή ςηπ μα μαοαίμεςαι («θσμξτθόοξμ»). 

Αλλά και ξ Δημόδξκξπ (θ, 483) μιώθει ςη φσυή ςξσ μα υαίοεςαι, ρε αμςίθερη με ςξμ 

Ξδσρρέα πξσ ςημ μιώθει μα θοημεί και μα ξδύοεςαι (θ, 577), όπχπ ξδύοεςαι και η 

φσυή ςξσ Δσούλξυξσ (κ, 248). Ζ φσυή, επίρηπ, ταίμεςαι μα αμςοειώμεςαι (οαφχδία κ, 

ρςιυ. 461) και μα εστοαίμεςαι (κ, 465). Ζ φσυή ςξσ ζχμςαμξύ, λξιπόμ, ταίμεςαι 

νεκάθαοα μα παίζει άμερξ οόλξ ρςα ρσμαιρθήμαςα ςχμ ποχςαγχμιρςώμ, μα ςα 

επηοεάζει ή/και μα επηοεάζεςαι από ασςά (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Τημ ίδια έκτοαρη «θσμὸπ ἀγήμχο», ρσμαμςάμε και ρε πξλλά άλλα ρημεία (ι, 213 – 

κ, 406 & 466 & 475 – μ, 28 & 324 - ρ , 61 - ς, 148 – χ, 138), όπξσ η πεοήταμη φσυή είμαι 

ασςή πξσ υαοακςηοίζεςαι από θάοοξπ και αμδοεία και δίμει δύμαμη ρςξμ άμθοχπξ μα 

ταμςαρςεί, μα απξταρίρει και μα ποάνει, απξδευόμεμη ή αομξύμεμη ςα δοώμεμα και 

ςιπ καςαρςάρειπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ οαφχδία ε (ρςιυ. 298 & 355 & 407 & 520), ξ Ξδσρρέαπ μξμξλξγεί –μιλάει ποξπ 

ςη φσυή ςξσ, ραμ μα μιλάει ρςξμ εασςό ςξσ δηλαδή, και αγχμιά μποξρςά ρςημ ξογή 

ςξσ Οξρειδώμα και ρςιπ κακξσυίεπ πξσ ςοαβά μέυοι μα βοει ρςεοιά. Τξ ίδιξ όμχπ 

παοαςηοξύμε και ρςξμ ρςίυξ 458 («επ τοέμα θσμόπ αγέοθη»), όπξσ η φσυή ςξσ 

Ξδσρρέα ¨μπαίμει¨ ρςημ θέρη ςηπ, μόλιπ παίομει αμάρα, μόλιπ ρσμήλθε από ςημ ςαοαυή 

και έμιχρε και πάλι αρταλήπ. Τξ ίδιξ ρσμβαίμει και με ςξμ παςέοα ςξσ Ξδσρρέα, όςαμ 

ςξμ αμαγμχοίζει, όπξσ ςαοάυςηκε και μεςά αγαλλίαρε (χ, 349). Τξ ςι μιώθει καμείπ, 

λξιπόμ, ταίμεςαι μα έυει άμερη ρσμάοςηρη με ςημ φσυή ςξσ, φσυή η ξπξία πξλλέπ 

τξοέπ παίομει και ςημ έμμξια ςξσ ίδιξσ ςξσ αμθοώπξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ οαφχδία η (ρςιυ. 42), αματέοεςαι πχπ η θεά Αθημά μξιάζξμςαμ για ςξμ 

Ξδσρρέα βαθιά μέρα από ςη φσυή ςηπ ("τοξμέξσρ` εμί θσμχ"). Σςη οαφχδία λ (ρςιυ. 

102), αματέοεςαι επίρηπ, πχπ ξ Οξρειδώμαπ είυε θσμό μέρα ρςη φσυή ςξσ για ςξμ 

Ξδσρρέα. Φαμεοώμεςαι λξιπόμ, πχπ φσυή - φσυή ςξσ ζχμςαμξύ (θσμόπ) - έυξσμ και ξι 

Ηεξί. Ψσυή πξσ βοίρκεςαι μέρα βαθιά ρςξ ρώμα και η ξπξία έυει άμερη ρυέρη με ςα 

ρσμαιρθήμαςα (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ οαφχδία θ (ρςιυ. 27), η φσυή μέρα από ςα ρςήθη, ήςαμ εκείμη πξσ έρποχνε 

ςξμ Αλκίμξξ μα μιλήρει.  Σαμ μα ποόκειςαι  για μια κιμηςήοια δύμαμη και εμέογεια, 
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πξσ παίζει άμερξ οόλξ ρςημ λήφη και εταομξγή απξτάρεχμ, εμπεοικλείξμςαπ ςα 

ρσμαιρθήμαςα πξσ ρσμξδεύξσμ ςιπ απξτάρειπ, όπχπ έυει ταμεί και ρε ποξηγξύμεμξσπ 

ρςίυξσπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).  

«βξύλεσρα καςὰ μεγαλήςξοα θσμὸμ», αματέοει ξ Ξδσρρέαπ ρςημ οαφχδία ι (ρςιυ. 

299), απξδίδξμςαπ ρςημ φσυή ςξσ όυι μόμξ ρσμαίρθημα αλλά και ρκέφη. Λα η φσυή 

ταίμεςαι πχπ κάπξιεπ τξοέπ παοαγκχμίζει ςη λξγική και ςημ ρκέφη και παοαδίδεςαι 

ρςξ έμςξμξ ρσμαίρθημα, όπχπ για παοάδειγμα ρςημ ίδια οαφχδία (ρςιυ. 500), πξσ 

παοόλα ςα ρσμεςά λόγια πξσ έλεγαμ ρςξμ Ξδσρρέα ξι ρύμςοξτξί ςξσ, εκείμξσ η 

πεοήταμη φσυή δεμ ςα λξγάοιαζε και ατέθηκε ρςξμ θσμό και ςημ επιθσμία μα 

ποξκαλέρει ςξμ Ιύκλχπα.  Φξσμςώμει και αμαρςαςώμεςαι μποξπ ρςημ ποξρβξλή και 

ρςημ αδικία και δεμ σπξυχοεί ρςιπ ποξκλήρειπ (θ, 178 &185). Λε ασςήμ όμχπ 

αμαοχςιέςαι (κ, 50) και ρε ασςήμ αμαζηςάει απαμςήρειπ για ςξ πώπ μα δοάρει (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Ζ ζχμςαμή φσυή, λξιπόμ, αματεοόμεμη χπ ¨θσμόπ¨ -  πξσ παοξσριάζεςαι πξλλέπ 

τξοέπ, όπχπ και η καοδιά, μα βοίρκεςαι μέρα ρςα ρςήθξπ -  πεοήταμα σπξμέμει 

κακξσυίεπ και πεοήταμα αμαζηςά ςημ αμςοειξρύμη, ςημ εσυαοίρςηρη .. «..εἰπ ὅ κεμ 

αὖςιπ θσμὸμ ἐμὶ ρςήθερρι λάβηςε.. θσμὸπ ἐμ εὐτοξρύμῃ….θσμὸπ ἀγήμχο..» (π.υ, κ, 461-

466 & 475).. «θσμὸπ ἐμὶ ρςήθερρι» (ξ, 20 - σ, 328 - τ, 87 & φ, 105 & φ, 215 & 337) και 

γεμίζει όςαμ ικαμξπξιείςαι (ν, 28 &111 – ξ, 165 & φ, 48). Δίμαι εκείμη πξσ πξθεί και 

επιθσμεί (μ, 40 & 145 – ξ, 66 - 339 - ρ, 113 - τ, 273 & φ, 257), αλλά και πξσ 

«μαοκώμεςαι» και θξλώμει η μόηρή ςηπ από ςημ σπεοβξλή, για παοάδειγμα ρςξ 

ταγηςό και ρςξ πξςό (ρ, 406 & τ, 302-304). Δκείμη πξσ υαίοεςαι και εμθξσριάζεςαι ( 

π, 28 - ρ, 323 - τ, 105 - υ, 411 – χ, 545) αλλά και εκείμη πξσ πξμά, ρσμπξμά, ξδύοεςαι, 

θοημεί και αμαρςαςώμεςαι (μ, 379 - ν, 169 - ξ, 486 - ο, 150 - ρ, 161 - ς, 210 & 263 - σ, 59 

- τ, 88 & φ, 97), πξσ εμπεοιέυει κάθε ρσμαίρθημα (π.υ. φ, 15), ακόμα και τόβξ (φ, 215) 

(Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Ζ φσυή ςξσ ζχμςαμξύ είμαι, επίρηπ, εκείμη πξσ έυει ή δεμ έυει πίρςη (ν, 150 & 391 – 

φ, 73), πξσ διαιρθάμεςαι (ρ, 154 & ς, 312), πξσ ποξρέυει και ποξτσλάρρεςαι (π, 595), 

πξσ δεμ λσγίζει εύκξλα και πξσ μπξοεί  ή όυι μα πειρθεί (φ, 230 & 337). Ιαι είμαι και 

εκείμη πξσ θα δείνει δειλία ή θάοοξπ μποξρςά ρςξ θάμαςξ (ν, 219), πξσ τχςίζεςαι, 

πεοιέυει μόηρη και καςέυει ςημ διεογαρία ςηπ ρκέφηπ (ξ, 172-173 - σ, 366 - τ, 355, υ, 

11), πξσ ποξβλημαςίζεςαι και έυει έγμξιεπ (φ, 343 και πξσ εμ ςέλει ρκέτςεςαι για ςξ 
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πώπ μα ποάνει (ξ, 202) ή χθεί ποξπ μια επιλξγή καςεύθσμρηπ - δοάρηπ (π, 466,469 & 

550 - ρ, 352 - τ, 342) (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Ζ φσυή, αμ και ρσμδεμέμη με ςξ ρώμα, ςη ρςιγμή πξσ εκείμξ θα πάφει μα ζει, δεμ 

εναταμίζεςαι. Τημ ρσμαμςάμε, όρξ ρσμδεδεμέμη με ςημ ζχή μα είμαι, ςόρξ ρσμδεδεμέμη 

μα είμαι και με ςξ θάμαςξ. Τξμ θάμαςξ πξσ αλλξύ ταίμεςαι μα αμαζηςείςαι μποξπ ρςα 

δειμά ςηπ ζχήπ ή ποξπ ςιμή ςξσ ηοχιρμξύ και ςηπ σρςεοξτημίαπ και αλλξύ ταίμεςαι 

ρκξςειμόπ και άγμχρςξπ, πξσ ρε καμία πεοίπςχρη και σπό ξπξιερδήπξςε ρσμθήκεπ δεμ 

μπξοεί μα ρσγκοιθεί με ςημ ζχή. 

 

1.1.2 Ψσυή και θάμαςξπ μέρα από ςημ Οδύρρεια 

Δρςιάζξμςαπ κσοίχπ ρςα ρημεία πξσ αματέοξμςαι ρςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ, 

αουικά ρςημ οαφχδία α, ρςξσπ ρςίυξσπ 57-59, διαταίμεςαι ξ πόθξπ ςξσ ήοχα Ξδσρρέα 

μα επιρςοέφει ρςημ παςοίδα ςξσ, και είμαι η επιθσμία ςξσ ςόρξ μεγάλη για ελεσθεοία 

πξσ εύυεςαι ςξ θάμαςξ αμ δεμ μπξοέρει μα ςημ εκπληοώρει. Σσγκεκοιμέμα ποξςιμά μα 

πεθάμει αοκεί μα μπξοέρει για μία ακόμη τξοά μα αμςικοίρει έρςχ καπμό από ςημ 

παςοίδα ςξσ. Αμ και ξ θάμαςξπ δεμ ποόρτεοε κάπξια μξοτή λύςοχρηπ, καςά ςημ 

Ξμηοική αμςίληφη πεοί φσυήπ και θαμάςξσ, παοόλα ασςά παοαςηοείςαι πχπ μια ζχή, 

ρύμτχμα με ςξμ Ξδσρρέα, δσρςσυιρμέμη μέρα ρςημ νεμιςιά, θεχοξύμςαμ πιξ επώδσμη 

από όςι ξ ίδιξπ ξ θάμαςξπ (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Σςξμ ρςίυξ 180, ςηπ οαφχδίαπ δ, ξ θάμαςξπ πεοιγοάτεςαι από ςξμ Λεμέλαξ ραμ μα 

ρσμςοξτεύεςαι από έμα μαύοξ ¨μέτξπ¨, ρύμμετξ, πξσ ρκεπάζει ςξμ ζχμςαμό (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). Δδώ, ταίμεςαι έμςξμα πχπ ςξ μαύοξ ρύμμετξ, απξςελεί ςημ υαξςική, 

ρκξςειμή, άγμχρςη ιδέα πξσ είυαμ για ςημ μεςά θάμαςξ πξοεία ςξσπ. Τξ άγμχρςξ ςξσ 

θαμάςξσ, ξ θάμαςξπ ξ ίδιξπ αλλά και η καςξικία ςχμ μεκοώμ, ξ Άδηπ, πεοιγοάτξμςαι 

και ρσμβξλίζξμςαι με μαύοξ-μελαμό υοώμα και ρκξςειμόςηςα (μ, 92). Τξ ρκξςειμό και 

μαύοξ υοώμα, ταίμεςαι πχπ επικοαςεί διαυοξμικά ρςξμ Δλλαδικό υώοξ, χπ υοώμα 

πέμθξσπ και θλίφηπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςξσπ ρςίυξσπ όμχπ 633-641, ςηπ ίδιαπ οαφχδίαπ, γίμεςαι, από ςξμ γέοξμςα Οοχςέα 

πξσ ρσμξμιλξύρε με ςξμ Λεμέλαξ, αματξοά ρςα Ζλύρια πεδία. Ζ μξίοα ςξσ 

Λεμέλαξσ, ρύμτχμα με ςξμ γέοξμςα, δεμ ήςαμ μα πεθάμει ρςξ Άογξπ και εκεί μα 

ςελειώρει η πξοεία ςξσ. Ξι Αθάμαςξι- ξι Ηεξί- έυξσμ ρκξπό μα ςξμ ρςείλξσμ μεςά 

θάμαςξμ ρςα πέοαςα ςηπ Γαίαπ, εκεί πξσ βοίρκξμςαι ςα Ζλύρια πεδία, έμα είδξσπ 

¨παοάδειρξσ¨, όπξσ όλξι ξι ήοχεπ και ξι εμάοεςξι είυαμ θέρη, ετόρξμ ξι Ηεξί ςξ 
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επιθσμξύραμ. Έςρι και η θέρη ςξσ Λεμέλαξσ ήςαμ ρε ασςόμ ςξμ ¨παοάδειρξ¨, όπξσ 

απξςελξύρε κξμμάςι ςξσ Άδη (κξμμάςι ςξσ ξπξίξσ ήςαμ και ςα Τάοςαοα, η 

αμςίρςξιυη ¨κόλαρη¨), αλλά πξσ μξμαδικά υαοακςηοίζξμςαμ από μια αιώμια άμξινη, 

καθώπ ξύςε βοξυέπ, ξύςε υιόμια, ξύςε βαοιξύπ υειμώμεπ θα ρσμαμςήρει καμείπ εκεί, 

παοά μόμξ έμα καθαοό, δοξρεοό δσςικό αεοάκι (¨Εέτσοξπ¨) πξσ νερηκώμεςαι από ςξμ 

Ωκεαμό και αγαλλιάζει ςξσπ αμθοώπξσπ. Γιαςί εκεί ξι άμθοχπξι ¨ζξσμ¨ νέγμξιαρςα και 

δεμ έυξσμ έγμξια ή βάραμξ καμέμα. Σςα Ζλύρια Οεδία, λξιπόμ, πξσ κσβεομά ξ 

Παδάμαμθσπ (γιξπ ςξσ Δία και ςηπ Δσοώπηπ), θα έυει ςη ςιμή μα ςξμ ρςείλξσμ ξι θεξί 

και ςξμ Λεμέλαξ, ατξύ έυει ρύζσγξ ςημ Δλέμη και είμαι γαμποόπ ςξσ Δία (¨Ξμηοικά 

Έπη 1¨). 

Σςη οαφχδία ε (ρςιυ. 337-344), ρσμαμςάμε ςξμ Ξδσρρέα μα μξμξλξγεί, και μα 

απξκαλύπςει πχπ ποξςιμξύρε μα πεθάμει ρςη μάυη πάμχ πξλεμώμςαπ για ςξ μεκοό 

ρώμα ςξσ Αυιλλέα, πιξ εσςσυιρμέμξπ θα ήςαμ, παοά μα υαθεί από ςημ ξογή ςχμ Ηεώμ 

ρςη θάλαρρα ςόρξ κξμςά ρςημ επιρςοξτή ςξσ. Φαίμεςαι έμςξμα η ανία ςηπ 

σρςεοξτημίαπ ςημ επξυή ςξσ Ξμήοξσ, καθώπ έμαπ έμδξνξπ και ηοχικόπ θάμαςξπ, 

ξδηγξύρε ρε ςιμέπ ςξσ μεκοξύ και καθιέοχμε αληρμόμηςξ ςξ όμξμα ςξσ ήοχα. Έςρι 

και ξ Ξδσρρέαπ, επιθσμξύρε έμαμ έμδξνξ θάμαςξ, πξσ θα ςιμξύμςαμ και πξσ θα 

κοαςξύρε ανέυαρςξ ςξ όμξμά ςξσ (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Ζ ρημαρία ςηπ σρςεοξτημίαπ διαταίμεςαι έμςξμα και ρςη οαφχδία χ (ρςιυ. 430-

437), όπξσ ξι ρσγγεμείπ ςχμ μμηρςήοχμ ποξςιμξύμ ςξμ θάμαςξ παοά μα μείμξσμ ρςημ 

μμήμη ςχμ επόμεμχμ γεμεώμ χπ εκείμξι πξσ δεμ πήοαμ εκδίκηρη – πξσ δεμ ςίμηραμ 

ςξσπ μεκοξύπ ςξσπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Όπχπ, λξιπόμ,  έυει ήδη αματεοθεί, εμώ η φσυή ςξσ Εχμςαμξύ αματέοεςαι ρςξμ 

Όμηοξ χπ ¨θσμόπ¨, αμςίθεςα η φσυή ςξσ μεκοξύ αματέοεςαι ρσμήθχπ χπ ¨φσυή¨, όπχπ 

ρςημ πεοίπςχρη ςηπ Ιίοκηπ (κ, 493) - (επίρηπ, ρςημ οαφχδία κ, 565 - όςαμ αματέοεςαι 

ξ Ξδσρρέαπ ρςημ φσυή ςξσ μεκοξύ μάμςη, αλλά και ρςημ οαφχδία φ, 251 & 323 

γίμεςαι αματξοά ρςημ φσυή ςξσ Τειοερία) - όςαμ αματέοεςαι ρςξμ μεκοό μάμςη 

Τειοερία, ποξςοέπξμςαπ ςξμ Ξδσρρέα μα πάει ρςξμ Άδη και μα πάοει υοηρμό από ςημ 

φσυή ςξσ. Οαοαςηοείςαι ρςξ ρημείξ ασςό πχπ εμώ ρςξμ Άδη ξι φσυέπ ςξμ μεκοώμ 

πεοιτέοξμςαι ραμ άδειεπ ρκιέπ («ςξὶ δὲ ρκιαὶ ἀΐρρξσριμ»), η φσυή ςξσ Τειοερία είμαι η 

μόμη πξσ διαςηοεί ακόμα μξσ και λξγική και η γμώρη ςξσ παοαμέμει αμέπατη, καθώπ 

η Οεορετόμη δεμ πήοε από εκείμξμ ςημ γμώρη (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 
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Δμ ρσμευεία ςηπ οαφχδίαπ κ, αμςιλαμβαμόμαρςε πχπ ξ Άδηπ είμαι έμαπ αποόριςξπ 

για ςξσπ θμηςξύπ ςόπξπ, άγμχρςξπ και απάςηςξπ, όπξσ ςώοα ξ Ξδσρρέαπ, λόγχ ςηπ 

καθξδήγηρηπ ςηπ Ιίοκηπ, θα έυει ςημ δσμαςόςηςα μα ςξμ επιρκετςεί, μα αμςικοίρει και 

μα ρσμξμιλήρει με ςξσπ μεκοξύπ. Όρξ αποόριςξπ και μα ταμςάζει, όμχπ, ξ Άδηπ, η 

πύλη ςξσ βοίρκεςαι ρςημ Γη και η Ιίοκη καςεσθύμει ςξμ Ξδσρρέα ρςξ ρχρςό μέοξπ 

και ςξσ απξκαλύπςει ςι ποέπει μα κάμει ποξκειμέμξσ μα επικξιμχμήρει με ςξμ μάμςη. 

Τξ μα επικξιμχμήρει όμχπ καμείπ με ςξσπ μεκοξύπ, ακόμα και βοιρκόμεμξπ ρςημ πύλη 

ςξσ Άδη, δεμ απξςελεί μια απλή διαδικαρία. Ξ Ξδσρρέαπ, καλείςαι μα ποξρτέοει υξέπ, 

ποώςα μελόγαλα, μεςά κοαρί και από πάμχ μα παρπαλίρει κοιθάλεσοξ. Σςη ρσμέυεια, 

ξτείλει μα ςάνει ρταγή τξοάδαπ και δώοα ρςξσπ μεκοξύπ, καθώπ και μα ςάνει ςη 

ρταγή νευχοιρςξύ ζώξσ για ςξμ μάμςη Τειοερία. Δπιπλέξμ, καλείςαι μα ρτάνει δύξ 

ζώα, καθώπ θα δέυεςαι ςξ πλήθξπ ςχμ μεκοώμ, ςα ξπξία, ξι ρύμςοξτξί ςξσ, θα 

γδάοξσμ και θα κάφξσμ ποξπ ςιμή ςηπ Οεορετόμηπ και ςξσ Άδη (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 

1938). 

Όρξ ατξοά ςημ εμθύμηρη ςηπ πεοαρμέμη εμ ζχήπ πξοείαπ ςχμ πλέξμ μεκοώμ, 

ταίμεςαι πχπ σπήουε η πεπξίθηρη πχπ εναοςάςαι από ςξ αίμα, αίμα πξσ κσλάει ρςιπ 

τλέβεπ ςχμ ζχμςαμώμ αλλά εκλείπει από ςξσπ μεκοξύπ. Τξ αίμα από ςιπ θσρίεπ ςξσ 

Ξδσρρέα, είμαι εκείμξ πξσ αμ ςξ γεσςξύμ ξι μεκοξί θσμξύμςαι ςη ζχή πξσ έζηραμ. 

Δκςόπ από ςξμ μάμςη Τειοερία, τσρικά, ςξσ ξπξίξσ η μμήμη είμαι αμέγγιυςη από ςξμ 

θάμαςξ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). Ξι μεκοξί, λξιπόμ, ταμςάζξσμ ραμ ίρκιξι, ξι ξπξίξι 

γεσόμεμξι αίμα, ποξρπεομξύμ ςημ λήθη ρςημ ξπξία επέπεραμ καςατθάμξμςαπ ρςξμ 

Άδη. 

Ζ ζχμςαμή φσυή ταίμεςαι πχπ με ςξμ θάμαςξ ςξσ ρώμαςξπ καςεβαίμει ασςόμαςα 

ρςξμ Άδη, και ασςόμαςα με ςξμ θάμαςξ από ¨θσμόπ¨ μεςαςοέπεςαι ρε ¨φσυή¨. «..φσυὴ δ᾽ 

Ἄψδόρδε καςῆλθεμ..», αματέοεςαι ρςη οαφχδία κ, ρςιυ. 560, για ςξμ Δλπήμξοα, έμαμ 

από ςξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ Ξδσρρέα, πξσ από λάθξπ ςξσ έυαρε ςη ζχή ςξσ. Βλέπξσμε 

ασςόμαςα, η φσυή ςξσ (αματεοόμεμη χπ ¨φσυή¨ και όυι ¨θσμόπ¨ από ςη ρςιγμή πξσ ςξσ 

έρπαρε ξ ρβέοκξπ) μα καςεβαίμει αμέρχπ ρςξμ Άδη (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Όςαμ, λξιπόμ, ρςημ οαφχδία λ (έχπ 78 ρςίυξ), ξ Ξδσρρέαπ ξδηγείςαι ρςημ πύλη ςξσ 

Άδη και ρκξςώμξμςαπ ςα ζώα, και καθώπ ςξ αίμα ςξσπ κσλά μποξρςά ςξσ, πλήθξπ από 

φσυέπ εμταμίζξμςαι ραμ ίρκιξι μποξρςά ςξσ και μαζεύξμςαι γύοχ από ςξ αίμα. Ξ 

Ξδσρρέαπ ποέπει μα ρσγκοαςήρει ςιπ φσυέπ χρόςξσ εμταμιρςεί και μιλήρει ποώςα με 

ςξμ μάμςη. Βλέπξσμε όμχπ όςι, παο` όλα ασςά ρσμξμιλεί με ςξμ απξλερθέμςα 
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ρύμςοξτό ςξσ Δλπήμξοα, ρσγκεκοιμέμα με ςημ φσυή ςξσ, η ξπξία ςξσ πεοιγοάτει ςξμ 

ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ρκξςώθηκε και ςημ ςελεσςαία ςξσ επιθσμία. Ζ φσυή ςξσ 

Δλπήμξοα, λξιπόμ, η ξπξία ρςέκεςαι ραμ ρκιά, «είδχλξμ» (λ, 83) θσμάςαι και ςξσ 

μιλά. Αλλά ξ ίδιξπ είμαι επίρηπ και άςατξπ και δίυχπ μα ςξμ έυει πεμθήρει καμείπ.. 

(Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Αμςίθεςα η φσυή ςηπ μηςέοαπ ςξσ Ξδσρρέα πξσ εμταμίζεςαι (λ, 84), και η ξπξία 

έυει ςατεί και έυει λάβει ςιπ αμάλξγεπ ςιμέπ, ταίμεςαι μα μημ ςξμ αμαγμχοίζει και μα 

επιδιώκει μα πιει από ςξ αίμα ποξκειμέμξσ μα εμθσμηθεί. Τημ ρσγκοαςεί, λξιπόμ, ξ 

Ξδσρρέαπ, χρόςξσ καςέτθαρε η φσυή ςξσ μάμςη Τειοερία, η ξπξία κοαςξύρε υοσρό 

οαβδί, και η ξπξία διαςηοξύρε ςημ μμήμη ςηπ εμ ζχήπ πεοιόδξσπ ςηπ (λ, 90-91) (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Οαοόλξ πξσ ξ μάμςηπ όμχπ διαςηοξύρε ςη μμήμη ςξσ, ήπιε και εκείμξπ από ςξ αίμα 

(λ,96), ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει μα ςξσ δώρει αληθιμό υοηρμό. Ξ ίδιξπ μάλιρςα λέει 

ρςξμ Ξδσρρέα, πξσ αγχμιά μα μιλήρει με ςημ φσυή ςηπ μηςέοαπ ςξσ, πχπ όςαμ η 

μηςέοα ςξσ πιει από ςξ αίμα ςόςε αμέρχπ θα ςξμ θσμηθεί και θα ςξσ μιλήρει με 

αληθιμά λόγια, όπχπ και όλεπ ξι σπόλξιπεπ φσυέπ (λ, 140-149). Φαίμεςαι, επξμέμχπ, 

πχπ ςξ αίμα θεχοξύμςαμ όςι απξρκξπξύρε και ρςημ επαματξοά ςηπ εμ ζχήπ μμήμηπ 

ςηπ φσυήπ ςξσ μεκοξύ αλλά και για μα μπξοέρει η φσυή ςξσ μα μιλήρει με αληθιμά 

λόγια (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).  

Λα η φσυή ςξσ μεκοξύ, είμαι άσλη, και για ασςό ξ Ξδσρρέαπ, παοόλεπ ςιπ ςοειπ 

ποξρπάθειεπ πξσ έκαμε μα αγκαλιάρει ςημ μηςέοα ςξσ, δεμ ςα καςάτεοε καθώπ εκείμη 

υαμόςαμ μέρα από ςα υέοια ςξσ όπχπ θα υαμόςαμ έμαπ ίρκιξπ, έμα όμειοξ (λ, 206-208). 

Όςαμ ςημ οώςηρε γιαςί, εκείμη ενήγηρε ςξ λόγξ ςηπ ύπαονηπ ςηπ άσληπ φσυήπ. 

Σύμτχμα με ςα λεγόμεμά ςηπ (λ, 218-223), η μξίοα ςξσ αμθοώπξσ όςαμ πεθαίμει είμαι 

μα διαυχοίζεςαι η ράοκα από ςημ φσυή, και καθώπ ςα μεύοα δεμ ρσγκοαςξύμ πια ςα 

κόκαλα και ςη ράοκα, η ζχή τεύγει μέρα από ςα κόκαλα και μόμξ η φσυή (ςξσ 

μεκοξύ) απξμέμει ραμ όμειοξ, ραμ ίρκιξπ. Τημ άπξφη όςι η φσυή τεύγει μέρα από ςα 

κόκκαλα ςξ ρσμαμςάμε και ρε άλλα ρημεία (π.υ. μ, 414) ςηπ Ξδύρρειαπ  (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Οξλλέπ φσυέπ εμταμίρςηκαμ μποξρςά ρςξμ Ξδσρρέα. Ζ Δπικάρςη, η μηςέοα ςξσ 

Ξιδίπξδα, μία από ςιπ φσυέπ πξσ είδε, είυε ασςξκςξμήρει (λ, 277-280) λόγχ μςοξπήπ, 

δείυμξμςαπ ακόμη μία τξοά πόρξ ρημαρία χπ ανία είυε η ςιμή, πξσ απξδσμάμχμε 

ακόμα και ςξμ ίδιξ ςξμ θάμαςξ. Ιάθε φσυή πξσ έβλεπε (όπχπ ςξσ Αγαμέμμξμα και ςξσ 
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Αυιλλέα), είυε άσλη μξοτή, αδύμαςξ μα αγγιυθεί, καθώπ επίρηπ αμακςξύρε ςημ μμήμη 

ςηπ και μιλξύρε με ειλικοίμεια ρςξμ Ξδσρρέα μόλιπ έπιμε από ςξ αίμα ςχμ ζώχμ 

(Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Ζ φσυή ςξσ Αυιλλέα, όμχπ (λ, 482-491), όςαμ ξ Ξδσρρέαπ ςξσ λέει πχπ είμαι 

καλόςσυξπ, ατξύ όλξι ξι ζχμςαμξί ςξμ ςιμξύμ και άουει ρςξσπ μεκοξύπ, απξκαλύπςει 

κάςι καιμξύοιξ. Ξ θάμαςξπ, δηλώμει, δεμ παίομει παοηγξοιά, και πχπ ξ ίδιξπ θα 

ποξςιμξύρε μα δξύλεσε ρε νέμη γη, ρε ατέμςη πξσ δεμ έυει πξλλά, παοά μα άουει 

ρςξσπ μεκοξύπ. Λε ασςή ςημ απξκάλσφη, η σρςεοξτημία υάμει ςημ μεγάλη ςηπ ανία 

και η θμηςή ζχή ενσφώμεςαι ρε αμςίθερη με ςημ μεςά θάμαςξμ. Οαοόλα ασςά, όςαμ ξ 

Ξδσρρέαπ ςξσ μιλάει για ςξμ αμδοειχμέμξ γιξ ςξσ, η φσυή ςξσ μεκοξύ Αυιλλέα (λ, 

538-540), έτσγε αέοιμα, υαοξύμεμα, ραμ μα κάμει πεςξύμεμα μεγάλα βήμαςα και 

κίμηρε ποξπ ςξ ¨αρτξδελό λιβάδι¨ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). Ξ αρτόδελξπ (τσςό πξσ 

δίμει μέκςαο και γύοη) θεχοξύμςαμ όςι καλύπςει ςμήμα ςξσ Άδη, ρυημαςίζξμςαπ έμα 

λιβάδι (καςά ςξ ξπξίξ βλέπξσμε ςξμ Αυιλλέα μα καςεσθύμεςαι). 

Οέοαμ ςξσ Αυιλλέα, όμχπ, βλέπξσμε ςιπ σπόλξιπεπ φσυέπ μα ρςέκξμςαι πικοαμέμεπ 

και αμήρσυεπ, χρόςξσ μπξοέρξσμ μα πάοξσμ κάπξιεπ απαμςήρειπ ρςιπ έγμξιεπ πξσ ςιπ 

βαραμίζξσμ (λ, 541-542).  Ξι φσυέπ, λξιπόμ, πξσ έυξσμ ατήρει εκκοεμόςηςεπ καςά ςημ 

θμηςή ζχή ςξσπ, ταίμξμςαι μα βοίρκξμςαι ρε ρύγυσρη, ρε αμαρςάςχρη και ρε πικοία 

και δίυχπ ςημ δσμαςόςηςα μα γαλημέφξσμ, μέυοι μα μπξοέρξσμ ασςέπ ξι εκκοεμόςηςεπ 

μα λσθξύμ. Σςημ πεοίπςχρη, επιπλέξμ, ςηπ φσυήπ ςξσ Αίαμςα, διαπιρςώμξσμε όςι 

κοαςξύρε θσμό για ςξμ Ξδσρρέα και αομξύμςαμ μα ςξσ μιλήρει (λ, 533-534), κάμξμςαπ 

πιξ έμςξμη ςη πεπξίθηρη πχπ η φσυή ςξσ μεκοξύ, η ρκιά ςξσ ποξηγξσμέμχπ εμ ζχή 

εασςξύ, εμπεοικλείει και ςα ρσμαιρθήμαςα πξσ ρσμόδεσαμ ςημ ςόςε ύπαονη ςξσ 

αςόμξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ ρσμέυεια ςηπ οαφχδίαπ λ, πεοιγοάτξμςαι εικόμεπ από ςξμ Άδη, όπξσ κάπξιεπ 

φσυέπ, ραμ ρκιέπ ρςξ αρτξδελό λιβάδι, βιώμξσμ εσυάοιρςεπ εικξμικέπ αμαπαοαρςάρειπ 

από ςημ εμ ζχή πεοίξδό ςξσπ και όπξσ κάπξιεπ άλλεπ ςιμχοξύμςαι λόγχ μεγάλχμ 

ρταλμάςχμ πξσ είυαμ κάμει εμ ζχή. Γίμεςαι όμχπ μία διεσκοίμιρη όρξ ατξοά ςξμ 

Ζοακλή. Δκείμξσ είδε μόμξ ςξ είδχλξ ξ Ξδσρρέαπ, γιαςί σπξρςηοίζει πχπ ξ ίδιξπ ζει 

μαζί με ςξσπ αθάμαςξσπ.. ραμ ςξ είδχλξ μα πεοιέυει μόμξ έμα ςμήμα από ςημ φσυή ςξσ 

Ζοακλή, εμώ άλλξ κξμμάςι ςηπ και ασςόπ ξ ίδιξπ βοίρκξμςαι αλλξύ, αμάμερα ρςξσπ 

σπξλξίπξσπ αθάμαςξσπ ή ραμ απλά μα έυει μείμει έμα εικξμικό καςάλξιπξ ςηπ φσυήπ 

εμώ η ίδια βοίρκεςαι ενξλξκλήοξσ κάπξσ αλλξύ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).  
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Σςη οαφχδία υ (ρςιυ. 85-88), πεοιγοάτεςαι μια ρκημή θαμάςξσ, όπξσ αματέοεςαι η 

μάυη ςηπ φσυήπ ςημ ώοα πξσ ςξ ρώμα ςαλαμςεύξμςαμ αμάμερα ρςη ζχή και ςξ θάμαςξ, 

χρόςξσ ςελικά ςξ ρκξςάδι καλύφει ςα μάςια, ςξ ρώμα ρςαμαςήρει μα ζει και η φσυή 

τύγει (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). Τξ άγμχρςξ ςξσ θαμάςξσ ςασςίζεςαι, λξιπόμ, με ςξ 

ρκξςάδι και η φσυή ταμςάζει ραμ εμέογεια πξσ μάυεςαι μα απεγκλχβιρςεί από ςξ 

ρώμα πξσ τιλξνεμξύμςαμ και πξσ πλέξμ καςέοοεε.  

 Οαοαςηοείςαι, επιπλέξμ, πχπ όπξςε γίμεςαι αματξοά ρςξμ Ηεό Δομή (π.υ. α, 97 – ε, 

50 & θ, 398), πέοα από αγγελιξτόοξπ, υαοακςηοίζεςαι και χπ φσυξπξμπόπ, καθώπ 

θεχοξύμςαμ πχπ είμαι εκείμξπ ξ Ηεόπ πξσ ξδηγξύρε ςιπ φσυέπ ρςξμ Ιάςχ Ιόρμξ 

(¨Ξμηοικά Έπη 1¨). Λία ποόρταςη αμακάλσφη, πξσ ακόμα βοίρκεςαι σπό έοεσμα 

(αμαρκατέπ ρςημ Αμτίπξλη - για ςημ απξκάλσφη ςξσ ςύμβξσ-ςάτξσ και ςξσ εμξίκξσ 

ςξσ) απξδεικμύει ςξσ λόγξσ ςξσ αληθέπ, καθώπ η αμαπαοάρςαρη ςξσ φητιδχςξύ πξσ 

ήοθε ρςξ τχπ, δείυμει ςξμ Δομή χπ φσυξπξμπό μα ξδηγεί μία άμανα (ποξπ ςξμ Άδη), 

πξσ ρύοεςαι από δύξ λεσκά άλξγα και επάμχ ςηπ βοίρκεςαι ξ Ολξύςχμαπ και η 

ςοαγική τιγξύοα ςηπ Οεορετόμηπ (αμαπαοάρςαρη ςηπ αοπαγήπ ςηπ Οεορετόμηπ) 

(Τρακίοξγλξσ, 2014 Ξκςώβοιξπ).   

Τξμ Δομή χπ φσυξπξμπό, ρσμαμςάμε και πάλι ρςημ οαφχδία χ (ρςιυ. 1-10), όπξσ 

καςεσθύμει, ελέγυξμςάπ ςεπ με ςξ υοσρό οαβδί ςξσ, ςιπ φσυέπ («φσυάπ») ςχμ 

ρκξςχμέμχμ μμηρςήοχμ ρςξμ Άδη. Ιαι εκείμεπ ςιπ βλέπξσμε μα ακξλξσθξύμ ςξ 

κάλερμά ςξσ, βγάζξμςαπ ςριοιυςξύπ ήυξσπ. Δμ ρσμευεία ςηπ ρκημήπ (χ, 11-204), ξι 

φσυέπ ςχμ μεκοώμ, ραμ είδχλα-ρκιέπ πλέξμ, ακξλξσθξύμ μια ρσγκεκοιμέμη διαδοξμή, 

πεομώμςαπ από ςα οεύμαςα Ωκεαμξύ και από ςξμ Κεσκό Βοάυξ, από ςιπ πόοςεπ ςξσ 

Ήλιξσ και ςημ γη ςχμ ξμείοχμ, για μα τςάρξσμ ρςξ αρτξδελό λιβάδι. Φςάμξμςαπ εκεί 

ρσμαμςάμε και άλλεπ φσυέπ μεκοώμ και βλέπξσμε πχπ ρσμξμιλξύμ μαζί ςξσπ για ςα εμ 

ζχή δοώμεμα, ραμ μα διαςηοξύμ ασςά ςα είδχλα ςιπ μμήμεπ ςηπ εμ ζχή ύπαονήπ ςξσπ, 

ραμ μα ποόκειςαι για μια ρσμέυεια ςηπ διαδοξμήπ ςχμ άσλχμ φσυώμ ςξσπ (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

. Ιξμμάςι ςξσ ¨θσμξύ¨ η ¨φσυή¨, μια απλή ταμςαρςική ρσμέυεια ςξσ εμ ζχή εασςξύ 

ςξσπ ξι μεκοξί ή ποόκειςαι για ςημ ίδια φσυή πξσ πέτςει ρε λήθη; Ιαι ξι απξμείμαμςεπ 

εμ ζχή όςαμ ξι μεκοξί απξυχοξύμ, ςί ρυέρη διαςηοξύραμ μαζί ςξσπ; Οώπ 

διαυειοίζξμςαμ ςξ πέμθξπ ςξσπ και πώπ ςιμξύραμ ςα απξθαμόμςα αγαπημέμα ςξσπ 

ποόρχπα; 
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1.1.3 Τιμώμςαπ ςξσπ μεκοξύπ - Δκτοάρειπ Πέμθξσπ 

Σςη οαφχδία α, ρςξ ρςίυξ 265, ξ Τηλέμαυξπ, μιλώμςαπ ρςημ μεςαμξοτχμέμη Αθημά, 

αματέοεςαι ρςξμ «Τύμβξ», ξ ξπξίξπ απξςελξύρε θερμό ςατήπ καςά ςημ Λσκημαψκή 

επξυή. Σςημ ξσρία, ποόκειςαι για έμα μικοό λξτίρκξ με υώμα πξσ ύφχμαμ πάμχ από 

ςξμ ςάτξ εμόπ ρημαμςικξύ μεκοξύ ή πάμχ από έμα ρύμξλξ ςατώμ. Ήςαμ έμα είδξπ 

ςιμήπ ποξπ ςξμ μεκοό και ασςό ακοιβώπ επιθσμξύρε ξ Τηλέμαυξπ, μα ςιμήρει ςξμ μεκοό 

παςέοα ςξσ, ξ ξπξίξπ χπ επιβεβαιχμέμξπ μεκοόπ, πξσ ρκξςώθηκε ρςη μάυη δίπλα από 

ςξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ ή απεβίχρε ρςα υέοια ςχμ δικώμ ςξσ αμθοώπχμ, θα μπξοξύρε 

μα ςιμηθεί και μα ατήρει δόνα και κληοξμξμιά ρςξ γιξ ςξσ (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Κίγξ παοακάςχ, ρςξσπ ρςίυξσπ 321-325, η Αθημά  ποξςοέπει ςξμ Τηλέμαυξ, μα 

φάνει μα μάθει ςημ αλήθεια για ςξμ παςέοα ςξσ και αμ μάθει πχπ είμαι εμ ςέλει μεκοόπ 

μα γσοίρει ρςημ παςοίδα ςξσ και μα ςξσ σφώρει επιςάτιξ ρήμα – μια επιςύμβια ρςήλη 

-, πέοαμ ςξσ ςύμβξσ πξσ θα ύφχμε (ήςαμ έθιμα ςατήπ και ςιμήπ ςχμ μεκοώμ ακόμα και 

αμ ςξ ρώμα ςξσπ δεμ είυε βοεθεί για μα εμςατιαρςεί) και μα ςξμ ςιμήρει με πξλλά, όρα 

ςξσ ανίζξσμ, κςεοίρμαςα. Τα κςεοίρμαςα, απξςελξύραμ μια διαδικαρία ςιμήπ και 

λαςοείαπ ςχμ μεκοώμ, και ήςαμ ρσμήθχπ αγαπημέμα αμςικείμεμα ςξσ μεκοξύ, αμάλξγα 

με ςημ ιδιόςηςά ςξσ  (όπλα, κξρμήμαςα, παιυμίδια, αμςικείμεμα καθημεοιμήπ υοήρηπ 

κ.α.), πξσ ςα ςξπξθεςξύραμ μαζί ςξσ ρςξ ςάτξ και πξσ ρσμβξλικά θα ενσπηοεςξύραμ 

ςιπ αμάγκεπ ςξσ (¨Ξμηοικά Έπη 1¨). 

Σςξσπ ρςίυξσπ 284-285, ςηπ γ οαφχδίαπ, εμςξπίζεςαι για ακόμη μία τξοά η 

ρπξσδαιόςηςα ςηπ ςιμήπ ςξσ μεκοξύ, καθώπ παοαςηοξύμε πχπ ξ Λεμέλαξπ ρςαμαςά 

ςημ μάυη, ακόμα και αμ η ρςιγμή ήςαμ κοίριμη και ξ υοόμξπ πεοιξοιρμέμξπ, 

ποξκειμέμξσ μα ποξλάβει μα θάφει ςξμ ρύμςοξτό ςξσ και μα κάμει ςιπ απαοαίςηςεπ 

μεκοξθσρίεπ, ώρςε μα ςξμ ςιμήρει αλλά και ξ ίδιξπ μα μιώρει, σπξθέςχ ραμ μια 

διεογαρία πέμθξσπ, πώπ ςξμ ςίμηρε όπχπ ςξσ άνιζε και μα μπξοέρει μα ρσμευίρει μα 

μάυεςαι με ςξμ ίδιξ ηοχιρμό (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Οεομώμςαπ ρςημ οαφχδία δ, ρςξσπ ρςίυξσπ 97-103, καθώπ ξ Λεμέλαξπ μιλά, 

σπξρςηοίζει πχπ ποξςιμξύρε μα έυει μόμξ ςξ 1/3 ςηπ πεοιξσρίαπ πξσ διαθέςει, αμ ήςαμ 

μα μημ είυαμ ρκξςχθεί ξι ρύμςοξτξί ςξσ. Οαοαδέυεςαι πχπ ξδύοεςαι και 

βαοιαμαρςεμάζει καθημεοιμά για ασςξύπ και πχπ κάπξιεπ τξοέπ κλαίει, άλλεπ τξοέπ ςξ 

κλάμα ρςαμαςά.. Σςημ ξσρία, ταίμεςαι πχπ ξ Λεμέλαξπ πεοιγοάτει ςξμ ςοόπξ με ςξμ 

ξπξίξ πεμθεί ςξσπ υαμέμξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ και ςξμ ςοόπξ πξσ ενχςεοικεύει ςξ πόμξ 

ςξσ. Ξ ίδιξπ, απξδίδξμςαπ μια κούα αίρθηρη ρςξμ θοήμξ, παοαςηοεί πχπ γοήγξοα ςξμ 
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ρσμηθίζειπ, ςξμ υξοςαίμειπ, ςξμ κάμειπ κξμμάςι ρξσ.. ραμ μα φσυοαίμεραι και μα 

πξοεύεραι ρςη ζχή γμχοίζξμςαπ και ρσμτιλιώμξμςαπ με ςημ ιδέα πχπ η κούα ασςή 

αίρθηρη ςξσ θοήμξσ, πξσ πλέξμ έυει γίμει έμα ρξσ και ακόμα και όςαμ δεμ εκτοάζεςαι 

βοίρκεςαι μέρα ρξσ, όπχπ άλλχρςε ρσμβαίμει όςαμ υάμειπ δικά ρξσ αγαπημέμα 

ποόρχπα, θα ρε ρσμςοξτεύει πάμςα (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Κίγξ παοακάςχ, ρςξσπ ρςίυξσπ 105-110, ξ Λεμέλαξπ, όμχπ, παοαδέυεςαι πχπ από 

όλξσπ ςξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ για ςξσπ ξπξίξσπ πεμθεί, για έμαμ είμαι πξσ βαραμίζεςαι 

πιξ πξλύ όςαμ ςξμ ρκέτςεςαι.. για ςξμ Ξδσρρέα και ςα βάραμα πξσ πέοαρε, για ςημ 

ξικξγέμειά ςξσ πξσ έμειμε πίρχ και δεμ νέοει αμ εκείμξπ ζει ή πέθαμε. Δεμ μπξοεί μα 

ηοεμήρει, όπχπ ξ ίδιξπ λέει, όςαμ ρςημ ρκέφη ςξσ έουεςαι ξ Ξδσρρέαπ και ξ καημόπ 

ςξσ είμαι ςόρξ μεγάλξπ ςόςε πξσ δεμ μπξοεί μήςε ύπμξ μα εσυαοιρςηθεί μήςε ταγηςό. 

Τξ ίδιξ ρσμβαίμει και με ςξμ Ξδσρρέα, ρςξ μηρί ςηπ Ιίοκηπ (οαφχδία κ, ρςιυ. 376), 

όπξσ «πέμθξπ ἔυξμςα», δεμ έυει όοενη ξύςε μα τάει, ξύςε μα πιει, παοά μα ρςέκεςαι 

βξσβόπ ρςη θλίφη ςξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).  

Δίμαι ξ πόμξπ ασςόπ ςξσ πέμθξσπ πξσ δεμ ρξσ επιςοέπει μα εσυαοιρςηθείπ καμία 

απόλασρη, αλλά ρε κάμει μα μιώθειπ εμξυικά, καθώπ ερύ ζειπ και έυειπ ςημ δσμαςόςηςα 

μα απξλαμβάμειπ ςα αγαθά ςηπ ζχήπ, εμώ ¨εκείμξπ¨, ξ ξπξιξρδήπξςε ¨εκείμξπ¨, πξσ 

ήςαμ άμθοχπόπ ρξσ, τίλξπ ρξσ, ρύμςοξτόπ ρξσ.. δεμ σπάουει πια ρε ασςήμ ςη ζχή, δεμ 

μπξοεί μα απξλαμβάμει όρα ρε ρέμα απλόυεοα ποξρτέοξμςαι. 

Δπιρςοέτξμςαπ ρςη οαφχδία δ, ρςξσπ ρςίυξσπ 184-186, όςαμ ξ Λεμέλαξπ μιλά για 

ςξμ Ξδσρρέα, έυξμςαπ πλέξμ καςαλάβει πχπ ξ νέμξπ επιρκέπςηπ ςξσ είμαι ξ γιξπ ςξσ, ξ 

Τηλέμαυξπ, όλξι αουίζξσμ μα ρσγκιμξύμςαι.. ακόμα και ξι άμδοεπ μποξπ ρςξσ ¨θοήμξσ 

ςημ λαυςάοα¨ λσγάμε και κλαίμε. Ξ υαμόπ δικώμ ςξσπ ποξρώπχμ επαμέουεςαι ρςη 

μμήμη, και ξ πόμξπ ταίμεςαι μα σπξβόρκει πάμςα όςι και αμ κάμξσμε, όπχπ και αμ 

ρσμευίζξσμ ςημ ζχή ςξσπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).  Όπχπ άλλχρςε ρσμβαίμει ρςξσπ 

αμθοώπξσπ, πξσ κλείμξσμ ςιπ πληγέπ ςξσπ και αμςιμεςχπίζξσμ ςξ πέμθξπ και όμχπ ξι 

πληγέπ εύκξλα αμξίγξσμ και μαςώμξσμ ναμά. 

Σςξσπ ρςίυξσπ 195-198, ξ Οειρίρςοαςξπ, μαπ παοξσριάζει αμςιλήφειπ πεοί ςξσ 

πέμθξσπ και ςηπ ςιμήπ ςχμ μεκοώμ. Δηλώμει πχπ δεμ θεχοεί κακό μα κλαίει καμείπ για 

ςξμ μεκοό πξσ ξδηγείςαι ρςξμ Ιάςχ Ιόρμξ, ρςξμ Άδη. Τξσπ απξκαλεί δύρςσυξσπ και 

πχπ άλλξ ςίπξςα δεμ έυξσμ μα πεοιμέμξσμ από ςξ κόφιμξ ςχμ μαλλιώμ (έμδεινη ςιμήπ 

ποξπ ςξμ μεκοό-ςατικό έθιμξ) και ςξμ κλάμα, ςξμ θοήμξ ςχμ κξμςιμώμ ςξσπ ποξρώπχμ 

(Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 
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Σςξσπ ρςίυξσπ 220-226, γίμεςαι αματξοά ρε κάπξιξ βξςάμι ςξ ξπξίξ απξτάριρε μα 

οίνει ρςξ κοαρί ςξσπ η Δλέμη, ποξκειμέμξσ μα ςξσπ ¨μξσδιάρει¨ ςξμ πόμξ ςξσ πέμθξσπ, 

μα μπξοέρξσμ μα ηοεμήρξσμ και μα ενακξλξσθξύμ μα ρσζηςάμε δίυχπ ςξ βάοξπ ςηπ 

ρσγκίμηρηπ. Ασςό ςξ βξςάμι υαοακςηοίζεςαι ραμ τάομακξ ςόρξ δσμαςό πξσ καθιρςά  

κάπξιξμ ¨αδάκοσςξ¨ (άοα λξγικά αδοαμξπξιημέμξ ρσμαιρθημαςικά) για μια 

ξλόκληοη μέοα, ακόμα και αμ έβλεπε μα ρκξςώμεςαι μποξρςά ρςα μάςια ςξσ ξ γιξπ 

ςξσ ή ξ αδεοτόπ ςξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Οαοακάςχ ρςημ ίδια οαφχδία, ρςξσπ ρςίυξσπ 583-584, βλέπξσμε ςξμ Λεμέλαξ μα 

ςιμά ςξμ μεκοό αδεοτό ςξσ Αγαμέμμξμα, σφώμξμςάπ ςξσ ςύμβξ, ώρςε ςξ όμξμά ςξσ μα 

μημ ληρμξμηθεί πξςέ, και ύρςεοα μα νεκιμάει για ςξ ςανίδι ςηπ επιρςοξτήπ ποξπ ςημ 

παςοίδα ςξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).Ζ ςιμή ςξσ μεκοξύ και η σπεοάρπιρη ςηπ ςιμήπ 

ςξσ μεκοξύ, απξςελξύραμ απαοαβίαρςεπ και σπέοςαςεπ ανίεπ καςά ςημ Ξμηοική επξυή. 

Ξ θοήμξπ, ςξ κλάμα και ξ ρπαοαγμόπ, είμαι έμςξμξπ καθ` όλη ςημ Ξδύρρεια και 

δείυμει έμποακςα ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ εκδήλχμαμ ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσπ μποξπ ρςξ 

υαμό δικώμ ςξσπ ποξρώπχμ ή/και ρσμςοότχμ. Ζ ςαλαιπχοία και ξι κακξσυίεπ πξσ 

ακξλξσθξύμ χπ ςώοα ςξμ Ξδσρρέα και ςξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ κάμξσμ ακόμα πιξ 

έκδηλα και αρσγκοάςηςα ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσπ ασςά, ρςημ εκδήλχρη ςχμ ξπξίχμ η 

φσυή παίζει καθξοιρςικό οόλξ.. «..δὲ ρςεμάυξμςξ γξῶμςεπ..» (οαφχδία ι, ρςιυ. 467) και 

«ἔμθεμ δὲ ποξςέοχ πλέξμεμ ἀκαυήμεμξι ἦςξο, ἄρμεμξι ἐκ θαμάςξιξ, τίλξσπ ὀλέραμςεπ 

ἑςαίοξσπ» (οαφχδία ι, ρςιυ. 565-566), όπξσ παοόλξ ςημ ρχςηοία ςχμ ίδιχμ, η απώλεια 

ςχμ ρσμςοότχμ πικοαίμει ςα ρπλάυμα ςξσπ και η υαοά ςηπ επιβίχρήπ ςξσπ καλύπςεςαι 

από ςξ πόμξ και ςξ πέμθξπ ςξσ θαμάςξσ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ οαφχδία θ, ρςξσπ ρςίυξσπ 523-530, πεοιγοάτεςαι μία ρπαοαυςική εικόμα 

θαμάςξσ και ξδύμηπ, για μα μπξοέρει μα ταμεί ςξ πόρξ ξδσμηοά βιώμει ξ Ξδσρρέαπ 

ςα βάραμά ςξσ. Σε ασςήμ ςημ ρκημή ζχμςαμεύει ξ πόμξπ ςξσ υαμξύ εμόπ κξμςιμξύ 

ποξρώπξσ, πξσ ρςαμαςά ςξ υοόμξ, λσγίζει ςξμ άμθοχπξ μποξπ ρςξ μη αμαρςοέφιμξ 

και παοαμεοίζει ξ,ςιδήπξςε ρχμαςικό μποξπ ρςξμ ρπαοαγμό ςηπ φσυήπ (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

 Σςημ οαφχδία λ (ρςιυ. 54), ξ Ξδσρρέαπ μιώθει άρυημα βλέπξμςαπ ςημ φσυή ςξσ 

Δλπήμξοα και γμχοίζξμςαπ πχπ ςξμ έυξσμ ατήρει άθατςξ και δίυχπ μα ςξμ 

πεμθήρξσμ. Δεμ ήςαμ κάςι πξσ ρσμήθιζαμ ξι Ξμηοικξί ήοχεπ, καθώπ η ςιμή και ξ 

ρεβαρμόπ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ, καθώπ και η όλη διαδικαρία πέμθξσπ ήςαμ, όπχπ 

διαταίμεςαι, άκοχπ ρημαμςική για εκείμξσπ, πξσ αμ δεμ ποάςςαμε ςα δέξμςα 
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θεχοξύραμ πχπ ποξκαλξύραμ ςημ ξογή ςχμ Ηεώμ (λ, 73). Ασςόπ είμαι και ξ καημόπ 

ςηπ φσυήπ ςξσ Δλπήμξοα και η μεγάλη ςξσ επιθσμία και ασςό άλλχρςε ζηςάει και από 

ςξμ Ξδσρρέα (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Λέρα από ςα λόγια ςξσ Δλπήμξοα, λξιπόμ (λ, 66-78), βλέπξσμε ςί πίρςεσαμ πχπ ξ 

μεκοόπ απξζηςξύρε από ςξσπ ζχμςαμξύπ ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει η φσυή ςξσ μα βοει 

ηοεμία και γαλήμη. Ξ Δλπήμξοαπ ζηςάει από ςξμ Ξδσρρέα όςαμ τύγει από ςξμ κάςχ 

κόρμξ, μα γσοίρει πίρχ ρςημ Αία, μα βοει ςξ μεκοό ςξσ ρώμα και μα ςξ κάφει μαζί με 

ςα άομαςα πξσ τξοξύρε όςαμ ήςαμ ζχμςαμόπ. Έπειςα ςξσ ζηςά μα βάλει έμα ςύμβξ και 

μα ςξσ βάλει και έμα ρήμα, ώρςε μα ςξμ θσμξύμςαι ξι επόμεμεπ γεμιέπ. Εηςάει όμχπ, 

επιπλέξμ από ςξμ Ξδσρρέα μα καοτώρει πάμχ ρςξμ ςύμβξ και ςξ κξσπί ςξσ, 

κςέοιρμα, ρημαμςικό αμςικείμεμξ πξσ έμιχθε πχπ ςξμ ρύμδεε με ςξσπ ρσμςοότξσπ ςξσ. 

Ιαι εμ ςέλει, ξι ρύμςοξτξί ςξσ ικαμξπξιξύμ ςημ επιθσμία ςξσ και ποάςςξσμ ασςά πξσ 

ζηςάει (μ, 10-15), κάςχ από ςξ πέμθξπ ςξσ υαμξύ ςξσ, πξσ εκτοάζεςαι και πάλι με 

κλάμαςα και θοήμξσπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Τξ πέμθξπ ςηπ μάμαπ, πξσ θοημεί ςξ γιξ ςηπ χπ πεθαμέμξ, παοόλξ πξσ δεμ γμχοίζει 

αμ ζει ή αμ πέθαμε, ταμςάζει διαυοξμικά ρπαοαυςικό, καθώπ μιλώμςαπ η φσυή ςηπ 

μηςέοαπ ςξσ Ξδσρρέα (λ, 195-201) απξκαλύπςει πχπ ξ λόγξπ πξσ πέθαμε ήςαμ ξ 

καημόπ ςηπ για ςξμ υαμό ςξσ Ξδσρρέα. Τξ πέμθξπ, με ςξ ξπξίξ δεμ μπόοερε μα 

ρσμβιβαρςεί και μα αμςιμεςχπίρει, δηλώμει πχπ ςημ ξδήγηρε ρςξ θάμαςό ςηπ (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Ζ φσυή ςξσ Αγαμέμμξμα, παοξσριαζόμεμη ρςξμ Ξδσρρέα, αματέοει πχπ η γσμαίκα 

ςξσ δεμ ςξσ έκλειρε ςξ ρςόμα και ςα μάςια (λ, 425-436), δεμ ςξμ ςίμηρε ραμ πέθαμε 

(καθώπ ήςαμ και η ίδια πξσ ρσμχμόςηρε για ςξμ θάμαςό ςξσ). Οαοξσριάζεςαι έμα 

έθιμξ ςακςξπξίηρηπ ςξσ ρώμαςξπ ςξσ μεκοξύ, ρε μια έμςιμη ρςάρη, όπξσ κλείμξμςαι ςα 

μάςια ςξσ και ςξ ρςόμα ςξσ,  παοξσριάζξμςάπ ςξμ ραμ μα κξιμάςαι (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Ιαθ` όλη ςημ διάοκεια ςχμ γεγξμόςχμ πξσ διαδοαμαςίζξμςαι ρςημ Ξδύρρεια, 

διαπιρςώμξσμε πχπ ξ Ξδσρρέαπ και ξι ρύμςοξτξί ςξσ, δεμ ποξρπέοαραμ 

αμεπηοέαρςξι ςξμ θάμαςξ ξπξιξσδήπξςε δικξύ ςξσπ. Σσμηθιρμέμη εικόμα (π.υ. μ, 309-

311), είμαι ςξ κλάμα και ξ θοήμξπ για ςξσπ υαμέμξσπ ρσμςοότξσπ ύρςεοα από ςξ 

ταγηςό και ςξ πξςό, θοήμξπ πξσ δεμ ρςαμαςξύρε μέυοι μα ςξσπ πάοει ξ ύπμξπ, πξσ 

θεχοξύμςαμ πχπ έπαιομε – ηοεμξύρε ςιπ έγμξιεπ ςιπ φσυήπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 
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Δπιπλέξμ, ςξ γεγξμόπ όςι ξ Ξδσρρέαπ αγμξείςαι και δεμ πέθαμε ρςη μάυη ή δεμ 

πέθαμε κξμςά ρςξσπ δικξύπ ςξσ αμθοώπξσπ επιρςέτξμςαπ από ςημ μάυη, κάμει ςξ 

κλίμα ρσμευώπ πιξ βαού αμάμερα ρςα μέλη ςηπ ξικξγέμειάπ ςξσ, πξσ αδσμαςξύμ μα ςξμ 

ςιμήρξσμ και μα ςξμ πεμθήρξσμ, όπχπ αομόζει, μποξρςά ρςημ αμτιβξλία ςηπ 

εμδευόμεμηπ επιρςοξτήπ ςξσ. Ζ ςιμή όμχπ, ραμ μεγάλη ανία, εδώ δεμ έυει ςημ 

δσμαςόςηςα μα εκτοαρςεί και ασςό δσρυεοαίμει ςημ καςάρςαρη, όπχπ ταίμεςαι και με 

ςξ υαμό ςηπ μηςέοαπ ςξσ και από ςα λόγια ςξσ υξιοξβξρκξύ (ν, 366-369) (Ξμήοξσ 

Ξδύρρεια, 1938). 

Άλλχρςε και ξ παςέοαπ ςξσ Ξδσρρέα, όπχπ πεοιγοάτεςαι από ςα λόγια ςξσ 

υξιοξβξρκξύ (ξ, 355-359), μημ αμςέυξμςαπ ςξμ πόμξ για ςξμ υαμό ςξσ γιξσ ςξσ και ςξμ 

θάμαςξ ςηπ γσμαίκαπ ςξσ – η ξπξία πέθαμε επίρηπ μημ μπξοώμςαπ μα διαυειοιρςεί ςξ 

πέμθξπ ςηπ – , μποξπ ρςξ πόμξ ασςό ςξσ πέμθξσπ ςξσ, ποξρεύυξμςαμ μα βγει γοήγξοα η 

φσυή ςξσ από ςξ ρώμα ςξσ για μα ρσμαμςήρει ςξμ θάμαςξ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Υπήουε, μάλιρςα,  η πεπξίθηρη πχπ η Άοςεμη με ςα βέλη ςηπ ποξρέτεοε γοήγξοξ και 

αμώδσμξ θάμαςξ, ςξμ ξπξίξ αμαζηςξύραμ και θεχοξύραμ λσςοχςικό όρξι πεμθξύραμ 

για άςξμα δικά ςξσπ πξσ είυαμ υάρει (ρ, 203-204 & σ, 80-81) (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938). 

Σςημ οαφχδία χ (χ, 23-90), βοιρκόμεμξι ρςξμ κόρμξ ςχμ μεκοώμ, όπξσ ξι φσυέπ 

ραμ είδχλα-ρκιέπ ρσζηςξύμ για ςα εμ ζχή δοώμεμα, γίμεςαι και πάλι, ασςή ςη τξοά 

πιξ αμαλσςική αματξοά, ρςιπ ςιμέπ πξσ απέδιδαμ ρςξσπ μεκοξύπ ήοχεπ και ρςημ 

ρημαρία και ανία ασςώμ ςχμ ςιμώμ. Τοιράθλιξπ ξ θάμαςξπ για κάπξιξμ πξσ δεμ έπερε 

ρςημ μάυη αλλά από δόλξ ςχμ δικώμ ςξσ αμθοώπχμ και δεμ ςξμ έθαφαμ (ςύμβξ) και 

ςίμηραμ όπχπ ξτείλξμςαμ. Αμςίθεςα, ξ ηοχικόπ θάμαςξπ ρςημ μάυη ακξλξσθείςαι από 

ςιμέπ και μεςαθαμάςια δόνα. Τξ κξομί ςξσ, μεκοξύ ρςη μάυη, Αυιλλέα, πλέμεςαι με 

μεοό και μύοξ και ςξμ μςύμξσμ με ¨αθάμαςα¨ οξύυα. Οοξπ έμδεινη πέμθξσπ έκξβαμ ςα 

μαλλιά ςξσπ και θοημξύραμ για δεκαετςά μέοεπ. Τημ δέκαςη όγδξη, ςξμ έκαφαμ ρςημ 

πσοά και γύοχ από ςημ τχςιά, για μα ςξμ ςιμήρξσμ, Αογίςεπ τξοξύραμ ςημ ρςξλή 

ςξσπ και ζώα ρτάζξμςαμ. Όςαμ ςξ ρώμα κάηκε, ςόςε ςα κόκαλα ςξσ μεκοξύ 

ςξπξθεςήθηκαμ ρε υοσρό αμτξοέα και δημιξσογήθηκε μεγάλξπ ςύμβξπ ποξπ ςιμήμ ςξσ, 

ρε ρημείξ όπξσ μα ταίμεςαι και από ςημ θάλαρρα ώρςε η δόνα ςξσ μα μείμει αιώμια 

(Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).   

Αμςίθεςα, όμχπ με ςιπ ςιμέπ εμόπ ςέςξιξσ ηοχικξύ θαμάςξσ, έουεςαι ξ θάμαςξπ ςχμ 

μμηρςήοχμ και ςξσ γεγξμόςξπ όςι εμώ ξι φσυέπ ςξσπ είυαμ καςέβει ρςξμ μαύοξ 

ρκξςειμό Άδη (χ, 204), ςα μεκοά κξομιά ςξσπ κείςξμςαμ, όπχπ ξι ίδιεπ ξι φσυέπ ςξσπ 
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δηλώμξσμ, υχοίπ μα έυξσμ πλσθεί και υχοίπ μα ςα μξιοξλξγεί καμείπ (χ, 186-190). Ιαι 

ασςό τσρικά απξςελξύρε μεγάλη αρέβεια, αρέβεια πξσ θεχοξύμςαμ πχπ ςξσπ άνιζε 

λόγχ ςηπ εμ ζχήπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσπ (Ξμήοξσ Ξδύρρεια, 1938).   

Τξ ίδιξ ξδσμηοό θεχοείςαι και ςξ μα έυει υαθεί – όπχπ ξ Ξδσρρέαπ – και μα μημ 

γμχοίζει καμείπ αμ ζει ή πέθαμε. Ιαι εκεί, λξιπόμ, η μη απόδξρη ςιμώμ και η μη 

ικαμόςηςα διαυείοιρηπ ςξσ πέμθξσπ ταίμεςαι πχπ ρςξιυίζει φσυικά πεοιρρόςεοξ από 

ςημ γμώρη ςηπ αλήθειαπ, ώρςε μα μπξοξύμ μα απξδξθξύμ ξι αμάλξγεπ ςιμέπ, ςξ 

μεκοξρςόλιρμα και η έκτοαρη ςχμ πέμθιμχμ ρσμαιρθημάςχμ (χ, 293-296), καθώπ έςρι 

θεχοξύμςαμ πχπ θα ςιμηθξύμ και θα γαλημέφξσμ ξι φσυέπ ςχμ μεκοώμ. 

 

 

 

1.2. Ομήοξσ Θλιάδα    

 

Ζ ίδια ποξρπάθεια επιυειοείςαι μελεςώμςαπ ςημ Ξμήοξσ Θλιάδα, καθώπ ρκξπόπ 

είμαι ξ εμςξπιρμόπ και ξ ρςξυαρμόπ επί ςχμ ρημείχμ όπξσ γίμεςαι αματξοά ρςημ 

φσυή, ρςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ και ρςιπ πέμθιμεπ εκδηλώρειπ και ςιμέπ πξσ 

απέδιδαμ ρςξσπ μεκοξύπ ξι Έλλημεπ ςηπ Ξμηοικήπ επξυήπ. Ζ Θλιάδα είμαι έμα έπξπ 

υαοακςηοιρςικό για ςιπ ρκημέπ μάυηπ πξσ πεοιγοάτει, μεςανύ Αυαιώμ και Τοώχμ, 

καςά ςημ διάοκεια ςξσ Τοχικξύ πξλέμξσ διατχςίζξμςαπ πςσυέπ ςχμ αμςιλήφεχμ, 

αμάμερα ρςξσπ Έλλημεπ ςηπ αουαιόςηςαπ, πεοί ςηπ φσυήπ, ςξσ θαμάςξσ, ςηπ μεςά 

θάμαςξ πξοείαπ και ςηπ ρυέρηπ μεςανύ ζχμςαμώμ και μεκοώμ. 

 

1.2.1 Ζ Ψσυή και ξ Ηάμαςξπ μέρα από ςημ Θλιάδα 

Ζ έκτοαρη «καςά τοέμα και καςά θσμόμ», κάμει και ρςημ Θλιάδα ςημ εμτάμιρή ςηπ, 

σπξδηλώμξμςαπ και πάλι ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ρςξυάζξμςαμ καμείπ, διαλξγιζόςαμ 

και ξδηγξύμςαμ ρςημ λήφη κάπξιαπ απόταρηπ (α, 193 - ε, 671 - ζ, 447 - η, 169 - λ, 411 - 

ο, 106 - ρ, 15 - σ, 264). Έςρι ρσμβαίμει και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Αυιλλέα (α, 193), πξσ 

μιώθξμςαπ ποξρβεβλημέμξπ βοιρκόςαμ ρε δίλλημα για ςξμ αμ θα επιςεθεί για μα 

ρκξςώρει ή αμ ξτείλει μα ηοεμίρει και μα καςαπμίνει ςξ θσμό ςξσ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 

1920). 

Σε ασςό ςξ ρημείξ, μπξοεί ταιμξμεμικά μα παοξσριάζεςαι  ραμ ςελική ασςξύρια 

απόταρη ςξσ Αυιλλέα μα ςοαβήνει ςξ ρπαθί ςξσ, αλλά εμ ςέλει με ςημ παοέμβαρη ςηπ 
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Αθημάπ – πξσ αμςιποξρχπεύει αμάμερα ρε άλλα και ςημ ρξτία  – απξταρίζει μα μημ 

επιςεθεί. Φαίμεςαι ραμ ξι εμδευόμεμεπ επιλξγέπ πξσ επενεογάζξμςαι «καςά τοέμα και 

καςά θσμόμ» , μα ξδηγξύμ ρσμήθχπ ρςημ ξοθή και δίκαιη απόταρη (Ξμήοξσ Θλιάδα, 

1920). 

Οαοαςηοξύμε πχπ η φσυή κάπξιεπ τξοέπ πειρμώμει και είμαι ιρυσοξγμώμχμ (ι, 587) 

– όπχπ ξ ίδιξπ ξ άμθοχπξπ χπ ξμςόςηςα – αμ και ασςό δεμ απξκλείει ςημ πιθαμόςηςα 

μα πειρθεί μα αλλάνει ρςάρη και γμώμη, ρσμήθχπ με ςημ υοηριμξπξίηρη είςε ςηπ 

λξγικήπ είςε ςξσ ρσμαιρθήμαςξπ, όπχπ ταίμεςαι από ςημ ποξρπάθεια – με ςημ 

παοάθερη παοαδειγμάςχμ (οαφ. ι) – ςξσ Φξίμικα μα πείρει ςξμ Αυιλλέα μα επιρςοέφει 

ρςημ μάυη εμαμςίχμ ςχμ Τοώχμ. Ιαι εδώ η φσυή ταίμεςαι μα γμχοίζει ςημ αλήθεια, ςξ 

δίκαιξ και ςξ ξοθό, ρςημ ξπξία σπακξύει ή δεμ σπακξύει ξ άμθοχπξπ (ι, 598)  

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Δπιβεβαιώμεςαι για ακόμη μία τξοά, πχπ και ξι θεόςηςεπ (ρ, 53) και ξι Ηεξί 

διαθέςξσμ φσυή - «θσμὸπ ἐμὶ ρςήθερριμ» (ς, 102) - η ξπξία είμαι άμερα ρσμδεδεμέμη 

και με ςα δικά ςξσπ ρσμαιρθήμαςα, όπχπ με ςξ ρσμαίρθημα ςηπ αγάπηπ και ςημ 

αίρθηρη ςηπ ρςεμήπ (φσυικήπ) ρύμδερηπ με κάπξιξμ, όπχπ ρςη πεοίπςχρη ςξσ Δία και 

ςηπ Ήοαπ (α, 562) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Διαθέςξσμ, λξιπόμ, φσυή πξσ ταίμεςαι και ασςή μα καςξικεί εμςόπ ρώμαςόπ και μα 

έυει ςημ δσμαςόςηςα μα απξυχοήρει από ασςό (α, 593). Ψσυή πξσ ταίμεςαι πχπ 

διακαςέυει υαοακςηοιρςικά και ιδιόςηςεπ όμξιεπ με ςημ αμθοώπιμη, όπχπ ςημ 

δσμαςόςηςα μόηρηπ και ςημ βίχρη ρσμαιρθημάςχμ (η, 204 & 430 – ν, 156 & 158 & 161 

& 191 & 195 & 316 – o, 94 & 98 & 208 - υ, 183-184), καθώπ επίρηπ «καςά τοέμα καί 

καςά θσμόμ» ταίμεςαι πχπ ρσλλξγίζξμςαι και ξι Ηεξί (ξ,163) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Δπιπλέξμ, όμχπ, αμακαλύπςξσμε ρςημ Θλιάδα, πχπ ξι Ηεξί - πξσ αοκεςέπ τξοέπ δεμ 

απξκαλξύμςαι και δεμ ασςξαπξκαλξύμςαι χπ Ηεξί αλλά χπ Αθάμαςξι – μπξοξύμ μα 

πληγχθξύμ όυι μόμξ από κάπξιξμ άλλξ Αθάμαςξ (ε, 858), αλλά και από αμθοώπιμξ 

υέοι (ε, 361 & 383). Τξ αίμα, όμχπ, πξσ κσλάει ρςιπ τλέβεπ ςξσπ (ε, 339-342) δεμ είμαι 

ραμ ςχμ αμθοώπχμ αλλά αθάμαςξ και ασςό («ιυώο») και για ασςό δεμ εναοςώμςαι 

από ςξσπ πεοιξοιρμξύπ (π.υ. βιξλξγικξύπ, όπχπ ςοξτή)  ςξσ γήιμξσ ρώμαςξπ. Σε 

αμςίθερη, όμχπ, με ςημ ρχμαςική ή μη σπόρςαρή ςξσπ, ξι ιδιόςηςεπ πξσ υαοακςηοίζξσμ 

ςημ φσυή ςξσπ δεμ ταίμεςαι μα διατέοξσμ από ςιπ ιδιόςηςεπ ςηπ φσυήπ ςξσ θμηςξύ 

αμθοώπξσ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 
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Ψσυή όμχπ, βλέπξσμε και ρςημ Θλιάδα, πχπ έυξσμ και ςα ζώα (γ, 294), η ξπξία 

ταίμεςαι μα έυει επίρηπ ιδιόςηςεπ όμξιεπ με ςηπ αμθοώπιμηπ φσυήπ (μ, 300 - 307) και η 

ξπξία επίρηπ εγκαςαλείπει ςξ ρώμα με ςξμ θάμαςξ. Ζ φσυή ςχμ ζώχμ, λξιπόμ, όπχπ 

και η αμθοώπιμη, παλεύει μα παοαμείμει ρςξ ρώμα όςαμ εκείμξ λαβώμεςαι, χρόςξσ 

εκείμξ καςαοοεύρει και εκείμη «πεςάνει» μακοιά (π, 468-469) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ζ φσυή και εδώ «θσμὸπ ἐμὶ ρςήθερρι» (δ, 289 & 313 - η, 68-216 & 349 & 369 - θ, 6), 

διαςηοεί δύμαμη και δίμει αμςξυή ρςξμ άμθοχπξ ακόμα και αμ ςξ ρώμα δεμ μπξοεί μα 

αμςαπενέλθει (δ, 313-316). Ιαςέυει, όπχπ τάμηκε και από ςημ Ξδύρρεια, πξλλά 

υαοακςηοιρςικά και ρσμδέεςαι με πξλλά ρσμαιρθήμαςα, όπχπ με ςξμ καημό, ςημ 

πίκοα, ςξμ πόμξ και ςξμ ρπαοαγμό (α, 243 - γ, 92-93 - γ, 412 & 438 - ζ, 486 & 524 - η, 

147 - ι, 8 - ν, 38-39 - ν, 475 & 487 - ξ, 629 - π, 55 - ο, 123 & 564 - σ, 425 - υ, 53 & 242 - χ, 

549),  ςξμ θσμό (ι, 637 & 645 & 675 - π, 52 & 206 & 529), ςξμ πόθξ και ςημ επιθσμία (γ, 

139 - σ, 77), ςημ έπαορη (ο, 22), ςημ (φσυική) κξύοαρη (λ, 88 - ο, 744) και ςημ ελπίδα 

(ο, 395), αλλά και ςημ δσμαςόςηςα ςηπ ταμςαρίαπ (β, 36)  (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ιαι είμαι εκείμη, «θσμόμ εμί ρςήθερριμ» (β, 142), πξσ μιώθει πεοητάμεια και μπξοεί 

μα γίμει άςοξμηςη  (ι, 255 & 398 & 629 & 635 - κ, 220 & 244 & 319 - π, 162-163) ,μα 

«ρκληοαίμει» (υ, 357 - φ, 611) και μα «μαλακώμει» (φ, 597-598 & 600 - χ, 119 & 147 & 

196 & 467 & 568) , πξσ πξλλέπ τξοέπ μπξοεί μα μιώρει μςοξπή και δειλία (ξ, 561 & 

660), πξσ ςοξμάζει (μ, 163 - ν, 40 - ξ, 280 & 321-322 - χ, 672) και ςαοάρρεςαι (γ, 395 - 

ε, 670 - ι, 595 - ι, 612 - λ, 804 - μ, 280 & 418 & 468 - π, 119), πξσ αμαγαλλιάζει (η, 174 - 

μ, 494), πξσ υαίοεςαι (υ, 224) και πξσ λαυςαοά (β, 589 - ι, 42 - κ, 401 - μ, 73 – ο, 488) 

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Αλλά είμαι και εκείμη πξσ ποξςοέπει (ζ, 256 - η, 349 & 369 - θ, 6 - ι, 109 & 703 - κ, 

389 - μ, 307 - μ, 784 - ς, 187 - σ, 174 & 179 - υ, 252 - χ, 42 & 198 & 288-289), πξσ ςξλμά 

(κ, 232), πξσ αγαπά (κ, 234), πξσ επιζηςά ςη δόνα (μ, 407) και πξσ απξςελεί, όπχπ 

ταίμεςαι ρε πξλλά ρημεία, πηγή απξθήκεσρηπ και άμςληρηπ δύμαμηπ, ξομήπ, θάοοξσπ, 

ηθικήπ κοίρηπ και δικαιξρύμηπ (β, 276 - ε, 470 - ζ, 72 & 167 - η, 74 - κ, 205 - λ, 291 - μ, 

82 & 155 & 487 - ν, 104 - ν, 459 - ξ, 500 & 510 & 667 - π, 210 - ο, 254 & 451). (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920). 

Ζ φσυή, παοξσριάζεςαι και πάλι μα ρσμμεςέυει ρςημ διαδικαρία ςηπ ρκέφηπ (λ, 408 

- ξ, 596 - τ, 386 - υ, 385 - φ, 313), μα καςέυει μξσ – γμώρη – άπξφη (ξ, 288 & 566 - ς, 

328), καθώπ επίρηπ ταίμεςαι μα επιδιώκεςαι μα ακξλξσθείςαι η ηθική ποξρςαγή ςηπ (γ, 

9 - ζ, 157 - κ, 17). Όπχπ και ρςημ Ξδύρρεια, έςρι και ρςημ Θλιάδα, ξ Ξδσρρέαπ «μιλά» 
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ναμά ρςημ φσυή ςξσ (λ, 403) – ραμ η φσυή ςξσ μα ποόκειςαι για ςξμ ίδιξ ςξσ ςξμ εασςό 

– και υοηριμξπξιώμςαπ ςημ για μα ρσλλξγιρςεί – χπ κάςξυξπ, όπχπ ταίμεςαι, μόηρηπ 

και λξγικήπ - , ξδηγείςαι ρςημ ςελική ςξσ απόταρη, ασςήμ ςημ ξπξία θεχοεί πιξ ξοθή 

και πιξ δίκαια.  

Τξ ίδιξ κάμει όμχπ και ξ Λεμέλαξπ, πξσ εμ ώοα μάυηπ ταίμεςαι μα «μιλάει» ποξπ 

ςημ φσυή ςξσ, ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει μα απξταμθεί για ςημ επόμεμη κίμηρή ςξσ (ο, 

90 & 97). Αλλά και ςξμ Αυιλλέα, παοαςηοξύμε μα απεσθύμεςαι ποξπ ςημ φσυή ςξσ (τ, 

53) – καθώπ επίρηπ παοακάςχ και ςξμ Αγήμξοα (τ, 552 & 560) και ςξμ Έκςξοα (υ, 98 

& 122) - μα «μιλάει» ρςημ ξσρία με ςξμ εασςό ςξσ, μα ρκέτςεςαι και μα επενεογάζεςαι, 

ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει μα ρσμειδηςξπξιήρει ςημ καςάρςαρη ςημ ξπξία βιώμει και 

μα ξδηγηθεί ρε απόταρη για ςξ πώπ θα ποάνει. Δπιπλέξμ, ταίμεςαι πχπ η φσυή 

καςέυει ςημ αλήθεια, παοόλη ςημ ρσμπεοιτξοά μαπ ή ςα ρσμαιρθήμαςα πξσ 

εκτοάζξσμε (θ, 39) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Οαοαςηοείςαι, επίρηπ, πχπ εκείμξι πξσ νευχοίζξσμ για ςημ αμδοεία ςξσπ και για ςημ 

ακεοαιόςηςα ςξσ υαοακςήοα ςξσπ, υαοακςηοίζξμςαι κάπξιεπ τξοέπ με ςημ 

ποξρτώμηρη «μεγάθσμξπ» (μ, 379 - μ, 598 - ν, 454 - ξ, 440 - φ, 633), σπξδηλώμξμςαπ 

ςημ μεγαλξρύμη ςηπ φσυήπ ςξσπ, φσυήπ πξσ ρσυμά εμςξπίζξσμε μα υαοακςηοίζεςαι χπ 

«μεγαλήςξοα θσμόμ» (ο, 90  - ρ, 5 - σ, 343 - τ, 53 & 552) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1930). 

Λα ςα όοια ςηπ φσυήπ ταίμεςαι μα μημ πεοιξοίζξμςαι ρςα πλαίρια ςξσ ρώμαςξπ και 

ξύςε η φσυή χπ φσυή μα είμαι απξκλειρςικά και μόμξ αςξμικά ποξρδιξοιρμέμη. Δίπλα 

δίπλα, λέει ξ Όμηοξπ, ρςέκξμςαμ και μάυξμςαμ έυξμςαπ μία φσυή (ξ, 71 & ο, 720), ραμ 

η φσυή μα απξςελεί ςμήμα κάπξιξσ ρσμόλξσ πξσ αςξμικξπξιείςαι ειρεουόμεμξ ρςξ 

ρώμα, αλλά διαςηοεί ςημ ρύμδερή ςξσ με ςξ όλξ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1930).  

 Ό,ςι ςοασμαςίζει ςξ ρώμα, ποξκαλεί τθξοά και ρςημ φσυή, καθώπ ταίμεςαι και 

πάλι ( «θσμξτθόοα», ζ, 169) πώπ ρώμα και φσυή δοξσμ ¨ρσμεςαιοιρςικά¨. Φαίμεςαι 

ραμ η φσυή μα απξςελεί ςξμ εασςό και ςξ ρώμα ςξ μέρξ έκτοαρήπ ςξσ, εμώ 

παοάλληλα η έκτοαρη ςηπ φσυήπ επηοεάζεςαι από ςξ ρώμα και ςξ αμςίρςοξτξ (μ, 485-

486).  Ωρόςξσ, τσρικά, η φσυή εγκαςαλείφει ςξ ρώμα μεςά ςημ καςάοοεσρή ςξσ 

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Λέυοι μα βγει από ςξ ρώμα η φσυή παοαμέμει «θσμόπ» ακόμα και αμ ςξ ρκξςάδι 

πληριάρει και αουίζει μα καλύπςει ςα μάςια (π, 655 - ρ, 92), ακόμα και αμ κάπξιξπ 

είμαι εςξιμξθάμαςξπ (σ, 403). Φαίμεςαι πχπ μέυοι ςξ ρώμα μα παοαδξθεί ρςιπ πληγέπ 

ςξσ η φσυή δεμ ςξ εγκαςαλείπει ή/και μέυοι η φσυή μα ςξ εγκαςαλείφει εκείμξ δεμ 
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πεθαίμει (σ, 459 & 471-472 - τ, 112 - χ, 638). Ιαι αμ ςελικά ςίπξςα από ςα δύξ δεμ 

ρσμβεί ταίμεςαι πχπ ςόςε ςξ ρώμα ρςαδιακά αμαοοώμει και πχπ η φσυή, όυι μόμξ 

ρσμευίζει μα εκτοάζεςαι μέρα από ασςό, αλλά και πχπ μέρχ ςηπ εμθάοοσμρηπ ςηπ 

φσυήπ – π.υ. ςα εμθαοοσμςικά λόγια ςξσ Απόλλχμα ρςξμ Έκςξοα- ςξ ρώμα 

εμδσμαμώμεςαι και ασςό (ν, 435-439 - ξ, 251-252 & 262-270 - π, 410) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 

1920).  

Έμςξμξ, επίρηπ, παοάδειγμα η γσμαίκα ςξσ Έκςξοα όςαμ μαθαίμει για ςξμ θάμαςξ 

ςξσ άμςοα ςηπ. Ζ μύυςα ρκέπαρε ςα μάςια ςηπ και γίμεςαι αματξοά ρςημ φσυή χπ 

«φσυή» και όυι χπ «θσμόπ» (υ, 466-467). Αλλά μόλιπ ρσμέουεςαι, η φσυή πξσ ¨ μπαίμει 

ρςη θέρη ςηπ¨ αματέοεςαι ναμά χπ «θσμόπ» (υ, 475) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ζ φσυή εμ ςέλει, όπχπ παοξσριάζεςαι, θα μπξοξύρε μα μξηθεί ραμ μια μξήμχμ - 

ρσμαιρθημαςική κιμηςήοια εμεογειακή δύμαμη, η ξσρία (;) ςξσ εασςξύ μαπ, πξσ 

εγκαςαλείπει ςξ ρώμα μόλιπ πεθάμξσμε ή ρκξςχθξύμε (δ, 470 & 524 & 531 - ε, 848 & 

852 - η, 270 & 358 - ξ, 460). Φαίμεςαι πώπ όςαμ ςξ ρώμα υαοξπαλεύει, η φσυή 

ςαλαμςεύεςαι αμάμερα ρςξμ «θσμό» και ςημ «φσυή» (λ, 334), η πξοεία ςηπ ξπξίαπ 

εναοςάςαι εμ ςέλει από ςημ καςάληνη ςξσ ρώμαςξπ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

 Αμςίθεςα, η καςάοοεσρη ςξσ ρώμαςξπ ρημαςξδξςεί ςημ απξυώοιρη ςηπ πλέξμ 

¨φσυήπ¨, αλλά και ςηπ αμδοείαπ, και όλχμ ςχμ άλλχμ ποξταμώπ δσμαςξςήςχμ 

έκτοαρηπ πξσ ςξ ρώμα ςηπ ποξρτέοει  (π, 856 - υ, 363), πξσ πηγάζξσμ από ςημ φσυή, 

ςξσ εμ ζχή αςόμξσ (η, 123 & 315) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ξ Άδηπ, χπ ςόπξπ ςχμ μεκοώμ, μιρηςόπ και απξκοξσρςικόπ (ι, 312), από ςξσπ 

ποώςξσπ ρςίυξσπ ςηπ Θλιάδαπ (α, 3-5), είμαι και εδώ παοώμ και απξςελεί (ιπςάμεμξ – 

καθώπ η φσυή πεςάει για μα πάει ποξπ ςξμ Άδη) ποξξοιρμό κάθε φσυήπ πξσ πεθαίμει ή 

ρκξςώμεςαι (ε, 190 - η, 131 & 330 – μ, 654 – π, 326-327 - υ, 362). Δκείμη, λξιπόμ, 

ασςόμαςα μεςαςοέπεςαι λεκςικά από «θσμό» ρε «φσυή» (ε, 296 – ν, 518 – π, 505 & 856 - 

υ,362), εγκαςαλείπξμςαπ ςξ ρώμα μέρα από ςα κόκκαλα και μέρχ ςηπ πληγήπ πξσ έυει 

ποξκληθεί (μ, 386 - ν, 518-519 - π, 743 - σ, 406) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

 Ξ «..θάμαςξπ υύςξ θσμξοαψρςήπ» (μ, 544 – π, 414 & 580), όπξσ η φσυή εγκαςαλείπει 

ςξ ρώμα και ατήμει πίρχ ςηπ ρκξςάδι (μ, 671-672). Ξ θάμαςξπ παοξσριάζεςαι και πάλι 

μελαμόπ – πξοτσοόπ – μαύοξπ (β, 834 & ε, 83 – π, 334 & 350 - σ, 477), καθώπ ςξ ρκόςξπ 

ταίμεςαι μα καλύπςει ςα μάςια κάπξιξσ όςαμ νεφσυά (δ, 526 - ε, 310 & 659 - ζ,11 – ν, 

519 – ξ, 578 – π, 325 - τ, 181-182 - υ, 361) και μα έουεςαι ρε αμςίθερη με ςξ τχπ και ςημ 

θέομη ςξσ ήλιξσ (ε, 120) πξσ υαοακςηοίζει ςημ επίγεια ζχή. Άλλχρςε και χπ Ηεόπ, ξ 
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Άδηπ, θεχοείςαι αμείλικςξπ και είμαι μιρηςόπ από όλξσπ ςξσπ αμθοώπξσπ (ι, 158)  

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Ακόμα πιξ ρκξςειμά και βαθιά κάςχ από ςξ έδατξπ ςηπ Γηπ απ` όςι ξ Άδηπ,  

παοξσριάζξμςαι ςα Τάοςαοα, χπ μια ποξγεμέρςεοη ςηπ γμχρςήπ ¨κόλαρηπ¨ 

ςξπξθερίαπ, ρςημ ξπξία καςαδικάζξμςαι όυι μόμξ αμθοώπιμεπ φσυέπ αλλά απξςελεί 

και μέοξπ ςιμχοιώμ ςχμ Ηεώμ όςαμ παοαβίαζαμ ςιπ εμςξλέπ ςξσ Δία (θ, 13-16) (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920).  

Δκςόπ από ςημ Άοςεμη, πξσ ρςημ Ξδύρρεια παοξσριάζεςαι και χπ η Ηεά πξσ με ςα 

βέλη ςηπ ποξρέτεοε ήοεμξ και αμώδσμξ θάμαςξ, ρςημ Θλιάδα ρσμαμςάμε και ςξμ Ηεό 

Απόλλχμα μα παοξσριάζεςαι χπ Ηεόπ πξσ με ςα δικά ςξσ βέλη ρπέομει και εκείμξπ ςξμ 

θάμαςξ, όπχπ ρςημ πεοίπςχρη όπξσ παίομει εκδίκηρη για υάοη ςξσ μάμςη ςξσ, ςξσ 

Χούρη, και ρκξςώμει με ςα βέλη πξσ εκςξνεύει από ςξ ριδεοέμιξ δξνάοι ςξσ (α, 43-49) 

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Οοξπ ςξ ςέλξπ ςηπ α οαφχδίαπ (590-594), πεοιγοάτεςαι από ςξμ Ήταιρςξ η ρκημή 

όπξσ ξ Δίαπ ςξμ πέςανε από ςξμ Όλσμπξ και βοέθηκε ρςξ έδατξπ με ςημ ¨φσυή ρςξ 

ρςόμα¨. Αματεοόμεμξπ ρςημ φσυή ςξσ, ταίμεςαι πχπ ήθελε μα εκτοάρει πόρξ κξμςά 

βοέθηκε ρςξ μα εγκαςαλείφει η φσυή ςξσ ςξ ρώμα ρςξ ξπξίξ βοίρκξμςαμ (υχοίπ ασςό 

μα ρημαίμει ςξ θάμαςό ςξσ καθώπ ήςαμ αθάμαςξπ), αλλά ςελεσςαία ρςιγμή παοέμειμε 

εμςόπ ςξσ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ζ ςιμή, ξ ηοχιρμόπ και η αμδοεία ρςη μάυη είμαι απαοαίςηςα υαοακςηοιρςικά ςχμ 

μαυόμεμχμ και η μςοξπή ςηπ απόκλιρηπ από αμάλξγεπ ρσμπεοιτξοέπ θεχοείςαι ςόρξ 

μεγάλη πξσ ακόμα και ξ θάμαςξπ ταμςάζει πιξ επιθσμηςόπ (γ, 40). Αλλά ξ θάμαςξπ, 

όπχπ διαταίμεςαι και ρςημ Θλιάδα (γ, 173-175), τάμςαζε επιθσμηςόπ (παοά ςημ 

αβέβαιη, ρκξςειμή και άγμχρςη αμςίληφη πξσ είυαμ για ασςόμ) μποξρςά ρςξμ πόμξ 

ςξσ μα είραι μακοιά από ςημ παςοίδα ρξσ, από ςημ ξικξγέμειά ρξσ και από ςξσπ 

αγαπημέμξσπ ρξσ αμθοώπξσπ. Αλλά και ξ Οοίαμξπ μεςά ςξμ θάμαςξ ςξσ γιξύ ςξσ και 

ςημ εμδευόμεμη μίκη ςχμ Αυαιώμ, δηλώμει και εκείμξπ, πχπ ποξςιμά μα πεθάμει ή μα 

ρκξςχθεί ποξςξύ δει ςξ κάρςοξ ςξσ μα σπξδξσλώμεςαι (χ, 245-246)  (Ξμήοξσ Θλιάδα, 

1920). 

Σςα λόγια ςξσ Έκςξοα (ζ, 440-494), εμςξπίζξσμε και πάλι ςημ μεγάλη ανία ςηπ 

γεμμαιόςηςαπ και ςηπ σρςεοξτημίαπ, πξσ πεοιτοξμεί ςξμ θάμαςξ. Οαοόλξ πξσ 

γμχοίζει πχπ θα ρκξςχθεί και παοόλξ πξσ γμχοίζει ςιπ ρσμέπειεπ πξσ θα έυει ξ 

θάμαςόπ ςξσ, αδσμαςεί μα μημ λάβει μέοξπ ρςημ μάυη, καθώπ η τήμη ςξσ είμαι ό,ςι πιξ 
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ρημαμςικό. Ζ ηοχική ρσμπεοιτξοά απξςελεί άγοατξ και απαοαβίαρςξ μόμξ. Δίμαι η 

κληοξμξμιά πξσ θα ατήρει ρςξ γιξ ςξσ. Ζ ελπίδα ςξσ μόμξ είμαι μα μπξοέρει και ξ 

γιξπ ςξσ μα τςάρει αλλά και μα νεπεοάρει ςημ αμδοεία ςξσ. Όρξ για ςξμ θάμαςξ, 

σπξρςηοίζει πχπ η μξίοα καθξοίζει πόςε θα είμαι η δική ςξσ ρςιγμή μα απξυχοήρει 

από ςη ζχή και πχπ όλξι, έςρι και αλλιώπ, είςε αμδοείξι είςε δειλξί, καςαλήγξσμ ρςξμ 

Άδη (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Ξ ύπμξπ παοξσριάζεςαι ραμ μα μπξοεί μα απαλύμει ςιπ έγμξιεπ ςηπ φσυήπ (φ, 62), αμ 

και ξι έγμξιεπ και ξι αμηρσυίεπ ςηπ ταίμξμςαι μα εμταμίζξμςαι με ςημ μξοτή ξμείοχμ, 

όπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Αυιλλέα πξσ βλέπει ςημ φσυή ςξσ μεκοξύ τίλξσ ςξσ μα ςξσ 

μιλάει (φ, 65-68) και μα ςξσ ζηςάει μα ςξμ κάφει γοήγξοα ώρςε μα μπξοέρει μα διαβεί 

ςιπ πύλεπ ςξσ Άδη, καθώπ άθατςξπ χπ είμαι δεμ ςξσ επιςοέπξσμ μα μπει. Τξσ δηλώμει 

ναμά όςι και εκείμξμ ςξμ πεοιμέμει ξ θάμαςξπ και ςξσ ζηςάει μα ςξπξθεςηθξύμ μαζί ςα 

ξρςά ςξσπ ρςξμ υοσρό αμτξοέα ςηπ μηςέοαπ ςξσ, καθώπ μεγαλώραμε μαζί ραμ αδέοτια 

(φ, 69-92) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).   

Οαοαςηοξύμε , λξιπόμ, πχπ πιρςεύεςαι πχπ ξι φσυέπ ςχμ μεκοώμ, έυξσμ ςημ 

δσμαςόςηςα μα επιρκετςξύμ ςξσπ ζχμςαμξύπ μέρχ ςχμ ξμείοχμ και μέρα από ασςά ςα 

όμειοα έυξσμ ςημ δσμαςόςηςα μα ρσμξμιλξύμ μαζί ςξσπ. Ζ φσυή ςξσ Οάςοξκλξσ 

πεοιτέοεςαι λόγχ ςξσ γεγξμόςξπ όςι ακόμα δεμ έυει καεί ςξ ρώμα ςξσ και δεμ ςξσ 

έυξσμ απξδξθεί ξι αμάλξγεπ ςιμέπ. Δδώ ταίμεςαι καθαοά, για ακόμα μία τξοά, πχπ η 

φσυή ςξσ μεκοξύ είμαι άσλη, ραμ ίρκιξπ, πξσ ξ ζχμςαμόπ, ακόμα και ρςξ όμειοό ςξσ, 

δεμ έυει ςημ δσμαςόςηςα μα ςημ αγγίνει, αμ και έυει πάοει ςημ αέοιμη μξοτή ςξσ εμ 

ζχή εασςξύ ςηπ. Δπίρηπ, ταίμεςαι έμςξμα η πίρςη ςξσπ ρςημ ρημαρία ςηπ απόδξρηπ 

ςιμώμ ρςξσπ μεκοξύπ (φ, 94-109) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

 

1.2.2 Τιμώμςαπ ςξσπ μεκοξύπ - Δκτοάρειπ ςξσ Πέμθξσπ  

Από ςημ αουή ςηπ Θλιάδαπ, ξ θάμαςξπ καοαδξκεί και βοιρκόμεμξι ρε μάυη με θεξύπ 

και αμθοώπξσπ απξςελεί πλέξμ κξμμάςι ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ςχμ ηοώχμ. Λα ρε 

ξπξιαδήπξςε καςάρςαρη και αμ βοεθξύμ, ξι ςιμέπ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ, ςξσπ ξπξίξσπ 

ρσμήθιζαμ μα καίμε (α, 52 – η, 332-333), ήςαμ απαοάβαςη ηθική σπξυοέχρή ςξσπ και 

ςξ μξιοξλόγι (κσοίχπ ςχμ γσμαικώμ) ρσυμή και έμςξμη εικόμα (ζ, 495-500 - ν, 502 - υ, 

79), πξσ ταμεοώμει ςημ άμερη αμςίδοαρη μποξπ ρςξ αμέλπιρςξ ςξσ θαμάςξσ (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920). 
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Ξι εσοιρκόμεμξι ρςημ μάυη ρέβξμςαμ ςξμ μεκοό και ςημ ξικξγέμειά ςξσ, ακόμα και 

αμ ξ μεκοόπ ήςαμ ξ ευθοόπ. Άκοχπ παοαδειγμαςικά είμαι ςα λόγια ςξσ Έκςξοα (η, 76-

91), όςαμ ποξκαλεί ρε μξμξμαυία ξπξιξμδήπξςε Αυαιό ποξθσμξπξιξύμςαμ. Τα άομαςα 

ςξσ μεκοξύ θα αμήκξσμ ρςξμ μικηςή αλλά ςξ ρώμα ςξσ ηςςημέμξσ θα παοαδξθεί ρςημ 

ξικξγέμεια για μα ςιμηθεί και μα καεί όπχπ ρσμηθίζξμςαμ. Σήμα σφώμεςαι και η δόνα 

δίμεςαι όυι μόμξ ρε ασςόμ πξσ ρκξςώθηκε αλλά και ρε ασςόμ πξσ ρκόςχρε έμα 

γεμμαίξ άμδοα (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Σςημ ίδια οαφχδία (ρςιυ. 331 & 375-378 & 408-410), απξταρίζεςαι, από κξιμξύ, μα 

ρςαμαςήρει ποξρχοιμά η μάυη, ποξκειμέμξσ και ξι Αυαιξί και ξι Τοώεπ μα κάφξσμ 

ςξσπ μεκοξύπ ςξσπ. Ιαι η ρσμτχμία ςξσπ ασςή ρτοαγίζεςαι με όοκξ (η, 408-411), ςξμ 

ξπξίξ καμία πλεσοά δεμ καςαπαςεί. Οήγαμ, λξιπόμ, και μάζεφαμ ςξσπ μεκοξύπ, πξσ 

νεπλέμαμε με μεοό για μα τύγει ςξ πηυςό αίμα και δίυχπ μα ςξσπ επιςοέπεςαι μα 

εκτοάρξσμ με δάκοσα ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσπ (-ίρχπ λόγξ τόβξσ έμδεινηπ αδσμαμίαπ 

εμ ώοα διεναγχγήπ πξλέμξσ; Διόςι γεμικόςεοα ρςα Ξμηοικά Έπη ςα δάκοσα και ςξ 

κλάμα είμαι ρσμήθη έκτοαρη ςηπ θλίφηπ και ςξσ θοήμξσ και ρςα δύξ τύλα -π.υ. ο, 695-

696 & 670 - φ, 9), με «ρπαοαγμέμα ρπλάυμα» (η, 428) - ταμεοώμξμςαπ ίρχπ πχπ ςξ 

ρσμαίρθημα επηοεάζει ςα όογαμα ςξσ ρώμαςξπ- καίμε ςξσπ μεκοξύπ ςξσπ ρςη πσοά (η, 

425-429 & 431-433) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ξι Αογίςεπ για μα ςξσπ ςιμήρξσμ (η, 334-340 & 435-439), ατξύ ςξσπ έκαφαμ και 

κοάςηραμ ςα ξρςά ςξσπ για μα επιρςοατξύμ ρςιπ ξικξγέμειεπ ςχμ απξθαμόμςχμ, 

έυςιραμ κξιμό μμημείξ – ςύμβξ, σφώμξμςαπ υώμα και δημιξσογώμςαπ ςξίυξ. Δπιπλέξμ, 

έτςιαναμ σφηλξύπ πύογξσπ, πόοςεπ και υαμςάκια, δημιξσογώμςαπ μια ποξρςαςεσςική 

αρπίδα γύοχ από ςξσπ ίδιξσπ αλλά και από ςημ μμήμη ςχμ μεκοώμ ςξσπ. Ξ ςύμβξπ, 

άλλχρςε, και η  «ρςήλη» (π, 457 & 675) ήςαμ βαρικέπ και κύοιεπ ςιμέπ ποξπ ςξσπ 

μεκοξύπ, ςξσπ ξπξίξσπ ρσμήθιζαμ μα πλέμξσμ με μεοό, μα αλείτξσμ με λάδι και μα 

μςύμξσμ με όμξοτξσπ υιςώμεπ, ειδικά όςαμ ποόκειςαι για κάπξιξμ ρημαμςικό και 

επιταμή περόμςα μάυηπ (π, 669-670 & 679-680) Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).   

Ασςό ταίμεςαι έμςξμα και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Οάςοξκλξσ, όπξσ ατξύ ςξμ 

θοήμηρε ξ Αυιλλέαπ και ξι σπόλξιπξι ρύμςοξτξί ςξσ, έρςηραμ ςοίπξδξ και άμαφαμ 

τχςιά και ατξύ ζέρςαμαμ εκεί ςξ μεοό, ςξμ νέπλσμαμ, ςξμ άλειφαμ με λάδι, άπλχραμ 

αλξιτή ρςιπ πληγέπ ςξσ και ςξμ ςύλιναμ ξλόκληοξ μ` έμα λεσκό ρεμςόμι, ρσμευίζξμςαπ 

ςξσπ θοήμξσπ και ςξμ ξδσομό (ρ, 343-355 - ς, 4-6). Ξ θοήμξπ ςξσ Αυιλλέα μάλιρςα, ξ 

ξπξίξπ ρπαοάζει ακξσμπώμςαπ ςα υέοια ςξσ ρςξ ρςήθξπ ςξσ Οάςοξκλξσ, 



32 

 

πεοιγοάτεςαι ςόρξ έμςξμξπ ραμ ςημ ξδύμη εμόπ λιξμςαοιξύ πξσ εμώ έμαπ κσμηγόπ έυει 

κλέφει ςα παιδιά ςξσ, εκείμξ γεμάςξ με λύρρα και ξομή υσμάει ρςξ δάρξπ μα βοει ςα 

υμάοια ςξσ (ρ, 314-322) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).    

Αμςιθέςχπ, η μη πεοιρσλλξγή ςξσ μεκοξύ και ςξ μη κάφιμξ ςξσ ρώμαςόπ ςξσ, καςά 

ςξ έθιμξ, θεχοξύμςαμ ποξρβξλή ποξπ ςξ μεκοό και ςημ ξικξγέμειά ςξσ, όπχπ ταίμεςαι 

και από ςα ευθοικά λόγια ςξσ Έκςξοα, πξσ απειλεί με αςίμχρη ςχμ μεκοώμ (ξ, 349-

351) ή με ςημ μςοξπή πξσ ρσμξδεύει ςημ εμδευόμεμη αςίμχρη ςξσ μεκοξύ ρώμαςξπ ςξσ 

Οάςοξκλξσ (ρ, 180). Αλλά και ξ Αυιλλέαπ, μποξρςά ρςξμ θσμό ςξσ για ςξμ θάμαςξ 

ςξσ Οάςοξκλξσ δηλώμει ρςξμ ηςςημέμξ Έκςξοα όςι ςξ κξομί ςξσ δεμ θα παοαδξθεί 

ρςα ρσγγεμικά ςξσ ποόρχπα για ςημ αμάλξγη πεοιπξίηρη και απόδξρη ςιμώμ, καθώπ 

και για μα ςξμ πεμθήρξσμ, αλλά αμςιθέςχπ θα γίμει ςοξτή για ςα ρκσλιά (υ, 351-354) 

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).   

Ξ πόμξπ ςξσ υαμξύ αγαπημέμξσ ποξρώπξσ ταίμεςαι έμςξμα ρε πεοιγοατέπ καςά 

ςημ διάοκεια ςηπ μάυηπ, όπχπ για παοάδειγμα με ςξμ υαμό ςξσ Λεμέλαξσ και ςξμ πόμξ 

ςξσ παςέοα ςξσ, ξ ξπξίξπ από ςημ θλίφη δεμ είυε ςη δύμαμη ξύςε μα εκδικηθεί, για ςξμ 

θάμαςξ ςξσ γιξσ ςξσ, όπχπ ρσμηθίζξμςαμ. Δκδηλώμξμςαπ με κλάμαςα ςημ ξδύμη ςξσ, 

απξδεικμύει πχπ μποξπ ρςξμ φσυικό πόμξ πξσ ποξκαλεί ξ θάμαςξπ ςίπξςα δεμ 

ταμςάζει πιξ ςοξμαυςικό και πιξ επώδσμξ (μ, 658-659). Άλλχρςε, ταίμεςαι πχπ ςη 

ρκέφη για ςξ πέμθξπ ςχμ ρσγγεμώμ ασςόμαςα γεμμιέςαι με ςξμ θάμαςξ εμόπ 

ρσμπξλεμιρςή, όπχπ και η επιθσμία ςηπ σπεοάρπιρηπ ςηπ ςιμήπ ςξσ (ο, 37) (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920). 

Σςη οαφχδία ρ (ρςιυ. 22-51), πεοιγοάτεςαι η ρκημή ςηπ αμςίδοαρηπ ςξσ Αυιλλέα 

ρςα δσράοερςα μέα ςξσ θαμάςξσ ςξσ Οάςοξκλξσ και η έκτοαρη ςξσ πόμξσ και ςηπ 

ξδύμηπ ςξσ είμαι παοαρςαςική. Ξ πόμξπ πεοιγοάτεςαι ραμ μέτξπ μελαμό (παοόμξια με 

ςξμ θάμαςξ ςξμ ίδιξ) και ξ ίδιξπ ξ Αυιλλέαπ εκτοάζει ςξ πόμξ ςξσ μποξρςά ρςξ 

θάμαςξ ςξσ τίλξσ ςξσ οίυμξμςαπ ρςάυςη ρςξ ποόρχπό ςξσ, πέτςξμςαπ ρςξ έδατξπ και 

ςοαβώμςαπ ςα μαλλιά ςξσ. Ξι δξύλεπ άουιραμ μα μξιοξλξγξύμ και μα υςσπάμε ςα 

ρςήθη ςξσπ και ςξ ίδιξ και η μηςέοα ςξσ και όλεπ ξι άλλεπ θεέπ μεοάιδεπ, όςαμ άκξσραμ 

ςξ θοήμξ ςξσ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Τξ ίδιξ ρπαοακςικόπ όμχπ παοξσριάζεςαι και ξ θοήμξπ ςηπ Βοιρέαπ (ς, 284-286), η 

ξπξία πέτςει πάμχ ρςξ Οάςοξκλξ ρπαοάζξμςαπ και άουιρε μα γδέομει ςξ ρςήθξπ ςηπ, 

ςξ λαιμό ςηπ και ςξ ποόρχπό ςηπ, ρςημ ποξρπάθειά ςηπ μα ενχςεοικεύρει ςξμ φσυικό 

ςηπ πόμξ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). Σπαοαυςικόπ και ξ πόμξπ ςηπ γσμαίκαπ ςξσ Έκςξοα, 
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πξσ εκτοάζεςαι μέρα από ςξ κλάμα και ςξ θοήμξ ςηπ, καθώπ και ςξμ θοήμξ άλλχμ 

γσμαικώμ, πξσ μεγεθύμεςαι λόγχ ςηπ μη δσμαςόςηςαπ πεοιπξίηρηπ ςξσ μεκοξύ 

ρώμαςξπ και ςξ κάφιμό ςξσ (υ, 508-515) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Λποξπ ρςξ θάμαςξ ςξσ τίλξσ ςξσ, και μποξπ ρςξμ θοήμξ ςξσ, ξ Αυιλλέαπ – η φσυή 

ςξσ Αυιλλέα –ποξςιμά μα πεθάμει ατξύ δεμ μπόοερε μα ςξμ ποξρςαςέφει, εκείμξμ 

αλλά και ςξσπ σπόλξιπξσπ ρσμςοότξσπ ςξσπ πξσ ρκξςώθηκαμ από ςξμ Έκςξοα, και 

αμαζηςά εκδίκηρη (ρ, 90-93 & 98-99 & 332-337). Δκδίκηρη, πξσ γίμεςαι ασςξρκξπόπ 

και ταμςάζει η μόμη διένξδξπ από ςξμ έμςξμξ πόμξ, πξσ ςξμ απξςοέπει ακόμα και μα 

τάει ή μα πιει (ς, 209-214 & 305-308 & 319-321) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

  Σαμ άμσμα, όμχπ, θα μπξοξύρε καμείπ μα πει, βλέπξσμε ςξμ Αυιλλέα μα ποξςείμει 

μα «δαμάρξσμ ςημ φσυή ςξσπ» (ρ, 113 - ς, 66) λόγχ ςχμ ρσμθηκώμ και ςηπ εμπόλεμηπ 

καςάρςαρήπ πξσ επικοαςεί και βάζει χπ ρςόυξ ςημ εκδίκηρη, ώρςε ξ πόμξπ μα μημ ςξμ 

κσοιεύρει.. Άλλχρςε όπχπ και ξ ίδιξπ δηλώμει, καμείπ δεμ γλσςώμει από ςξμ υάοξ, 

ξπόςε ατξύ ακόμα ζει θα «παλέφει» (ρ, 120-121). Τξ κλάμα ρσμήθηπ έκτοαρη ςηπ 

ξδύμηπ, ακόμα και αμάμερα ρε πξλέμαουξσπ εμ ώοα μάυηπ, δείυμξμςαπ ςημ σπεοξυή 

ςξσ πόμξσ πξσ ςξ πέμθξπ ποξκαλεί έμαμςι ξπξιαρδήπξςε επικοαςξύραπ καςάρςαρηπ 

(ρ, 231-236) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Όςαμ εμ ςέλει ξ Έκςξοαπ ρκξςώμεςαι από ςξμ Αυιλλέα, και ξ Αυιλλέαπ έυει πάοει 

εκδίκηρη για ςξμ θάμαςξ ςξσ Οάςοξκλξσ, παοαςηοξύμε πχπ ξ πόμξπ ςξσ Αυιλλέα δεμ 

έυει απαλύμει και πχπ ρκεπςόμεμξπ πχπ ξ Οάςοξκλξπ κείςεςαι μεκοόπ, άθατςξπ και 

άκλατςξπ, μιώθει ςόρξ μεγάλξ ςξ πόμξ ςξσ πξσ με ριγξσοιά δηλώμει πχπ ακόμα και 

όςαμ θα πάει ρςξμ Άδη, ξ τίλξπ ςξσ θα παοαμείμει ρςημ φσυή και ρςημ μμήμη ςξσ (υ, 

385-390). Οαοόλα ασςά απξταρίρει μα αςιμώρει ακόμα πεοιρρόςεοξ ςξ μεκοό ρώμα 

ςξσ Έκςξοα ποξκαλώμςαπ ςόρξ έμςξμξ θοήμξ, και γσμαικώμ και αμδοώμ, πξσ 

παοξμξιάζεςαι από ςξμ Όμηοξ ραμ μα έπιαρε τχςιά και μα κάλσφε όλξ ςξ κάρςοξ (υ, 

407-411)  (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ξ Αυιλλέαπ, λξιπόμ, κοαςώμςαπ ςξμ όοκξ ςξσ απέμαμςι ρςξμ Οάςοξκλξ και ατξύ 

εκδικήθηκε ςξμ θάμαςό ςξσ, ρσμευίζξμςαπ μα αςιμάζει ςξ μεκοό ρώμα ςξσ Έκςξοα (φ, 

24-26 - φ, 182-183), απξταρίζει ποώςα μα ςιμήρει ςξμ μεκοό ρύμςοξτό ςξσ και ύρςεοα 

μα μξιαρςεί για ξ,ςιδήπξςε άλλξ. Οεοιγοάτεςαι ρκημή όπξσ ςα άλξγα κάμξσμ ςοειπ 

κύκλξσπ γύοχ από ςξ μεκοό και όλξι θοημξύμ ςξμ μεκοό ρσμπξλεμιρςή ςξσπ. Ξ 

Αυιλλέαπ νεκιμάει ποώςα ςξ μξιοξλόγι (φ, 12-26). Δεμ δέυεςαι ξύςε μα πλσθεί ποξςξύ 

ςιμήρει ςξμ Οάςοξκλξ, δηλαδή ποξςξύ κόφει ςα μαλλιά ςξσ (έμδεινη πέμθξσπ), βάλει 
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ρςημ πσοά ςξμ Οάςοξκλξ και ςξσ ¨ρηκώρει ρήμα¨. Δπιπλέξμ , ζηςάει από ςξμ 

Αγαμέμμξμα μα ςξπξθεςηθξύμ μαζί με ςξμ μεκοό ξπξιαδήπξςε αμςικείμεμα μπξοεί μα 

ταμξύμ υοήριμα για ςξ ςανίδι ρςξμ Ιάςχ Ιόρμξ (φ, 43-51) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Λάζεφαμ, επίρηπ, νύλα πξσ ςξπξθεςήθηκαμ ρςημ ακςή και ρςη ρσμέυεια 

ρςξιβάυθηκαμ (φ, 125 & 139) και υιλιάδεπ μαζί νεκίμηραμ κοαςώμςαπ και ρηκώμξμςαπ 

ρςημ μέρη ςξμ μεκοό Οάςοξκλξ, ςξμ ξπξίξ ρκέπαζαμ με ςα μαλλιά ςξσπ και ςα ξπξία 

έκξβαμ και πεςξύραμ πάμχ ςξσ, ραμ έμδεινη πέμθξσπ. Ξ Αυιλλέαπ κοαςξύρε ςξ κετάλι 

ςξσ Οάςοξκλξσ και όλξι μαζί βίχμαμ πχπ νεποξβόδιζαμ ςξμ ρύμςοξτό ςξσπ ρςξμ Άδη 

(φ, 133-137). Σςη ρσμέυεια έκξφε και ξ Αυιλλέαπ ςα μαλλιά ςξσ και ποξρτέοξμςάπ ςα 

ρςξμ Οάςοξκλξ, ςα ςξπξθεςεί ρςα υέοια ςξσ μεκοξύ ςξσ τίλξσ ρσμευίζξμςαπ ςξμ 

θοήμξ ςξσ (φ, 141 & 151-153) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).    

Λα ξ Αυιλλέαπ, μποξπ ρςημ ξδύμη ςξσ και ςξμ έμςξμξ θσμό ςξσ, ταίμεςαι μα μημ 

μπξοεί μα καςαποαΰμει ςξμ πόμξ ςξσ και μα διαυειοιρςεί ςξ πέμθξπ ςξσ και θέλξμςαπ 

μα απξδώρει όρξ ςξ δσμαςόμ πεοιρρόςεοεπ ςιμέπ ρςξμ Οάςοξκλξ, ατξύ ςξσ ςξπξθεςεί 

δίπλα ςξσ αμτξοείπ  με μέλι και αλείμμαςα, ςξσ ποξρτέοει οίυμξμςαπ ρςημ πσοά 

πλήθξπ βξδιώμ και αομιώμ, ςέρρεοα άλξγα και δύξ ρκύλξσπ, καθώπ και δώδεκα Τοώεπ 

πξσ είυε ξοκιρςεί πχπ θα ρκξςώρει ποξπ ςιμήμ ςξσ (φ, 166-179) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Όλξ ςξ βοάδσ ξ Αυιλλέαπ θοημεί δίπλα από ςξ ρώμα ςξσ Οάςοξκλξσ πξσ καίγεςαι, 

πίμξμςαπ κοαρί και οίυμξμςαπ κοαρί ρςξ υώμα αμακαλώμςαπ ςημ φσυή ςξσ μεκοξύ ςξσ 

τίλξσ. Για μα ταμεί ςξ μέγεθξπ ςξσ πόμξσ ςξσ, ξ Όμηοξπ ςξ ρσγκοίμει με ςξμ πόμξ 

εμόπ γξμιξύ πξσ υάμει ςξ μιόπαμςοξ παιδί ςξσ (φ, 218-225). Τξ επόμεμξ ποχί, λξιπόμ, 

δόθηκε η εμςξλή και μαζεύςηκαμ ςα ξρςά ςξσ Οάςοξκλξσ, τσλάυςηκαμ ρε υοσρό 

δξυείξ - χρόςξσ πεθάμει και ξ Αυιλλέαπ και μα ςξπξθεςηθξύμ μαζί ςξσπ και ςα δικά 

ςξσ ξρςά - ςξ ξπξίξ ςύλιναμ και έπειςα έκοσφαμ. Δπιπλέξμ, έτςιαναμ και έμα 

ποόυειοξ ςύμβξ ποξπ ςιμήμ ςξσ, όπχπ ςξσπ είυε ποξρςάνει ξ Αυιλλέαπ (φ, 235-257), ξ 

ξπξίξπ εμ ρσμευεία διξογαμώμει και αγώμεπ ποξπ ςιμή ςξσ Οάςοξκλξσ (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920). 

Λα είμαι ςόρξ μεγάλη η θλίφη ςξσ Αυιλλέα και ςξ πέμθξπ ςξσ ςόρξ βαού πξσ δεμ 

μπξοεί ξύςε μα κξιμηθεί, ξύςε μα ρςαμαςήρει μα ρκέτςεςαι ςξμ Οάςοξκλξ, ξύςε μα 

ηοεμήρει.. παοά ποξρπαθώμςαπ μα εκςξμώρει ςημ ξδύμη ςξσ, ενακξλξσθεί μα αςιμώμει 

ςξ ρώμα ςξσ Έκςξοα, θεχοώμςαπ πχπ με ασςό ςξμ ςοόπξ ςιμά ςξμ μεκοό τίλξ ςξσ (χ, 

3-18). Τα ρςάδια ςξσ πέμθξσπ (άομηρη – θσμόπ – διαποαγμάςεσρη – καςάθλιφη – 

απξδξυή, όπχπ ξοίρςηκαμ για ποώςη τξοά από ςημ Kübler-Ross E. ςξ 1969 ρςξ βιβλίξ 
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ςηπ «On Death and Dying») ταίμεςαι μα  είμαι γμχρςά, έρςχ βιχμαςικά, όπχπ 

ταίμεςαι και από ςα λόγια ςξσ Απόλλχμα πξσ απξοεί με ςημ ρσμπεοιτξοά ςξσ 

Αυιλλέα, καθώπ όπχπ αματέοει, και άλλξι έυαραμ αδέοτια ή παιδιά αλλά κάπξια 

ρςιγμή η ξδύμη, ξ θσμόπ και ξ πόμξπ καςαρςέλλεςαι και ξι ίδιξι ρχπαίμξσμ και 

ηοεμξύμ (χ, 46-49) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Ξ Αυιλλέαπ, όμχπ, παοόλξ πξσ ςξμ παοαςηοξύμε μα πεομά ςα ρςάδια ςξσ πέμθξσπ 

εκςόπ από ςξ ςελεσςαίξ, ταίμεραι ραμ μα παλιμδοξμεί ρσμευώπ ρςξ ρςάδιξ ςξσ θσμξύ, 

μη μπξοώμςαπ, όπχπ έυει ποξαματεοθεί, μα διαυειοιρςεί ςξ υαμό ςξσ τίλξσ ςξσ και μα 

ξδηγηθεί ρςημ απξδξυή ςξσ γεγξμόςξπ. Δμώ, λξιπόμ, ςξμ παοαςηοξύμε μα παοξσριάζει 

καςαθλιπςικά ρημάδια (όπχπ η άομηρη ςξσ ταγηςξύ, ςηπ πεοιπξίηρηπ ςξσ ρώμαςόπ 

ςξσ, η δσρκξλία ρςξμ ύπμξ..), εκεί νατμικά ςξμ βλέπξσμε μα θσμώμει ναμά και μα δοα 

επιθεςικά έμαμςι ςξσ μεκοξύ ρώμαςξπ ςξσ Έκςξοα, ραμ μα ποόκειςαι για αμςίδοαρη 

ρςη μη δσμαςόςηςά ςξσ ξδηγηθεί ρςξ επόμεμξ ρςάδιξ και μα απξδευθεί ςξμ θάμαςξ 

ςξσ Οάςοξκλξσ.   

Ιαημό και πόμξ βλέπξσμε μα μιώθξσμ και ςα ζώα, όπχπ για παοάδειγμα ρςημ 

πεοίπςχρη ςχμ αλόγχμ πξσ τοόμςιζε ξ Οάςοξκλξπ, ςα ξπξία πεμθξύμ και ασςά ςξμ 

θάμαςό ςξσ, μέμξμςαπ ακίμηςα και γέομξμςαπ ςξ κετάλι ςξσπ έςρι ώρςε η υαίςη ςξσπ μα 

ακξσμπά ρςξ υώμα (φ, 283-284) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Οέμθιμη εικόμα, όμχπ, βλέπξσμε και ρςξ παλάςι ςξσ Οοίαμξσ, όπξσ όλξι πεμθξύμ 

και ξδύοξμςαι για ςξμ θάμαςξ ςξσ Έκςξοα και ςχμ άλλχμ Τοώχμ πξσ έυαραμ ςημ 

φσυή ςξσπ – ραμ μα ςασςίζεςαι με ςημ ίδια ςη ζχή ςξσπ (χ, 168) – και όπξσ ξ ίδιξπ ξ 

Οοίαμξπ πεοιγοάτεςαι μα είμαι καλσμμέμξπ με μια κάπα και μα είμαι γεμάςξπ ρςξ 

κετάλι ςξσ και ρςξ λαιμό ςξσ με λάρπη, καθώπ κσλιόςαμ ποιμ ρςξ υώμα, 

ποξρπαθώμςαπ πιθαμόμ μα εκςξμώρει ςξμ φσυικό ςξσ πόμξ (χ, 160-168) (Ξμήοξσ 

Θλιάδα, 1920). 

Χαοακςηοιρςική είμαι η ρκημή όπξσ ξ Οοίαμξπ και ξ Αυιλλέαπ θοημξύμ μαζί (χ, 

509-512), ξ Οοίαμξπ για ςξμ γιξ ςξσ και ξ Αυιλλέαπ για ςξμ παςέοα ςξσ και ςξμ 

Οάςοξκλξ, όπξσ βλέπξσμε για λίγα λεπςά ςξμ πόμξ, πξσ ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ 

ποξκαλεί, μα σπεοιρυύει έμαμςι κάθε αμςιπαλόςηςαπ και ευθοικήπ διάθερηπ. Ύρςεοα 

από ασςήμ ςημ ρκημή, ξ Αυιλλέαπ έμιχρε ςξμ πόμξ ςξσ Οοίαμξσ, αμαγμώοιρε ςξμ δικό 

ςξσ πόμξ ρςξ ποόρχπξ ςξσ και επιδίχνε όυι μόμξ ςημ ποαόςηςα και ςημ ρσμεογαρία 

(χ, 522-529), αλλά ςξμ παοαςηοξύμε επίρηπ μα ποξρπαθεί μα εμθαοούμει ςξμ Οοίαμξ 

και μα ςξμ ρσμβξσλέφει (χ, 549-551)  (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 
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Ξ Αυιλλέαπ, λξιπόμ, απξταρίζει, παοόλη ςημ μέυοι ςώοα αςιμχςική ρςάρη ςξσ 

έμαμςι ςξσ μεκοξύ ρώμαςξπ ςξσ Έκςξοα, μα ςξ πεοιπξιηθεί εμ ςέλει ποξςξύ ςξ 

παοαδώρει ρςξμ Οοίαμξ και ατξύ διέςανε ςιπ γσμαίκεπ και ήοθαμ και ςξμ πλύμαμε και 

ςξμ αλείφαμε με έλαια, ςξμ ςύλιναμ με υιςώμα και κιλίμι και ςξμ ςξπξθέςηραμ ρε έμα 

ρςοώμα (χ, 580-590). Ζ δικαιξλξγία πξσ μαπ ποξρτέοει, για ςημ αλλαγή ςηπ ρςάρηπ 

ςξσ Αυιλλέα, ξ ΄Όμηοξπ, είμαι πχπ αμ ξ Οοίαμξπ έβλεπε ρε ςί καςάρςαρη ήςαμ ξ γιξπ 

ςξσ ςόςε μπξοεί μα μημ μπξοξύρε μα ρσγκοαςήρει ςξ θσμό ςξσ, με απξςέλερμα ξ 

Αυιλλέαπ μα αμαγκαζόςαμ μα ςξμ ρκξςώρει πηγαίμξμςαπ εμάμςια ρςξ θέλημα ςξσ Δία 

(Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Ξ Αυιλλέαπ όμχπ, όπχπ ταίμεςαι και ρςα ςελεσςαία ςξσ λόγια πξσ απεσθύμει ποξπ 

ςξμ Οάςοξκλξ (χ, 592-594), έυει αουίρει μα απξδέυεςαι ςξ θάμαςξ ςξσ τίλξσ ςξσ και 

ταμςάζει πξλύ πιθαμόμ η ρσμάμςηρή ςξσ με ςξμ Οοίαμξ και η ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ 

ςαύςιρηπ ςξσ φσυικξύ ςξσπ πόμξσ μα έπαινε μεγάλξ οόλξ ρςημ επιθσμία ςξσ μα 

πεοιπξιηθεί ςξ ρώμα ςξσ Έκςξοα ποξςξύ ςξ παοαδώρει ρςξμ παςέοα ςξσ. Άλλχρςε 

και παοακάςχ, μιλώμςαπ ρςξμ Οοίαμξ, ατξύ ςξμ καθηρσυάζει πχπ ξ γιξπ ςξσ είμαι 

πεοιπξιημέμξπ και ρε ρςοώμα ςξπξθεςημέμξπ, ςξμ ποξςοέπει μα τάμε (εμώ ξ ίδιξπ 

ςόρεπ μέοεπ απαομξύμςαμ ςξ ταγηςό), δίμξμςαπ ςξσ για παοάδειγμα ςημ ιρςξοία ςηπ 

Μιόβηπ πξσ αμ και έυαρε όλα ςα παιδιά ςηπ, ατξύ ςα θοήμηρε, θσμήθηκε έρςχ και 

καθσρςεοημέμα μα τάει (χ, 599-620), και απξκαλύπςξμςαπ πχπ εμδευξμέμχπ έυει 

αγγίνει ςξ ρςάδιξ ςηπ απξδξυήπ (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Ζ επόμεμη ρκημή, όπξσ ξ Αυιλλέαπ και ξ Οοίαμξπ δειπμξύμ μαζί, ταμεοώμει πχπ 

μέυοι έμα ρημείξ ςξσλάυιρςξμ και ξι δσξ είυαμ απξδευςεί ςξ υαμό ςχμ αγαπημέμχμ 

ςξσπ ποξρώπχμ (καθώπ και ξ Οοίαμξπ για ποώςη τξοά μεςά ςξμ θάμαςξ ςξσ Έκςξοα 

έταγε και ήπιε κοαρί όπχπ δηλώμει), και θασμάζξμςαπ και ρεβόμεμξι ξ έμαπ ςξμ 

άλλξμ, αμαζηςξύμ μεςά ςξ γεύμα, ςξμ ύπμξ πξσ και ξι δσξ επίρηπ είυαμ ρςεοηθεί λόγχ 

ςηπ θλίφηπ και ςξσ ξδύμηπ ςξσπ (625-648) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

Τέλξπ, ξ Αυιλλέαπ δέυεςαι ςημ επιθσμία ςξσ Οοίαμξσ μα θοημήρει ςξμ γιξ ςξσ και 

απξταρίζει μα ρςαμαςήρει ςξμ πόλεμξ για δώδεκα μέοεπ, χρόςξσ ξ Οοίαμξπ απξδώρει 

ρςξμ Έκςξοα ςιπ αμάλξγεπ ςιμέπ. Όςαμ, λξιπόμ, ξ Οοίαμξπ επιρςοέτει με ςξ ρώμα ςξσ 

Έκςξοα, πέμθξπ καλύπςει όλξ ςξ κάρςοξ (χ, 708) και όλξι μξιοξλξγξύμ και 

ξδύοξμςαι μποξρςά ρςξ μεκοό ρώμα ςξσ αγαπημέμξσ ςξσπ ποξρώπξσ (χ, 721-724). 

Δμμέα μέοεπ θα ςξμ μξιοξλξγξύμ, ςημ δέκαςη θα ςξμ κάφξσμ και θα θάφξσμ ςα ξρςά 

ςξσ, ςημ εμδέκαςη θα τςιάνξσμ ςύμβξ και ςημ δχδέκαςη θα μπξοξύμ μα ναμαμπξύμ 
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ρςημ μάυη (χ, 660-670) και έςρι και έκαμαμ.. «ὣπ ξἵ γ᾽ ἀμτίεπξμ ςάτξμ Ἕκςξοξπ 

ἱππξδάμξιξ» (χ,784 -805) (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920).  

Οαοαςηοξύμε, επξμέμχπ, και ρςημ Ξδύρρεια και ρςημ Θλιάδα, πχπ ςξ έθιμξ ςξσ μα 

καίμε ςα ρώμαςα ςχμ μεκοώμ, δεμ ήςαμ απλά η αμάγκη εμ ώοα μάυηπ μα βοεθεί έμαπ 

εύκξλξπ ςοόπξπ απαλλαγήπ από ςα μεκοά ρώμαςα – αμ και ςξ κάφιμξ ςχμ πςχμάςχμ 

ρίγξσοα ήςαμ ξ πιξ αρταλήπ και ξ πιξ εύκξλξπ ςοόπξπ απαλλαγήπ ςξσπ -  αλλά γύοχ 

από ασςό ςξ έθιμξ σπάουει μια ξλόκληοη τιλξρξτία και ρςάρη ζχήπ.  

Τξ ρώμα πεοιπξιξύμςαμ και έπειςα καίγξμςαμ, θσρίεπ ποξρτέοξμςαμ, απξδίδξμςαμ 

ςιμέπ (ακόμα πεοιρρόςεοεπ αμ ποόκειςαι για κάπξιξμ επιταμή ήοχα), ςύμβξπ 

υςίζξμςαμ και ρήμα σφώμξμςαμ, κςεοίρμαςα ςξπξθεςξύμςαμ ρςξ ςάτξ ςξσ, καθώπ 

επιπλέξμ παοαςηοξύμε ςξ μαύοξ υοώμα μα επικοαςεί χπ πέμθιμξ και ςξ κόφιμξ ςχμ 

μαλλιώμ χπ υαοακςηοιρςική πέμθιμη έκτοαρη.  

Αμ όλα ασςά δεμ ςελξύμςαμ, ςόςε επικοαςξύρε η άπξφη πχπ η φσυή ςξσ μεκοξύ δεμ 

μπξοεί μα πεοάρει ςιπ πόοςεπ ςξσ Άδη και δεμ μπξοεί μα βοει ςημ γαλήμη. Ζ 

σπεοάρπιρη ςηπ ςιμήπ εμόπ μεκοξύ πξσ έπερε ρςημ μάυη, ταίμεςαι μα είμαι ενίρξσ 

ρημαμςική διαδικαρία για ςημ αμςιμεςώπιρη ςξσ πέμθξσπ ςξσπ και ςημ απξδξυή ςξσ 

γεγξμόςξπ. Ζ ρυέρη ςξσ ζχμςαμξύ με ςξμ μεκοό δεμ εναλείτεςαι πξςέ.. αμ και ξ μεκοόπ 

δεμ θεχοείςαι πλέξμ παοά μόμξ είδχλξ/ρκιά ςξσ εασςξύ ςξσ. 

 

 

 

1.3. Ομηοικά Έπη: Ψσυή και Ηάμαςξπ  

 

«..καὶ γάο θημ ςξύςῳ ςοχςὸπ υοὼπ ὀνέψ υαλκῷ, ἐμ δὲ ἴα φσυή, θμηςὸμ δέ ἕ ταρ᾽ 

ἄμθοχπξι ἔμμεμαι..» (οαφ.τ, ρςιυ. 569-570) 

«..ςι και ςξύςξπ έυει κξομί, πξσ θα λαβώμεςαι με ρξσβλεοό κξμςάοι, και μια φσυή 

και ασςόπ ρςα ρςήθια ςξσ, θμηςόπ και ασςόπ λξγάςαι...» (Ξμήοξσ Θλιάδα, 1920). 

 

Ξ θμηςόπ Έλλημ, λξιπόμ, καςά ςημ Ξμηοική επξυή, θεχοξύμςαμ εκείμξπ πξσ καςέυει 

έμα σλικό ρώμα πξσ μπξοεί μα τθαοθεί και μία φσυή πξσ παοαμέμει μέρα ρςξ ρώμα 

και διαςηοείςαι εκεί όρξ ξ άμθοχπξπ βοίρκεςαι εμ ζχή, χρόςξσ ςξ ρώμα καςαοοεύρει 

και η φσυή απξυχοίρει. Ζ ζχμςαμή φσυή, όπχπ ποξαματέοθηκε, ξμξμάζεςαι «θσμόπ» 

και η φσυή ςξσ μεκοξύ ρσμήθχπ «φσυή». Ζ λένη δηλαδή πξσ υοηριμξπξιξύμε ρήμεοα 
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για μα αματεοθξύμε ρςη φσυή μαπ (η ίδια η λένη «φσυή» δηλαδή), είμαι εκείμη πξσ 

καςά ςημ Ξμηοική Δπξυή υαοακςήοιζαμ χπ ςημ φσυή ςξσ μεκοξύ..  

Δίμαι εκείμη πξσ, μέρα από ςημ μελέςη ςχμ Ξμηοικώμ Δπώμ, παοαςηοξύμε μα 

εμταμίζεςαι ραμ ρκιά/είδχλξ, ακόμα και ρςα όμειοα ςχμ ζχμςαμώμ, άσλη και αιώμια, 

πξσ δεμ διαςηοεί μμήμη, αλλά μέρχ θσριώμ και καςάπξρηπ αίμαςξπ εμ θσμάςαι, πξσ 

ςοξπξπξιείςαι λεκςικά από ςημ ζχμςαμή φσυή αλλά ταίμεςαι μα διαςηοεί ςξμ 

υαοακςήοα ςξσ μεκοξύ, υχοίπ όμχπ μα είμαι ασςξύρια η ίδια η φσυή ςξσ πξσ είυε εμ 

ζχή. Ζ φσυή ασςή καςεβαίμει ρςξμ Άδη και ςιμχοείςαι (ρςα Τάοςαοα) ή 

επιβοαβεύεςαι (ρςα Ζλύρια πεδία), αλλά η καςάληνή ςηπ είμαι και πάλι ρςη Γη, ασςή 

ςη τξοά κάςχ από ασςήμ. Ιαι η φσυή ασςή δεμ μεςεμραοκώμεςαι. Οαοαμέμει αιχμίχπ 

ρςξμ Άδη. 

Δπξμέμχπ, ξύςε η ζχμςαμή φσυή («θσμόπ»), η ξπξία έυει ςημ έδοα ςηπ ρςξ ρώμα ςξσ 

αμθοώπξσ, δεμ μεςεμραοκώμεςαι.. είμαι θμηςή και εγκαςαλείπει ςξ ρώμα με ςημ 

καςαρςοξτή ςξσ.  Δεμ εναταμίζεςαι πλήοχπ όμχπ. Άοα καςά πόρξ θα μπξοξύραμε μα 

ςημ υαοακςηοίρξσμε θμηςή; Έςρι όπχπ ςξ αμςιλαμβάμξμαι εγώ, όλα ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ αμθοώπξσ, ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσ, η ρκέφη ςξσ και ξ ςοόπξπ πξσ 

λαμβάμει ςιπ απξτάρειπ ςξσ απξδίδξμςαι, ρύμτχμα με ςξμ Όμηοξ, ρςημ δοάρη ςηπ 

φσυήπ. Σαμ η φσυή μα είμαι ξ ίδιξπ ξ άμθοχπξπ, η ξσρία ςξσ αμ θα μπξοξύραμε μα 

πξύμε, και ςξ ρώμα ςξσ μα είμαι ςξ «όυημα» για ςημ εκδήλχρη και ποαγμαςξπξίηρη 

ςχμ εμεογειώμ ςιπ φσυήπ.  

Ψσυή παοαςηοξύμε μα διαθέςξσμ και ξι Ηεξί-Αθάμαςξι, η ξπξία ταίμεςαι μα μημ 

διατέοει καθόλξσ από εκείμη ςχμ θμηςώμ. Απξδεικμύεςαι από ςα λεγόμεμα ςξσ 

Ξμήοξσ, πχπ και ξι Ηεξί δοξσμ με γμώμξμα ςημ φσυή ςξσπ, πχπ από κει πηγάζξσμ και 

ςα δικά ςξσπ ρσμαιρθήμαςα και πχπ και εκείμη βοίρκεςαι μέρα ρε έμα ρώμα και 

μπξοεί μα απξυχοήρει από ασςό. Τξ μόμξ πξσ παοαςηοξύμε μα διατέοει είμαι ςξ ίδιξ 

ςξ ρώμα ςξσπ, ςξ ξπξίξ διαθέςει, ρύμτχμα  με ςξμ Όμηοξ, «ιυώο» και για ασςό είμαι 

αθάμαςξ, αμ και λαβώμεςαι. Φαίμεςαι, λξιπόμ, πχπ διέθεςαμ φσυή αλλά διατξοεςική 

ρχμαςική σπόρςαρη, καθώπ τσρικά είυαμε και σπεοάμθοχπεπ ικαμόςηςεπ. 

Λα φσυή βλέπξσμε μα διαθέςξσμ και ςα ζώα, πξσ επίρηπ δεμ ταίμεςαι μα νευχοίζει 

από ςα υαοακςηοιρςικά και ςιπ ιδιόςηςεπ ςηπ θμηςήπ αμθοώπιμηπ φσυήπ. Ιαι όμχπ, 

όπχπ αμέτεοα και μχοίςεοα, με ςξμ θάμαςξ ςχμ ζώχμ δεμ έυξσμε καμία πληοξτξοία 

για ςξ πξσ πηγαίμει η φσυή ςξσπ. Δεμ θεχοώ πχπ θα μπξοξύραμε μα ξδηγηθξύμε ρςξ 

ρσμπέοαρμα πχπ η φσυή ςξσπ καςαρςοέτεςαι μεςά ςξ θάμαςό ςξσπ, καθώπ ξ όμηοξπ 
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επαμειλημμέμα μαπ αματέοει πχπ με ςξ πξσ ρκξςώμξμςαμ έμα ζώξ η φσυή ςξσ 

¨πεςξύρε¨ μακοιά.. μακοιά για πξύ; 

Όςαμ όμχπ, η φσυή εμόπ αμθοώπξσ ¨πεςάνει¨ μακοιά, ςημ βλέπξσμε μα ακξλξσθεί 

ρσγκεκοιμέμη πξοεία και μα ζει αιώμια κάπξσ αλλξύ, ραμ τάμςαρμα ςηπ φσυήπ πξσ 

κάπξςε ήςαμ, ραμ είδχλξ ςξσ αμθοώπξσ ρςξ κξομί ςξσ ξπξίξσ εμεογξύρε όςαμ εκείμξπ 

ήςαμ εμ ζχή. Ξ «θσμόπ», λξιπόμ αλλάζει και γίμεςαι «φσυή», η ξπξία παοαμέμει 

αιώμια «υαμέμη», «μα ςοιγσομάει» ρςξμ Άδη.  

Οέοα από ςημ επιθσμία ςηπ σρςεοξτημίαπ, λξιπόμ, η θμηςή ζχή ενσφώμεςαι και 

είμαι εκείμη πξσ έυει ςημ σπέοςαςη ανία, καθώπ μεςά θάμαςξ ζχή ρςημ ξσρία δεμ 

σπήουε, ςίπξςα ελπιδξτόοξ, παοά μόμξ ςξ άγμχρςξ και ςξ ρκόςξπ. Ακόμα και η 

επιθσμία ςηπ σρςεοξτημίαπ, ταμςάζει ραμ ποξρπάθεια αμςιμεςώπιρηπ ςξσ τόβξσ ςξσ 

θαμάςξσ – ςξσ αβέβαιξσ ςηπ καςάληνηπ, ραμ επιβεβαίχρη πχπ η ζχή ςξσπ δεμ ήςαμ 

μάςαιη και πχπ η γεμμαιόςηςά ςηπ φσυήπ ςξσπ δε θα νευαρςεί αμά ςχμ αιώμχμ – 

δίμξμςαπ ρςημ ζχμςαμή φσυή, έρςχ ταιμξμεμικά, μία εικξμική μξοτή αιχμιόςηςαπ.  

Λε ςημ εμτάμιρη όμχπ, ςηπ Διξμσριακήπ Ηοηρκείαπ, ςημ ρσγυώμεσρή ςηπ με ςημ 

Απξλλώμια και ςημ αμακάλσφη ςηπ γμώρηπ πεοί ςηπ (άγμχρςξ πόςε) ύπαονηπ ςξσ 

Ξοτέα, έουεςαι ρςξ ποξρκήμιξ μια άλλη άπξφη για ςημ φσυή ςξσ αμθοώπξσ, μια 

άπξφη διατξοεςική αλλά και ρσμπληοχμαςική με ςημ άπξφη ςηπ Ξμηοικήπ Δπξυήπ.. η 

ιδέα ςηπ «πμεσμαςικήπ φσυήπ», πξσ έυει ςημ δσμαςόςηςα μα αγγίνει ςημ ξσοάμια, ασςή 

ςη τξοά, θεψκή αιχμιόςηςα. 
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ΙΔΦΑΚΑΘΟ ΔΔΥΤΔΡΟ 

 

    Ο ΟΡΦΔΑΣ ΙΑΘ ΟΘ ΟΡΦΘΙΔΣ ΑΜΤΘΚΖΨΔΘΣ ΠΔΡΘ  ΨΥΧΖΣ ΙΑΘ ΗΑΜΑΤΟΥ 

 

Ξ Ξοτέαπ θεχοείςαι πχπ σπήονε θμηςόπ και νακξσρςόπ μξσρικόπ, και θεχοείςαι 

πχπ σπήονε ποξτήςηπ ςχμ Ηεώμ, δάρκαλξπ ςξσ Διόμσρξσ και ιεοέαπ ςξσ Ηεξύ 

Απόλλχμα, καθώπ ξι δύξ ασςξί Ηεξί πξλλέπ τξοέπ ρσγυέξμςαμ ρςημ ρκέφη ςχμ 

Δλλήμχμ ςηπ αουαιόςηςαπ και ξ Ξοτέαπ παοξσρίαζε υαοακςηοιρςικά και ςχμ δύξ. Λε 

ςημ λύοα ςξσ, πιρςεύεςαι πχπ ηοεμξύρε όλξσπ ςξσπ αμθοώπξσπ, γαλήμεσε ςα ζώα και 

επικξιμχμξύρε με ςξσπ Ηεξύπ. Ξδηγόπ ςξσ σπήονε ςξ τχπ και η μξσρική (Guthrie, 

2000) – η ξπξία απξκςξύρε θεψκή δύμαμη (Νηοξςύοηπ, 2006) – και η φσυή μέρα από 

ςημ έκρςαρη και ςημ απξρύμδερή ςηπ από ςξ ρώμα, αμαζηςξύρε ςημ ποξέλεσρή ςηπ 

ρςξ ρσμπαμςικό γίγμερθαι (Guthrie, 2000). 

Δίμαι υοξμικά άγμχρςξ ςξ πόςε έζηρε ξ Ξοτέαπ, αμ και ρίγξσοα σπήονε ποιμ ςημ 

Ξμηοική Δπξυή και θεχοείςαι πχπ ποέπει μα έζηρε ποιμ ςημ Αογξμασςική 

Δκρςοαςεία, καθώπ ςξπξθεςείςαι μα λαμβάμει μέοξπ ρε ασςήμ (Οαρράπ). Ιαςαγόςαμ 

από ςημ ςόςε επξμξμαζόμεμη Ηοάκη (πξσ καςείυε μεγαλύςεοη έκςαρη από ςημ ςχοιμή) 

και αμ και επικοαςεί η άπξφη πχπ επιρκέτςηκε ςημ Αίγσπςξ και μσήθηκε ρςημ 

Αιγσπςιακή ρξτία, ταίμεςαι μέρα από ςα «Αογξμασςικά», όπχπ επιρημαίμει και ξ 

Οαρράπ ρςα « Τα Ξοτικά», πχπ ξ ίδιξπ ήςαμ ασςόπ πξσ μεςάβηκε ρςημ Αίγσπςξ και 

ςημ Κιβύη και δίδανε ςξ Θεοό Κόγξ.. «..ηδ` όρξμ Αιγύπςχ ιεοόμ λόγξμ ενελόυεσρα..» 

(«Αογξμασςικά», ρςιυ. 44, όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρελ. 135) και «..χμ ικόμημ 

επί γαίαμ απείοιςξμ ηδέ πόληαπ, Αιγύπςχ, Κιβύη ςε βοξςξίπ άμα θέρταςα ταίμχμ» 

(«Αογξμασςικά», ρςιυ. 102-103, όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρελ.137). 

Όςαμ η Ξοτική διδαρκαλία έουεςαι ναμά ρςημ επιτάμεια, γίμεςαι η ατξομή για ςημ 

αμάπςσνη μιαπ διατξοεςικήπ αμςίληφηπ πεοί φσυήπ, όπχπ και για ςημ δημιξσογία μιαπ 

ξμάδαπ μσημέμχμ, ςχμ Ξοτικώμ. Τα μόμα κείμεμα ςα ξπξία διαρώζξμςαι αματξοικά 

με ςξμ Ξοτέα είμαι ςα «Αογξμασςικά», ξι «Ύμμξι» ςα «Οεοί Κίθχμ», ςα 

«Απξρπάρμαςα» και ςα «Αμέκδξςα», ςα ξπξία τσλάρρξμςαμ από ςξσπ μσημέμξσπ 

ρςξμ Ξοτιρμό, πιθαμόμ με κάπξιεπ ςοξπξπξιήρειπ και παοαλλαγέπ, γοαμμέμα ρε 

μεςαγεμέρςεοη μξοτή ςηπ Δλλημικήπ γλώρραπ από εκείμη ςηπ Ξμηοικήπ Δπξυήπ, και 

μεςαβιβάζξμςαμ από γεμιά ρε γεμιά (Οαρράπ).  
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Αουικά, λξιπόμ, έκαμε ρςημ Ηοάκη ςημ εμτάμιρή ςηπ η Διξμσριακή θοηρκεία (Ηεό-

Αθάμαςξ για ςξμ ξπξίξ δεμ έυει αματεοθεί ιδιαίςεοα ξ Όμηοξπ), μέρα ρε εκρςαριακά 

πλαίρια, καθώπ ξι πιρςξί καλξύμςαι μα επιδιώκξσμ μια καςάρςαρη ¨έκρςαρηπ¨ ώρςε 

μα απελεσθεοχθξύμ από ςα δερμά ςχμ πεοιξοιρμώμ ςηπ αμθοώπιμηπ τύρηπ και μα 

ενσφώρξσμ ςημ φσυή ςξσπ ρε αμώςεοξ πμεσμαςικό επίπεδξ, άμερα ρσμδεδεμέμξ με ςξ 

Ηείξ. Φαίμεςαι ραμ μα ποόκειςαι πεοί μίαπ φσυήπ, εγκλχβιρμέμη ρςξ σλικό ρώμα, όπξσ 

η εκρςαριακή απελεσθέοχρή ςηπ ςημ εμώμει με ςημ θεία ποξέλεσρή ςηπ (Rohde, 2004).   

Σςη ρσμέυεια, η λαςοεία ςξσ θοακικξύ Διόμσρξσ ρσγυχμεύςηκε με ςημ Απξλλώμια 

θοηρκεία, μέρχ εμόπ πιξ εναμθοχπιρμέμξσ  Διόμσρξσ, με ςξμ ξπξίξ ξ Απόλλχμαπ 

απξτάριρε ςελικά μα ρσμμαυήρει, με ςημ ρσμτχμία μα ξλξκληοώμεςαι ρςξσπ Δελτξύπ 

και ςξμ Απόλλχμα μα δέυεςαι διξμσριακά ρςξιυεία όπχπ ςημ μαμςική έκρςαρη (Rohde, 

2004).  

Σύμτχμα με ςξμ Rohde (2004), η ακοιβήπ ςαύςιρη ςηπ Ψσυήπ ςξσ ζχμςαμξύ με ςημ 

Ψσυή ςξσ μεκοξύ και η ρσγυώμεσρή ςξσπ ρςημ ιδέα ςηπ μίαπ Ομεσμαςικήπ φσυήπ 

ξτείλεςαι ρςημ Διξμσριακή θοηρκεία. Αμςιθέςχπ ξ Κεκαςρά (2000), σπξρςηοίζει πχπ 

μαι μεμ ςα ρςξιυεία πξσ ρσγκοξςξύμ ςημ ιδέα ςηπ Ομεσμαςικήπ φσυήπ ποξέουξμςαι 

από ςημ Διξμσριακή θοηρκεία αλλά η διαμόοτχρη ςηπ ιδέαπ εν αουήπ ποξέουεςαι είςε 

από ςξσπ Ξοτικξύπ είςε από ςξσπ Οσθαγόοειξσπ.  

Δπειδή ςα δόγμαςα ςχμ Ξοτικώμ και ςχμ Οσθαγξοείχμ έυξσμ εκπληκςικέπ 

ξμξιόςηςεπ θεχοήθηκε δύρκξλξ μα πει καμείπ με ριγξσοιά από πξύ πήγαρε η ιδέα. Για 

ςξμ Κεκαςρά (2000), όμχπ, η ιδέα εν αουήπ ταίμεςαι μα ποξέουεςαι από ςξσπ 

Ξοτικξύπ, καθώπ θεχοείςαι πιξ πιθαμό ξι Οσθαγόοειξι μα εκλξγίκεσραμ ςξσπ 

Ξοτικξύπ, παοά ξι Ξοτικξί μα μσθξπξιήραμ ςξσπ Οσθαγόοειξσπ. Άλλχρςε είμαι πιξ 

πιθαμό κάπξιξ Ξοτικό δόγμα μα άρκηρε επιοοξή ρςξμ Οσθαγόοα και ρςξσπ ξπαδξύπ 

ςξσ, από όςι ςξ αμςίρςοξτξ (Rohde, 2004). 

Κόγχ ςξσ Ξοτέα, ταμςάζει ραμ μα γίμεςαι έμα βήμα πίρχ από ςξσπ Ξλύμπιξσπ και 

μα δίμεςαι ποξρξυή ρςξ ζήςημα ςηπ φσυήπ, μιαπ πξσ ξι Έλλημεπ ςηπ Ξμηοικήπ 

πεοιόδξσ ερςίαζαμ ρςιπ ποόρταςεπ γμώρειπ πξσ είυαμ πεοί Ηεώμ και ρςημ γήιμη 

ποαγμαςικόςηςα πξσ μπξοξύραμ μα ελέγνξσμ, δίμξμςαπ μαι μεμ ανία ρε αοεςέπ πξσ 

υαοακςήοιζαμ πέοα από ςξμ άμθοχπξ και ςημ ίδια ςη φσυή αλλά καςαςάρρξμςάπ ςημ 

δε ρε καςώςεοη μξίοα από ςημ θμηςή ζχή. Αμςίθεςά, με ςημ διδαρκαλία ςξσ Ξοτέα, η 

φσυή απξκςά ςημ δσμαςόςηςα μα ενσφχθεί αμςλώμςαπ θεψκέπ ιδιόςηςεπ. 



42 

 

Ζ απόλσςη ςαύςιρη ςχμ δύξ φσυώμ (Εχμςαμξύ και Μεκοξύ), ταίμεςαι λξιπόμ, πχπ 

γίμεςαι μέρχ ςξσ δόγμαςξπ ςηπ μεςεμράοκχρηπ ςχμ Ξοτικώμ, όπξσ η φσυή ςξσ 

ζχμςαμξύ καςεβαίμει ρςξμ Άδη, γιμόμεμη φσυή ςξσ μεκοξύ για λίγξ όμχπ, και 

μεςέπειςα από φσυή ςξσ μεκοξύ γίμεςαι και πάλι φσυή ςξσ ζχμςαμξύ καθώπ 

μεςεμραοκώμεςαι. Έςρι, θα μπξοξύραμε μα πξύμε πχπ έυει πλέξμ καθξοιρςεί η μία 

Ομεσμαςική φσυή. Ζ εναγμιρμέμη, εμ ςέλει, φσυή θα μπξοέρει μα εμχθεί με ςξ Όλξμ 

και ςα Ζλύρια Οεδία, πξσ ριγά ριγά, από μέοξπ ςξσ Άδη ενσφώμεςαι ρςα άρςοα για 

μα πεοικλύρει ςημ αθάμαςη φσυή ςξσ αμθοώπξσ  (Κεκαςρά, 2000).     

2.1. Ζ Ψσυή και η μεςά θάμαςξμ πξοεία ςηπ για ςξσπ Οοτικξύπ 

 

Σςξμ Ξοτέα ταίμεςαι μα απξδίδεςαι η ενήπ θεώοηρη πεοί φσυήπ: «Οχπ για ςημ φσυή 

ςξ ύδχο είμαι θάμαςξπ και για ςξ ύδχο θάμαςξπ είμαι η αλλαγή. Οχπ από ςξ ύδχο 

ποξέουεςαι η γη και από ςη γη πάλι ςξ ύδχο και από ςξ ύδχο η φσυή, η ξπξία μπξοεί 

και μεςαβάλλει όλξμ ςξμ αιθέοα». Λια θεώοηρη πξσ παοόμξια ποξρέτεοε και 

σπξρςήοινε μεςέπειςα ξ Ζοάκλειςξπ (Ιλήμηπ Αλεναμδοεύπ ¨Σςοχμαςείπ¨ L. 6 ρ. 746,11 

όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρ. 332-333).   

Δπιπλέξμ, ταίμεςαι μα έυει σπξρςηοίνει πχπ η φσυή είμαι ςξ γλσκό ςέκμξ ςξσ Διόπ 

και πχπ η φσυή ξμιλξύμεμη για ςξ Δία, δήλχρε πχπ καςξικεί εμ μέρχ ςηπ διαμόηρήπ 

ςξσ, και πχπ εμφσυώμει ςα πάμςα ποξκαλώμςαπ θεομόςηςα. Ιαι δηλώμει ρθεμαοά πχπ 

πεοιέυει μξσ, ξ ξπξίξπ ποξέουεςαι από ςξμ δημιξσογό ςχμ όλχμ και ξ ξπξίξπ ςημ 

εγκαςέρςηρε ρςξ θμηςό/ξκμηοό ρώμα και ασςήμ και ςξμ μξσ εμςόπ ςηπ (Οοόκλξσ είπ 

Τίμαιξμ L. 2 ρ. 124,33 όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρ. 335). 

Σςξμ Τίμαιξ, λξιπόμ, ςξσ Ολάςχμα, βλέπξσμε καςαγεγοαμμέμεπ απόφειπ πεοί φσυήπ 

ποξεουόμεμεπ από ςξμ Ξοτέα και ςημ διδαρκαλία ςξσ. «[30b]..μξῦμ δ’ αὖ υχοὶπ φσυῆπ 

ἀδύμαςξμ παοαγεμέρθαι ςῳ.διὰ δὴ ςὸμ λξγιρμὸμ ςόμδε μξῦμ μὲμ ἐμ φσυῇ, φσυὴμ δ’ ἐμ 

ρώμαςι ρσμιρςὰπ ςὸ πᾶμ ρσμεςεκςαίμεςξ, ὅπχπ ὅςι κάλλιρςξμ εἴη καςὰ τύριμ ἄοιρςόμ 

ςε ἔογξμ ἀπειογαρμέμξπ..».. «[36d]..πεὶ δὲ καςὰ μξῦμ ςῷ ρσμιρςάμςι πᾶρα ἡ ςῆπ φσυῆπ 

ρύρςαριπ ἐγεγέμηςξ, μεςὰ ςξῦςξ πᾶμ ςὸ ρχμαςξειδὲπ ἐμςὸπ [36e] αὐςῆπ ἐςεκςαίμεςξ καὶ 

μέρξμ μέρῃ ρσμαγαγὼμ ποξρήομξςςεμ..». Δίυχπ φσυή, λξιπόμ, μξσπ δεμ σπάουει (με ςη 

μξοτή πξσ σπάουει μέρα ρςη φσυή), ξ ξπξίξπ όμχπ δεμ είμαι ξύςε μεςαγεμέρςεοξπ, 

ξύςε καςώςεοξπ ςηπ φσυήπ, ςξπξθεςήθηκε εμςόπ ςηπ φσυήπ και η φσυή εμςόπ ςξσ 

ρώμαςξπ (Ολάςχμ Τίμαιξπ, 1903).  
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Σύμτχμα με ςξμ Ξοτέα (πξσ απξκαλείςαι από ςξμ Οοόκλξ «θεξλόγξπ»), η¨ Ίππα¨ 

(¨Ίπςα¨) είμαι η φσυή ςχμ πάμςχμ/ςξσ παμςόπ/ςξσ Όλξσ (Οοόκλξσ ειπ Τίμαιξμ 2 ρ. 

124,25 όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρ. 346)  και ρύμτχμα με ςξμ Οοόκλξ, μια 

εσςσυιρμέμη ζχή μπξοεί μα απξκςηθεί με ςη ρσμμεςξυή ρςιπ Ξοτικέπ και Διξμσριακέπ 

ςελεςξσογίεπ, όπξσ επιδιώκεςαι ξ εναγμιρμόπ ςηπ φσυήπ για ςημ παύρη ςξσ κύκλξσ ςχμ 

μεςεμραοκώρεχμ και ςημ απόκςηρη ςηπ μεςά θάμαςξ εσδαιμξμίαπ (Οοόκλξσ ειπ 

Τίμαιξμ 5 ρ. 330,17 όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρ. 346). 

Λε ςημ εμτάμιρη, λξιπόμ, ςχμ Ξοτικώμ, έουξμςαι ρςημ επιτάμεια μέεπ αμςιλήφειπ 

πεοί φσυήπ, η ξπξία είμαι μία και παύει μα ξοιξθεςείςαι μέρα ρςα πλαίρια ςηπ γήιμηπ 

ύπαονηπ, αλλά απξκςά θεψκέπ διαρςάρειπ. Ξ άμθοχπξπ θεχοείςαι πχπ έυει διπλή τύρη, 

ςημ Τιςαμική (ςημ ξπξία αμςιποξρχπεύει ςξ ρώμα) και ςημ Ηεψκή (ςημ ξπξία 

αμςιποξρχπεύει η φσυή). Ζ θεψκή, λξιπόμ, διάρςαρη ςηπ φσυήπ θεχοείςαι πχπ ςημ 

καθιρςά αιώμια και άτθαοςη, τσλακιρμέμη μέρα ρςξ γήιμξ ρώμα και με 

μεςεμφσυχςικέπ ιδιόςηςεπ, καθώπ ξ ςελικόπ ρκξπόπ ςηπ είμαι η κάθαορή ςηπ και η 

επαμαρύμδερή ςηπ με ςξ Ηείξ (Νηοξςύοηπ, 2006). 

Λέρα από ςημ διαδικαρία ςηπ «έκρςαρηπ», γίμεςαι έμα κάλερμα ςηπ φσυήπ ποξπ ςημ 

θεψκή ασςή ζχή ςημ ξπξία ρςιγμιαία βιώμει καςά ςημ διάοκεια ςηπ εκρςαριακήπ ασςήπ 

καςάρςαρηπ ςηπ λαςοείαπ ςχμ Ξοτικώμ και ςημ ξπξία θεχοείςαι πχπ θα βιώμει για 

πάμςα μεςά ςημ απξδέρμεσρή ςηπ από ςξ ρώμα. Ασςό αμαπότεσκςα ξδηγεί ρε ρατή 

διαυχοιρμό ςηπ φσυήπ από ςξ ρώμα και ρε πίρςη ρςημ αθαμαρία ςηπ φσυήπ και ρςημ 

θεψκόςηςα ςηπ ποξέλεσρήπ ςηπ (Rohde, 2004). 

Ξ Άδηπ είμαι ακόμα παοόμ, ραμ ιδεξλξγία και ραμ ςόπξπ καςξίκηρηπ ςχμ φσυώμ, 

όπχπ και ρςξμ Όμηοξ, με ςημ διατξοά πχπ η φσυή πηγαίμει ρςξμ Άδη μόμξ για λίγξ, 

όπξσ ρςημ ρσμέυεια μεςεμφσυώμεςαι, παίομξμςαπ διάτξοεπ μξοτέπ – είςε ζώξσ, είςε 

αμθοώπξσ – και ξδηγείςαι ρε έμαμ ςέςξιξ κύκλξ ρσμευξύπ μεςεμράοκχρηπ χρόςξσ 

μπξοέρει μα ενιλεχθεί και μα εμχθεί και πάλι με ςημ θεψκή ςηπ ποξέλεσρη 

(Hergenhahn, 2005). 

Ιάθε τξοά, λξιπόμ, πξσ ςξ θμηςό ρώμα, ρςξ ξπξίξ καςξικξύρε η φσυή, ξδηγξύμςαμ 

ρςξ θάμαςξ εκείμη καςέβαιμε ρςξμ Άδη. Ζ πιξ ρσμήθηπ άπξφη πξσ επικοαςξύρε 

ρύμτχμα με ςξσπ Ξοτικξύπ, και όπχπ παοαςηοείςαι από ςξπξγοατίεπ ςξσ Ιάςχ 

Ιόρμξσ ρε ξοτικέπ πιμακίδεπ, ήςαμ πχπ σπάουξσμ δύξ βούρεπ ρςξμ Άδη ςιπ ξπξίεπ η 

φσυή ρσμαμςά. Ζ μία βούρη είμαι ςημ Λμημξρύμηπ και η άλλη ςηπ Κήθηπ και αμάλξγα 

με ςξ από πξύ θα πιει η φσυή (άμερα εναοςώμεμξ από ςημ πξοεία ςηπ καςά ςημ 
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διάοκεια ςηπ επίγειαπ εμράοκχρήπ ςηπ) θα κοαςήρει ςημ ρσμείδηρή ςηπ καθαοή και θα 

κάμει ςξ ςελεσςαίξ ςηπ ςανίδι ρςημ σλική ποαγμαςικόςηςα ή θα βοεθεί και πάλι μακοιά 

από ςξμ εναγμιρμό ςηπ και ςημ έμχρή ςηπ με ςξμ Ηεψκό ρςξιυείξ (Κεκαςρά, 2000). 

Ξι απόφειπ για ςξμ κύκλξ ςχμ μεςεμραοκώρεχμ σπήοναμ πξικίλεπ. Ζ φσυή καςά ςιπ 

ρσμήθειπ απόφειπ, όμχπ, είυε ςημ ελεσθεοία επιλξγήπ όρξ ατξοά ρςξ πξιξ ρώμα θα 

επιλένει μα καςξικήρει. Λέρα από ςημ Οξλιςεία ςξσ Ολάςχμα (613e-619a), ξ ξπξίξπ 

ήςαμ επηοεαρμέμξπ από ςξμ Οσθαγόοα, πξσ ήςαμ επηοεαρμέμξπ από ςημ Ξοτική 

διδαρκαλία, πεοιγοάτεςαι αμάμερα ρε άλλα η διαδοξμή ςηπ φσυήπ και η επιλξγή ςηπ 

μεςεμράοκχρηπ (Ολάςχμ, 2002). 

Υπξρςηοίζεςαι, λξιπόμ, πχπ ξι φσυέπ μεςά ςξ θάμαςξ ςξσ ρώμαςξπ, 

ρσγκεμςοώμξμςαμ αμά ξμάδεπ ρε  έμα λιβάδι και για ετςά ημέοεπ παοέμειμαμ εκεί. Τημ 

όγδξη μέοα νεκιμξύραμ έμα ςανίδι ςερράοχμ ημεοώμ, όπξσ ςημ ςέςαοςη μέοα έτςαμαμ 

ρε έμαμ ςόπξ όπξσ έβλεπαμ έμα τχπ, καθαοό και λαμπεοό, μα διαπεομάει ξσοαμό και 

Γη ραμ μια ίρια κξλόμα. Λεςά από μία ημέοα τςάμξσμ ρςξ τχπ και μπαίμξσμ ρςξ 

κέμςοξ ςξσ, όπξσ διαπιρςώμξσμ όςι ςξ τχπ ασςό είμαι ςξ ρςύλχμα και ξ ρύμδερμξπ 

ςξσ ξσοαμξύ και πχπ ρςιπ άκοεπ ςξσ είμαι ςξ αδοάυςι ςηπ Αμάγκηπ πξσ δίμει ςημ 

κίμηρη ρε όλεπ ςιπ ξσοάμιεπ πεοιρςοξτέπ.. Ξι ςοειπ κόοεπ ςηπ Αμάγκηπ, ξι Λξίοεπ, 

βοίρκξμςαι και ασςέπ εκεί (η Κάυερη ςοαγξσδξύρε ςα πεοαρμέμα, η Ιλχθώ ςα ςχοιμά 

και η Άςοξπξπ ςα μελλξύμεμα) και ξι φσυέπ καλξύμςαμ μα παοξσριαρςξύμ μποξρςά 

ρςημ Κάυερη (Ολάςχμ, 2002). 

Ζ επιλξγή ςξσ ρώμαςξπ ήςαμ καθαοά θέμα ςηπ φσυήπ μποξπ ρςιπ αμέςοηςεπ επιλξγέπ 

πξσ ςηπ δίμξμςαμ. Δκείμη επέλεγε αμ θα μπει ρε ζώξ ή ρε άμθοχπξ και ήςαμ επιλξγήπ 

ςηπ μα αμαζηςήρει ςξ δοόμξ ςηπ αοεςήπ, απξτεύγξμςαπ ςιπ σπεοβξλέπ και επιδιώκξμςαπ 

ςξμ βίξ πξσ θα έκαμε ςημ φσυή πιξ δίκαιη και όυι πιξ άδικη, ώρςε και η κάθε 

μεςεμράοκχρή ςηπ μα ςημ ξδηγεί έμα βήμα πιξ κξμςά ρςημ ενιλέχρή ςηπ και ρςημ 

σπέοςαςη εσδαιμξμία. Τημ εσθύμη για ςημ επιλξγή και ςημ μεςέπειςα διαδοξμή ςηπ 

φσυήπ, ςημ έυει μόμξ η φσυή, μόμξ ξ άμθοχπξπ με ςξμ βίξ ςξσ και όυι ξ Ηεόπ  (Ολάςχμ, 

2002). 

Σςημ Οξλιςεία ςξσ Ολάςχμα, επίρηπ, βλέπξσμε ςξμ Σχκοάςη μα πεοιγοάτει ςξμ 

μύθξ ςξσ Ζοόπ, ξ ξπξίξπ επέρςοεφε από ςξσπ μεκοξύπ και πεοιέγοαφε ςι είδε και 

βίχρε. Ζ φσυή ςξσ βοέθηκε ρε έμα υώοξ με άλλεπ φσυέπ, όπξσ σπήουαμ δύξ δοόμξι 

(έμαπ αοιρςεοά και έμαπ δενιά) ποξπ ςξμ ξσοαμό και δύξ δοόμξι (έμαπ δενιά και έμαπ 

αοιρςεοά) ποξπ ςξ ερχςεοικό ςηπ Γηπ. Σςη μέρη σπήουαμ ξι δικαρςέπ πξσ δίκαζαμ ςιπ 
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φσυέπ. Ζ δίκαια φσυή ακξλξσθξύρε ςξμ δοόμξ δενιά και πάμχ, εμώ η άδικη φσυή ςξμ 

δοόμξ αοιρςεοά και κάςχ. Δκεί παοέμεμε για υίλια υοόμια. Λεςά από ςα υίλια υοόμια 

έβγαιμε από ςξμ άλλξ δοόμξ πξσ εμώμξμςαμ με ςξ ερχςεοικό ςηπ Γηπ και άλλεπ φσυέπ 

καςέβαιμαμ από ςξμ άλλξ δοόμξ πξσ εμώμξμςαμ με ςξμ ξσοαμό. Ασςέπ ξι φσυέπ 

βοίρκξμςαμ όλεπ μαζί ρε έμα λιβάδι και ρσμξμιλξύραμ. Για κάθε αδικία ςηπ φσυήπ η 

ςιμχοία ήςαμ δεκαπλάρια και ςξ αμςίρςξιυξ ίρυσε για ςιπ καλξρύμεπ πξσ είυε επιδείνει 

(Ολάςχμ, 2002).    

Δπιπλέξμ, ρύμτχμα με ςξμ Ολάςχμα ρςξμ Φαίδοξ (όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Guthrie, 

2000),  από ςημ ρςιγμή πξσ μια φσυή πέρει από ςξμ ξσοαμό και εμραοκχθεί, ςόςε 

μπξοεί μα επιρςοέφει ρςημ θεψκή ςηπ ποξέλεσρη μόμξ μεςά από δέκα υιλιάδεπ υοόμια, 

ςα ξπξία διαιοξύμςαι ρε δέκα πεοιόδξσπ ςχμ υιλίχμ υοόμχμ. Ζ κάθε πεοίξδξπ 

πεοικλείει ςημ επίγεια ζχή και ςημ διάοκεια ςηπ ςιμχοίαπ ή ςηπ αμςαμξιβήπ μεςά 

θάμαςξμ. Σςξ ςέλξπ ςηπ κάθε πεοιόδξσ, η κάθε φσυή είυε ςη δσμαςόςηςα μα επιλένει 

έμα άλλξ ρώμα μα μεςεμραοκχθεί (είςε αμθοώπξσ είςε ζώξσ), θέςξμςαπ ςημ απαουή ςηπ 

δεύςεοηπ πεοιόδξσ. Ξ Ολάςχμαπ ρσγκεκοιμέμα, όμχπ, σπξρςηοίζει πχπ η φσυή ςξσ 

τιλόρξτξσ απξςελεί εναίοερη ρςξμ καμόμα ασςό και πχπ έυει ςημ δσμαςόςηςα μα 

ενσφχθεί ρςα ξσοάμια από όπξσ ποξήλθε ρςξ ςέλξπ ςηπ ςοίςηπ υιλιεςίαπ, εάμ έυει 

επιλένει ςέςξια ζχή (ςξσ τιλξρότξσ) για ςοειπ ρσμευόμεμεπ τξοέπ (Guthrie, 2000). 

Σςξσπ Ξοτικξύπ, όμχπ, είμαι πξσ εμςξπίζξσμε για ποώςη τξοά ςημ μεςά θάμαςξμ 

κοίρη ςηπ φσυήπ, πηγή από ςημ ξπξία έμμερα άμςληρε γμώρη ξ Ολάςχμαπ. Ζ φσυή θα 

κοιθεί ρςξμ Άδη για ςημ επίγεια εμράοκχρή ςηπ και έςρι γεμμιέςαι για ποώςη τξοά η 

«ιδέα ςηπ επαμξοθχςικήπ δικαιξρύμηπ ρςξμ κόρμξ ςχμ μεκοώμ», όπχπ αματέοει ξ 

Rhode (2004). Ζ εμδευόμεμη ςιμχοία ςηπ (ρςα Τάοςαοα) όμχπ δεμ ήςαμ αιώμια. Δεμ 

σπάουει αιώμια καςαδίκη ςηπ φσυήπ. Για ασςό άλλχρςε σπήουε και ξ κύκλξπ ςχμ 

μεςεμφσυώρεχμ (Rhode, 2004). Για μα μπξοέρει βέβαια μα ενιλεχθεί η φσυή ςξσ και μα 

γλσςώρει από ςξμ κύκλξ ςχμ μεςεμφσυώρεχμ – ετικςό και επιδιώνιμξ – ξ άμθοχπξπ 

ακξλξσθξύρε ρσγκεκοιμέμη μηρςεία και διαςοξτή, λάμβαμε μέοξπ ρε 

εκρςαριακά/δοαμαςξσογικά δοώμεμα (Hergenhahn, 2005) και ζξύρε έμαμ αρκηςικό 

ςοόπξ ζχήπ (Guthrie, 2000). 

Αμαςοέυξμςαπ ρςα «Χοσρά Έπη» ςξσ Οσθαγόοα, διαπιρςώμεςαι πχπ διαγοάτεςαι 

η ηθική ξδόπ πξσ ξτείλει μα ακξλξσθεί έμαπ άμθοχπξπ ποξκειμέμξσ μα εναγμίρει ςημ 

φσυή ςξσ, μα καλλιεογήρει ςιπ αοεςέπ ςηπ και μα μπξοέρει μα ςημ ξδηγήρει ναμά ρςημ 

θεψκή ςηπ σπόρςαρη. 71 ρςίυξι πξσ ενσφώμξσμ ςημ Αοεςή, ςηπ φσυήπ αλλά και ςξσ 
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ρώμαςξπ, ςξμίζξμςαπ ςημ παμ-γμχρία ςηπ φσυήπ, πξσ ξπχρδήπξςε, όπχπ πεοιγοάτεςαι, 

αογά ή γοήγξοα, θα γμχοίρει ςημ αθαμαρία ςηπ. Λέρα ρςημ αμαζήςηρη ςηπ γμώρηπ, 

λξιπόμ, η ηθική και η μεςατσρική γίμξμςαι έμα και η φσυή, πξσ διακαςέυεςαι από ςη 

λξγική, εμώμεςαι με ςξμ αιθέοα, γίμεςαι κξμμάςι ςξσ όλξσ, κξμμάςι ςξσ Ηεξύ 

(Αθημαίξπ, 2012). 

«Ὧμ εἴ ρξί ςι μέςερςι, κοαςήρειπ ὧμ ρε κελεύχ  

 ἐνακέραπ, φσυὴμ δὲ πόμχμ ἀπὸ ςῶμδε ραώρειπ.  

 ἀλλ' εἴογξσ βοχςῶμ ὧμ εἴπξμεμ ἔμ ςε καθαομξῖπ  

 ἔμ ςε Κύρει φσυῆπ, κοίμχμ καὶ τοάζεσ ἕκαρςα   

 ἡμίξυξμ γμώμημ ρςήραπ καθύπεοθεμ ἀοίρςημ.  

 ἢμ δ' ἀπξλείφαπ ρῶμα ἐπ αἰθέο' ἐλεύθεοξμ ἔλθηιπ,  

ἔρρεαι ἀθάμαςξπ, θεόπ ἄμβοξςξπ, ξὐκέςι θμηςόπ. » (ρς.65-71). 

 «Σ’ ασςά εάμ ερύ έυειπ κάπξια ρσμμεςξυή ςηοώμςαπ ασςά πξσ ρε διαςάρρχ,  

εναγμίζξμςαπ δε ςημ φσυή [ρξσ] από ςξσπ πόμξσπ ασςξύπ, θα ςημ ρώρειπ.  

Αλλά από ςα έογα ςχμ θμηςώμ για ςα ξπξία μιλήραμε και για ςημ κάθαορη  

και για ςημ λύςοχρη ςηπ φσυήπ, κοίμξμςαπ και ρκεπςόμεμξπ ςξ κάθε ςι,  

ημίξυξ ςημ γμώμη μα ςξπξθεςήρειπ, πξσ από πάμχ έουεςαι και είμαι άοιρςη.  

Όςαμ δε εγκαςαλείπξμςαπ ςξ ρώμα, ρε αιθέοα ελεύθεοξμ θα έλθειπ,  

θα είραι αθάμαςξπ, θεόπ άτθαοςξπ, όυι πια θμηςόπ» (μςτ. Αθημαίξπ, 2012). 

Ιαι ξ Οσθαγόοαπ, λξιπόμ, όπχπ ποξγεμέρςεοα ξ Ξοτέαπ και ξι Ξοτικξί, σμμξύμ 

ςημ αθαμαρία ςηπ φσυήπ και επιδιώκξσμ μια ζχή με ηθικέπ ανίεπ και αοεςέπ 

ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει η φσυή ςξσπ μα επιρςοέφει ρςημ θεψκή ςηπ σπόρςαρη. Λόμξ 

με γμώμξμα ςημ ηθική και ςημ λξγική καςά ςη διάοκεια ςξσ βίξσ ςξσ θα μπξοέρει 

καμείπ μα εναγμίρει ςημ φσυή ςξσ, μα ςημ λσςοώρει, μα ςημ ρώρει και μα μπξοέρει εμ 

ςέλει μα αγγίνει ςξσπ αθάμαςξσπ και άτθαοςξσπ θεξύπ. 

Ζ φσυή, λξιπόμ, η ξπξία ποξήλθε από ςξμ κόρμξ ςχμ Ηεώμ και πξσ εγκλχβίρςηκε 

ρςξ θμηςό ρώμα, για μα μπξοέρει μα αμέλθει ναμά από εκεί από όπξσ ποξήλθε, 

ξτείλει μα εμαομξμιρςεί με ςημ τύρη, μα ρεβαρςεί ςα όμςα πξσ ςημ απαοςίζξσμ και μα 

καςαμξήρει ςημ ποξρχοιμόςηςα ςηπ ύληπ. Ξ άμθοχπξπ πξσ επιδίδξμςαμ ρε θσρίεπ, 

ποξπ ςιμή ςχμ θεώμ, και γεσμάςιζε καςαμαλώμξμςαπ ςα θσριαρμέμα ζώα, θεχοξύμςαμ 

σπξςαγμέμξπ ρςημ αμθοώπιμη τύρη ςξσ και απξμακοσρμέμξπ από ςημ αλήθεια ςηπ 

φσυήπ ςξσ (Guthrie, 2000). 
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 Οξλύ ρημαμςικό, λξιπόμ, ρςημ Ξοτική λαςοεία (όπχπ και μεςέπειςα ρςημ 

Οσθαγόοεια Φιλξρξτία) ήςαμ η απξυή από ςξ κοέαπ, θέςξμςαπ ςξμ άμθοχπξ όυι 

επικσοίαουξ έμαμςι ςχμ άλλχμ εμ ζχή όμςχμ αλλά φσυικά  εμρχμαςχμέμξπ με ςξ 

Όλξμ (Guthrie, 2000). Γεμικόςεοα, λξιπόμ, θεχοξύμςαμ απαοαίςηςξπ έμαπ αρκηςικόπ 

«ξοτικόπ» ςοόπξπ ζχήπ, διόςι κύοια επιδίχνη ςχμ Ξοτικώμ, όπχπ έυει αματεοθεί 

ναμά, ήςαμ μία. Ξ εναγμιρμόπ ςηπ φσυήπ καςά ςη διάοκεια ςηπ επίγειαπ ζχήπ, ώρςε μα 

διακξπεί ξ κύκλξπ ςχμ μεςεμραοκώρεχμ και μα ενσφχθεί η φσυή ρςξ βαρίλειξ εκείμξ 

όπξσ ζξσμ ελεύθεοα και παμςξςιμά ξι θεψκέπ φσυέπ (Rohde, 2004).  

Όπχπ θα ήςαμ αμαμεμόμεμξ, λξιπόμ, η ρύμδερή ςχμ Ξοτικώμ με ςξσπ μεκοξύπ ήςαμ 

ιδιαίςεοη και ςξσπ ρσμαμςάμε μα ποξρεύυξμςαι για ασςξύπ και μα δίμξσμ 

ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ για ςημ μεςέπειςα πξοεία ςηπ φσυήπ ςξσπ. 

 

 

2.1.1 Ποξρεσυέπ και ξδηγίεπ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ 

Όρξ ατξοά για ςιπ ποξρεσυέπ πξσ απξδίδξμςαμ από ςξσπ Ξοτικξύπ ποξπ ςξσπ 

μεκοξύπ, ξι απόφειπ ταίμξμςαι μα είμαι διυαρμέμεπ. Υπξρςηοίυςηκε πχπ ξι Ξοτικξί 

πίρςεσαμ πχπ με ποξρεσυέπ ή/και με ςημ ςέλερη άλλχμ μσρςηοίχμ θα μπξοξύραμ μα 

εναρταλίρξσμ μια καλύςεοη μξίοα για ςξσπ μεκοξύπ ρσγγεμείπ/ποξγόμξσπ ςξσπ. Ασςό 

ταίμεςαι μα ςξ σπξρςηοίζει και ξ Rohde (2004), βαριζόμεμξπ ρςα ρημεία, ρςημ 

Οξλιςεία ςξσ Ολάςχμα (364b-365a), όπξσ γίμεςαι λόγξπ για ςξσπ Ξοτικξύπ και ςημ 

πίρςη ςξσπ ρςημ δύμαμη ςηπ ποξρεσυήπ για ςημ εδώ ή ςημ μεςά θάμαςξ πξοεία ςξσπ. 

Σςα ρημεία ασςά ξι Ξοτικξί πεοιγοάτξμςαι ραμ μα ποξρπαθξύμ μα πείρξσμ, ςξσπ 

αμθοώπξσπ αλλά και πόλειπ ξλόκληοεπ, πχπ με ςιπ ποξρεσυέπ και ςιπ αμάλξγεπ ςελεςέπ 

μπξοεί καμείπ μα εναγμίρει ςη φσυή ςξσ αλλά και ςιπ φσυέπ μεκοώμ πξσ βοίρκξμςαμ 

ρςξμ Ιάςχ Ιόρμξ. Ξ Guthrie (2000), σπξρςήοινε πχπ πξσθεμά ρε ασςά ςα ρημεία δεμ 

απξδεικμύεςαι πχπ ξι Ξοτικξί επιδίδξμςαμ ρε ποξρεσυέπ και ρε ςελεςέπ για μα 

βελςιώρξσμ ςημ μξίοα ςχμ απξθαμόμςχμ ρσγγεμώμ ςξσπ. Αμςιθέςχπ, σπξρςηοίζει πχπ 

μάλλξμ απξδεικμύεςαι πχπ ασςέπ ξι ιεοξςελερςίεπ και ποξρεσυέπ γίμξμςαμ για ςξμ 

εναγμιρμό ςηπ φσυήπ ςχμ ίδιχμ από ςσυόμ αμαοςίεπ ςχμ ποξγόμχμ ςξσπ ή/και για μα 

μπξοέρξσμ μα εναγμίρξσμ και μα απαλλαγξύμ από ςξ Τιςαμικό ρςξιυείξ, ςξ ξπξίξ 

θεχοξύραμ χπ ςξ άμξμξ κληοξδόςημα ςχμ ποξγόμχμ ςξσπ. 

Δπιπλέξμ σπξρςηοίζει, πχπ ακόμα και ςξ ρημείξ, όπξσ αματέοεςαι ρςημ Οξλιςεία 

ςξσ Ολάςχμα πχπ «..ειρί μέμ έςι ζώριμ, ειρί δέ καί ςελεσςήραριμ..» (365a), θα μπξοξύρε 
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μα εομημεσςεί με ςξ ρκεπςικό πχπ ξι αμάλξγεπ («ξοτικέπ») ρσμπεοιτξοέπ είμαι 

ρημαμςικέπ και για ςημ ςώοα και για ςημ μεςέπειςα πξοεία ςχμ φσυώμ ςξσπ και όυι για 

ςημ πξοεία ςχμ φσυώμ ςχμ ήδη μεκοώμ (Guthrie, 2000). 

Ηεχοώ πξλύ πιθαμό ξι Ξοτικξί μα επιδίδξμςαμ ρε ιεοξςελερςίεπ και ποξρεσυέπ 

ποξκειμέμξσ μα εναγμιρςξύμ από ςξ Τιςαμικό ρςξιυείξ ςχμ ποξγόμχμ ςξσπ, καθώπ 

ασςό ήςαμ ςξ ρςξιυείξ ςξ ξπξίξ πάρυιζαμ μα καςαδσμαρςεύρξσμ, ποξκειμέμξσ μα 

μπξοέρει η φσυή ςξσπ, πξσ απξςελξύρε θεψκό δημιξύογημα, μα εμχθεί ναμά με ςημ 

ξσοάμια καςαγχγή ςηπ. Από ςημ άλλη, θα μπξοξύρε καμείπ μα πει πχπ είμαι ςξ ίδιξ 

πιθαμό μα επιυειοξύραμ με ιεοξςελερςίεπ και ποξρεσυέπ μα βξηθήρξσμ ςιπ φσυέπ ςχμ 

μεκοώμ μα έυξσμ ξμαλόςεοη πξοεία. Τείμχ όμχπ μα ρσμτχμώ πεοιρρόςεοξ με ςξμ 

Guthrie (2000), καθώπ ταίμεςαι πχπ η πξοεία ςηπ επίγειαπ ζχήπ είμαι ασςή, πξσ καςά 

ςξσπ Ξοτικξύπ, καθξοίζει ςημ μεςέπειςα πξοεία ςηπ φσυήπ. Δίμαι ξι ποάνειπ ρςημ εδώ 

ζχή πξσ καθξοίζξσμ ςημ αμάλξγη ςιμχοία ή αμςαμξιβή και ςημ γεμικόςεοη πξοεία ςχμ 

μεςεμραοκώρεχμ. 

Λέρα από ςιπ ποξρεσυέπ, λξιπόμ, μξσ ταμςάζει πιξ πιθαμό μα επιυειοξύμ μα 

λσςοώρξσμ ςημ φσυή ςξσπ ρςημ εδώ αλλά και ρςημ μεςά θάμαςξ πξοεία ςηπ. Ιαςά έμα 

ςοόπξ ραμ μα επιδίδξμςαμ ρε ποξρεσυέπ και ιεοξςελερςίεπ για ςημ λύςοχρη ςηπ φσυή 

ςξσπ και καςά ςη διάοκεια ςηπ επίγειαπ ζχήπ, και για ςημ απαλλαγή από ςξ ςιςαμικό 

ρςξιυείξ ςχμ ποξγόμχμ, αλλά και για όςαμ εκείμη βοεθεί ρςξμ κόρμξ ςχμ μεκοώμ. 

Οέοα όμχπ, από ςιπ ποξρεσυέπ, είςε ασςέπ ατξοξύμ καθαοά ςημ λύςοχρη ςηπ δικήπ 

ςξσπ φσυήπ ή και ςημ λύςοχρη ςχμ φσυώμ ςχμ ήδη μεκοώμ, καμείπ δεμ μπξοεί μα 

αμτιρβηςήρει ςημ ρςεμή και ιδιαίςεοη ρύμδερη πξσ είυαμ ξι Ξοτικξί με ςξσπ μεκοξύπ. 

Έμα ρημαμςικό εύοημα πξσ απξδεικμύει ςημ ιδιαίςεοη ασςή ρυέρη ςχμ Ξοτικώμ με 

ςξσπ μεκοξύπ, είμαι ξι πλάκεπ πξσ έυξσμ βοεθεί (κσοίχπ ρςημ Θςαλία και ρςημ Ιοήςη) 

και ρςιπ ξπξίεπ έυξσμ καςαγοατθεί ξδηγίεπ ςχμ Ξοτικώμ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ, ξδηγίεπ 

δηλαδή για ςιπ φσυέπ πξσ θα βοεθξύμ ρςξμ Ιάςχ Ιόρμξ.  Σςα ςμήμαςα πξσ έυξσμ 

διαρχθεί από ασςέπ ςιπ πλάκεπ, πεοιγοάτξμςαι ξδηγίεπ ρυεςικά με πξια καςεύθσμρη 

θα ποέπει μα ακξλξσθήρει η φσυή, πώπ θα ποέπει μα ρσμπεοιτεοθεί και πξια λόγια μα 

πει, καθώπ επίρηπ και πξια απάμςηρη θα λάβει αμ σπεμθσμίρει ρςιπ δσμάμειπ πξσ θα 

βοίρκξμςαι εκεί πξιξπ είμαι και ςι δικαιώμαςα έυει (Guthrie, 2000). 

Ξι Ξοτικέπ ασςέπ πλάκεπ, ταίμεςαι μα απεσθύμξμςαι και μα δίμξσμ ξδηγίεπ ποξπ ςιπ 

φσυέπ πξσ θα «ρπάρξσμ» ςξμ κύκλξ ςχμ γεμμήρεχμ, θα εμθσμηθξύμ πίμξμςαπ από ςξ 
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μεοό ςηπ μμήμηπ και θα μπξοέρξσμ εμ ςέλει μα εμχθξύμ με ςιπ σπόλξιπεπ καθάοιεπ 

φσυέπ  και με ςημ θεψκή ποξέλεσρή ςξσπ. 

Ξι πλάκεπ, λξιπόμ, και ςα ςμήμαςα ςχμ ξδηγιώμ ποξπ ςξσπ μεκοξύπ πξσ έυξσμ 

διαρχθεί (Ξοτικά απξρπάρμαςά Μ. 17,17α,18,19,19α,20, όπχπ καςαγοάτξμςαι ρςξ 

βιβλίξ Οοξρχκοαςικξί Φιλόρξτξι: Οεοί Ξοτέχπ, ςόμξπ 1, όπχπ αματέοεςαι ρςξ 

«Δλλημικό Αουείξ»), είμαι ξι ενήπ: 

«Θα βοειπ αοιρςεοά ρςξ δώμα ςξσ Άδη μια κοήμη, και δίπλα ςηπ μα ρςέκει λεσκό 

κσπαοίρρι. Σε ασςή ςημ κοήμη μημ ςσυόμ και πληριάρειπ. Θα βοειπ και μιαμ άλλη, πξσ 

ςοέυει φσυοό ύδχο από ςημ λίμμη ςηπ Μμημξρύμηπ. Μποξρςά ςηπ σπάουξσμ τύλακεπ. 

Να πειπ : “Τηπ Γαίαπ είμαι παιπ και ςξσ έμαρςοξσ Οσοαμξύ, ςξ γέμξπ μξσ ξσοάμιξ. 

Ασςό ςξ νέοεςε κι ερείπ. Έυχ ρςεγμώρει από ςημ δίφα, υάμξμαι. Μόμξ δώρςε μξσ 

ςώοα φσυοό ύδχο πξσ κσλάει από ςημ λίμμη ςηπ Μμημξρύμηπ”. Κι ασςξί θα ρξσ 

δώρξσμ μα πιείπ από ςημ θεψκή κοήμη, και από ςόςε και μεςά θα θοξμιαρςείπ μαζί με 

άλλξσπ ήοχεπ». 

«(Α). Έυει ρςεγμώρει ςξ ρςόμα μξσ από ςη δίφα, υάμξμαι. (Β). Έλα και πιεπ από 

ςημ κοήμη ςηπ αρςείοεσςη, δενιά από ςξ κσπαοίρρι. Πξιξπ είραι κι από πξύ ;; Α. Τηπ 

Γαίαπ είμαι σιόπ και ςξσ Οσοαμξύ ςξσ αρςοξτώςιρςξσ». 

 Ζ ποώςη πλάκα βοέθηκε ρςημ Οεςηλία, ρςημ Ιάςχ Θςαλία, ςξμ ςέςαοςξ ή ςοίςξ 

αιώμα π.Χ. και ςώοα βοίρκεςαι ρςξ Βοεςαμικό μξσρείξ, εμώ η δεύςεοη πλάκα βοέθηκε 

ρςημ Δλεύθεομα ςηπ Ιοήςηπ, ςξμ 2ξ αι. π.Χ. και βοίρκεςαι ρςξ Δθμικό Αουαιξλξγικό 

Λξσρείξ ςηπ Αθήμαπ (Guthrie, 2000). Ξι Ξοτικξί, λξιπόμ, με ασςέπ ςιπ πλάκεπ 

καθξδηγξύμ ςιπ φσυέπ για ςξ πξια διαδοξμή θα ακξλξσθήρξσμ.  

Ζ φσυή έυει τςάρει ρςξμ Άδη και εκεί ξ δοόμξπ δεμ είμαι κξιμόπ. Δεμ σπάουει μία 

διαδοξμή ςημ ξπξία όλεπ ξι φσυέπ ακξλξσθξύμ. Ξι φσυέπ θα αμςικοίρξσμ μια κοήμη 

ρςα αοιρςεοά με έμα λεσκό κσπαοίρρι δίπλα ςηπ. Δκεί αοιρςεοά δεμ ποέπει μα 

πληριάρξσμ. Ξ ξοθόπ δοόμξπ, λξιπόμ, για ςημ ρχςηοία ςηπ φσυήπ είμαι ξ δοόμξπ ποξπ 

ρςα δενιά, όπχπ και μεςαγεμέρςεοα ιρυσοίρςηκε και ξ Ολάςχμαπ. Ατξύ δενιά, λξιπόμ, 

βοίρκεςαι η κοήμη με ςξ μεοό ςηπ μμήμηπ, ςόςε λξγικά αοιρςεοά, εκεί πξσ απξςοέπεςαι 

μα πληριάρξσμ, βοίρκεςαι ςξ μεοό ςηπ λήθηπ, από ςξ ξπξίξ πίμξμςαπ ξι φσυέπ νευμξύμ 

ςημ ποαγμαςική ποξέλεσρή ςξσπ και μεςεμραοκώμξμςαι. 

Από ςημ λίμμη, λξιπόμ, ςηπ Λμημξρύμηπ οέει «φσυοό ύδχο». Χχοίπ, θεχοώ, μα 

εμμξείςαι ςξ «φσυοό» με ςημ έμμξια απλά ςξσ πξλύ κούξσ, όπχπ ρύγυοξμα 

μεςατοάζεςαι. Ζ λένη «φσυοό» ποξέουεςαι από ςξ αουαίξ οήμα «φύυχ» (οήμα από ςξ 



50 

 

ξπξίξ ποξέουεςαι και η λένη «φσυή») και πξσ ρημαίμει πμέχ, δοξρίζχ 

(Οαπαμδοεόπξσλξπ, «Κενικό Αουαίαπ Δλλημικήπ Γλώρραπ»). Άοα, ςξ «φσυοό ύδχο», 

μπξοεί μα εμμξηθεί χπ ςξ δοξρεοό μεοό πξσ δίμει πμξή ρςημ φσυή (ςξ δοξρεοό μεοό 

πξσ κάμει ςημ φσυή μα εμθσμηθεί). 

Δκεί, μποξρςά από ςημ δενιά κοήμη, θα ρσμαμςήρει κάπξιξσπ τύλακεπ. Ιαλείςαι, 

λξιπόμ, η φσυή μα πει ρσγκεκοιμέμα λόγια ποξκειμέμξσ ξι τύλακεπ μα ςηπ επιςοέφξσμ 

μα πιει από ςξ μεοό. «..Τηπ Γαίαπ είμαι παιπ και ςξσ έμαρςοξσ Οσοαμξύ, ςξ γέμξπ μξσ 

ξσοάμιξ. Ασςό ςξ νέοεςε κι ερείπ..».. Ξ άμθοχπξπ, λξιπόμ, παιδί ςηπ Γηπ και ςξσ 

Ξσοαμξύ, αμ και ςξ γέμξπ ςξσ είμαι καθαοά από ςξμ ξσοαμό και ασςό ξι τύλακεπ ςξσ 

ύδαςξπ ςηπ μμήμηπ ςξ γμχοίζξσμ. Τξ ποαγμαςικό γέμξπ ςξσ, λξιπόμ, είμαι ςξ γέμξπ ςηπ 

φσυήπ ςξσ, πξσ ποξέουεςαι από ςξμ ξσοαμό και είμαι θεψκό. Αμςίθεςα, ςξ ρώμα, ςξ 

Τιςαμικό ρςξιυείξ ςξσπ, ποξέουεςαι από ςημ Γη και είμαι ασςό από ςξ ξπξίξ 

ποξρπαθξύμ μα απαλλαγξύμ. 

Βοιρκόμεμη, λξιπόμ, η φσυή μποξπ ρςξσπ τύλακεπ, δηλώμει ςημ αληθιμή καςαγχγή 

ςηπ και ζηςά, καθώπ διφά και υάμεςαι από ςη δίφα (ραμ μα «διφά», μα λαυςαοά μα 

βοει ςξμ δοόμξ ςηπ λύςοχρηπ), μα ςηπ δώρξσμ μα πιει από ςξ ύδχο. Ιαι ασςξί αμέρχπ 

μόλιπ η φσυή ρθεμαοά κάμει ςημ δήλχρή ςηπ, θα ςηπ δώρξσμ μα πιει και έςρι θα 

μπξοέρει μα εμχθεί με ςιπ σπόλξιπεπ ηοχικέπ φσυέπ. 

    «Έουξμαι από καθαοξύπ, καθάοια ςχμ υθξμίχμ βαρίλιρρα, Δσκλή, Δσβξσλέα και 

άλλξι αθάμαςξι θεξί. Γιαςί και εγώ κασυιέμαι πχπ είμαι από ςη δική ραπ γεμιά ςη 

μακάοια, αλλά με δάμαρε η Μξίοα και άλλξι αθάμαςξι θεξί … και ςξμ αρςεοόβξλξ 

κεοασμό. Και πέςανα μακοιά από ςξ πξμεμέμξ, πξλσβάραμξ κύκλξ κι αμέβηκα ρςξ 

πξθηςό ρςετάμι με γοήγξοα πόδια. Σςημ αγκαλιά ςηπ Δέρπξιμαπ ςηπ υθόμιαπ 

βαρίλιρραπ, κούτςηκα, κι από ςξ πξθηςό ρςετάμι καςέβηκα με γοήγξοα πόδια. 

“Όλβιε και μακαοιρςέ, θεόπ θα είραι αμςί βοξςόπ”. Δοίτιξ έπερα ρςξ γάλα». 

«Έουξμαι από καθαοξύπ καθαοή, ςχμ υθξμίχμ βαρίλιρρα, Δσκλή, Δσβξσλέα και 

όρξι άλλξι θεξί δαίμξμεπ. Γιαςί και εγώ κασυιέμαι πχπ είμαι από ςη δική ραπ γεμιά ςη 

μακάοια, πλήοχρα όμχπ για ςιπ ποάνειπ μξσ ςιπ άδικεπ, κι η Μξίοα με δάμαρε … με 

αρςεοόβξλξ κεοασμό. Τώοα έυχ έοθει ικέςιδα ρςημ εσγεμή Πεορετόμη, για μα με 

ρςείλει ποόθσμα ρςξμ ςόπξ ςχμ καθαοώμ». 

«Έουεςαι από καθαοξύπ καθαοή, ςχμ υθξμίχμ βαρίλιρρα, Δσκλή, Δσβξσλέα, ςξσ 

Δία ςέκμα λαμποά. Κι εγώ έυχ ςηπ Μμημξρύμηπ ασςό ςξ δώοξ ςξ νακξσρςό ρςξσπ 

αμθοώπξσπ. “Καικιλία Σκξσμδείμα, ρςξ όμξμα ςξσ μόμξσ πήγαιμε, έγιμεπ θεά”». 
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Ξι ςοειπ ασςέπ πλάκεπ βοέθηκαμ ρςημ Ιάςχ Θςαλία , ςξμ ςέςαοςξ ή ςοίςξ αι. π.Χ. και 

ςώοα βοίρκξμςαι ρςξ Δθμικό Λξσρείξ ρςημ Μάπξλη (Guthrie, 2000). Ξι φσυέπ 

απεσθύμξμςαι ποξπ ςξσπ Αθάμαςξσπ-Ηεξύπ, ποξπ ςημ γεμιά ςχμ «καθαοώμ» φσυώμ, αμ 

θα μπξοξύρε καμείπ μα ςξ παοξσριάρει έςρι, με ςξ θάοοξπ πξσ έυει καμείπ όςαμ αμήκει 

ρςξ ίδιξ γέμξπ. Ασςό άλλχρςε δηλώμει και η φσυή, πχπ καςάγεςαι από ςξ ίδιξ γέμξπ 

και ζηςάει μα ξδηγηθεί ναμά εκεί από όπξσ ποξήλθε. 

Όπχπ ςξ αμςιλαμβάμξμαι, έυει πλέξμ πληοώρει για ςιπ άδικεπ ποάνειπ, για ό,ςι 

ςσυόμ ςημ «ενόοιρε» ρςημ θμηςή ζχή, έυει ζήρει ςξμ αμθοώπιμξ βίξ ςηπ ερςιάζξμςαπ 

ρςημ πμεσμαςικόςηςά ςηπ και εναγμίζξμςαπ ςξ «κακό», ακξλξσθώμςαπ ςημ αοεςή και 

έυει έοθει ξ καιοόπ μα ςελειώρει ξ κύκλξπ ςχμ μεςεμραοκώρεχμ και μα εμχθεί με ςξ 

Ηείξ.  Ζ φσυή πλέξμ έυει θσμηθεί και χπ θεψκή ενσφώμεςαι και εμώμεςαι με ςξμ κόρμξ 

ςχμ Ηεώμ. 

«Όςαμ η φσυή ρξσ εγκαςαλείφει ςξ τώπ ςξσ ήλιξσ, μπεπ ρςα δενιά εκεί πξσ ποέπει, 

ποξρέυξμςαπ πξλύ καλά ςα πάμςα. Να υαίοεραι πξσ ρξσ έςσυε όςι ρξσ έςσυε. Πξςέ 

δεμ ρξσ έςσυε ποιμ. Θεόπ έγιμεπ από άμθοχπξπ. Δοίτιξ έςοενεπ ρςξ γάλα. Χαίοε, 

υαίοε, βαδίζξμςαπ ρςα δενιά, ρςξσπ ιεοξύπ λειμώμεπ και ρςα άλρη ςηπ Πεορετόμηπ». 

Σςημ ςελεσςαία ασςή πλάκα, πξσ ρύμτχμα με ςξμ Guthrie (2000) επίρηπ βοέθηκε 

ρςημ Ιάςχ Θςαλία ςξμ ςέςαοςξ ή ςοίςξ αι. π.Χ. και ςώοα βοίρκεςαι ρςξ Δθμικό 

Λξσρείξ ρςημ Μάπξλη, για ακόμη μία τξοά επιβεβαιώμεςαι πχπ ξ ξοθόπ δοόμξπ για 

ςημ «απελεσθέοχρη» ςηπ φσυήπ είμαι ποξπ ςα δενιά και ξ ποξξοιρμόπ είμαι μξμαδικόπ, 

αμεπαμάληπςξπ και ξδηγεί ρςημ εσδαιμξμία. Σαμ ςξ εοίτιξ (=καςρικάκι) πξσ έςοενε 

ρςξ γάλα, έςρι και η φσυή είυε πλέξμ βοει ςξμ ποξξοιρμό ςηπ.  

Ξ άμθοχπξπ μεςαςοέπεςαι πλέξμ ρε Ηεόπ, εγκαςαλείπξμςαπ ςξ θμηςό ρώμα ςξσ και 

έυξμςαπ καλλιεογήρει και εναγμίρει ςημ φσυή ςξσ καςά ςημ διάοκεια ςξσ βίξσ ςξσ, 

δίμει πλέξμ ςημ δσμαςόςηςα ρςη φσυή ςξσ μα ακξλξσθήρει ςξ μξμξπάςι ςηπ αλήθειαπ 

και ςηπ έμχρηπ με ςξ Ηεψκό, από ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι. 

 

 

2.2 Συεςικξί Οοτικξί Ύμμξι 

 

Αμάμερα ρςα ελάυιρςα διαρχθέμςα κείμεμα πξσ ατξοξύμ ςξμ Ξοτέα, ςη 

διδαρκαλία ςξσ και ςξσπ Ξοτικξύπ, εμςξπίζξσμε και απξρπάρμαςα από ςξσπ 

Ξοτικξύπ Ύμμξσπ πξσ απαγγέλλξμςαμ καςά ςη διάοκεια ςχμ Ξοτικώμ μσρςηοίχμ και 
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ταίμεςαι πχπ ήςαμ γμχρςά μόμξ ρςξσπ μσημέμξσπ. Λέρχ ασςώμ ςχμ ύμμχμ 

ταμεοώμξμςαι πςσυέπ ςιπ πίρςηπ ςξσπ, ςχμ απόφεώμ ςξσπ και ςχμ αμςιλήφεώμ ςξσπ 

πεοί ςχμ ταιμξμέμχμ και ςιπ φσυήπ και ςξσ θαμάςξσ, ρημεία ρςα ξπξία θα επιδιώνχ 

μα εμςξπίρχ και μα ερςιάρχ.  

Ξ  « Ύμμξπ ειπ Δκάςημ», αματεοόμεμξπ ρςημ υθόμια θεόςηςα Δκάςη πξσ ζξύρε ρςξμ 

Άδη, ςημ ςξπξθεςεί αμάμερα ρςιπ φσυέπ ςχμ μεκοώμ μα είμαι εμθξσριαρμέμη και μα 

ςξσπ τοξμςίζει («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). Ξι φσυέπ βοίρκξμςαι και πάλι, όπχπ έυει 

αματεοθεί, ρςξ Άδη αλλά ασςή ςη τξοά ξ Άδηπ απξςελεί ρςάρη ςχμ φσυώμ και όυι η 

καςάληνή ςξσπ. Ξ Άδηπ μπξοεί μα βοίρκεςαι κάςχ από ςημ Γη αλλά η καςξικία ςχμ 

Ηεώμ είμαι εκςόπ Γηπ, ρςξμ Ξσοαμό, όπχπ δηλώμεςαι και ρςξμ Ύμμξ ποξπ ςξμ Ξσοαμό 

«..ξἶκε θεῶμ μακάοχμ..» («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Ξ Άδηπ, όμχπ, χπ Ηεόπ ςξσ Ιάςχ Ιόρμξσ, μπξοεί και κσοιαουεί ρςξσπ αμθοώπξσπ 

με ςξμ Ηάμαςξ και καςξικεί ρςξμ ρκξςειμό ασςό ςόπξ, ρςξμ ξπξίξ βοίρκξμςαι και ςα 

Τάοςαοα, και πξσ υαοακςηοίζεςαι, ρςξμ ύμμξ ςχμ Ξοτικώμ «Διπ Ολξύςχμα», χπ έμαπ 

αρσγκίμηςξπ/ακξύοαρςξπ, φσυοόπ και δίυχπ πμξή/ζχή ςόπξπ. Ιαι τσρικά ποξρςάςιδα 

ςχμ πσλώμ ςξσ Άδη και βαρίλιρρα ςχμ μεκοώμ θεχοείςαι η Οεορετόμη – «Ύμμξπ 

Οεορετόμηπ» – η ξπξία ταίμεςαι μα ποξκαλεί ςημ εμαλλαγή ζχήπ και θαμάςξσ ρςημ 

τύρη, όπχπ ιρυσοίζξμςαμ ξι Ξοτικξί πχπ ρσμέβαιμε και ρςξσπ αμθοώπξσπ χρόςξσ ξι 

φσυέπ ςξσπ εναγμιρςξύμ και εμχθξύμ ναμά με ςξ θείξ («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Σε αμςιδιαρςξλή με ςξ ρκόςξπ, εμςξπίζξσμε ςξμ Ήλιξ, πξσ εκςόπ από πηγή ςξσ 

τχςόπ, ταίμεςαι πχπ απξςελεί και πηγή ςηπ δικαιξρύμηπ, ςξσ αγαθξύ, ξ τύλακαπ ςηπ 

αλήθειαπ και ςξ τχπ ςηπ ζχήπ, όπχπ εμςξπίζεςαι ρςξμ Ύμμξ «Διπ Ήλιξμ», τχπ πξσ 

ρςημ ξσρία ταίμεςαι, ρύμτχμα με ςξσπ Ξοτικξύπ, μα απξζηςά η φσυή ποξκειμέμξσ μα 

επαμέλθει ρςημ ξσοάμια καςαγχγή ςηπ («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Σύμτχμα, επίρηπ, με ςξσπ Ξοτικξύπ και με ςξμ ύμμξ ςξσπ «Αιθέοξπ», ξ Αιθέοαπ 

είμαι ςξ πσο, ςξ πιξ άοιρςξ ρςξιυείξ πξσ καςέυει μεγάλξ μεοίδιό ςξσ κόρμξσ. Δίμαι 

ασςό πξσ τέομει ςξ τχπ, πξσ δαμάζει ςα πάμςα και, ακαςαμίκηςξ χπ είμαι, δίμει ςξμ 

ρπιμθήοα ςηπ ζχήπ ρε όλα ςα ζχμςαμά πλάρμαςα («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). Σαμ μα 

ποόκειςαι για ασςό πξσ δίμει ςη ρπίθα ρςημ φσυή μα δοάρει, φσυή πξσ πλέξμ χπ μία, 

βλέπξσμε μα θεχοείςαι πχπ επηοεάζεςαι από αύοεπ, καθώπ ξι θεςικέπ ταίμεςαι μα ςημ 

θοέτξσμ, όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Ύμμξ «Ήοηπ» («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Σςξμ Ύμμξ ποξπ ςημ Αθημά, η Αθημά παοξσριάζεςαι μα είμαι ασςή πξσ νερηκώμει 

ςιπ φσυέπ ςχμ αμθοώπχμ, η ρπίθα ςηπ παοόομηρηπ, εκείμη πξσ μπξοεί μα ποξκαλέρει 
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ξογή και ςαοαυή αλλά ςασςόυοξμα ποξρτέοει τοόμηρη και ρύμερη, πξσ δεμ έυει γέμξπ 

και διαθέςει πξλλέπ μξοτέπ. Έμαπ ύμμξπ ποξπ ςημ θεά ςηπ ρξτίαπ, πξσ θα μπξοξύρε μα 

πει καμείπ πχπ μξιάζει ραμ ύμμξπ ποξπ ςημ ίδια ςημ φσυή («Ξοτικξί ύμμξι», 2001).  

Σςξμ ύμμξ «Ιξούβαμςξπ» (όπξσ ξι Ιξούβαμςξι θεχοξύμςαμ ραμ ποόγξμξι ςχμ 

Ιξσοήςχμ, ποξεουόμεμξι από ςημ Λ. Αρία), καλείςαι ξ Ιξούβαμςξπ, πέοα ςχμ άλλχμ, 

μα βξηθήρει ¨μα καςαπξλεμηθξύμ ςα ταμςάρμαςα ςηπ φσυήπ πξσ είμαι ποξψόμςα ςηπ 

αμάγκηπ¨. Όπχπ ςξ αμςιλαμβάμξμαι, ξ άμθοχπξπ καλείςαι μα είμαι ήοεμξπ και όυι 

ξογιρμέμξπ και μα μημ επιςοέπει ρε φεύςικεπ αμάγκεπ, πξσ ταμςάζξσμ απαοαίςηςεπ 

εμώ δεμ είμαι, μα ποξκαλξύμ/γεμμξύμ «ταμςάρμαςα» ρςημ φσυή ςξσ («Ξοτικξί 

ύμμξι», 2001). 

Ζ Αμάγκη όμχπ θεχοξύμςαμ πχπ είυε κόοεπ ςιπ Λξίοεπ, και πχπ βοίρκξμςαμ παοόμ 

ρςημ κοίρη ςχμ φσυώμ και ςημ μεςέπειςα επιλξγή ςηπ μεςεμράοκχρήπ ςξσπ (Ολάςχμ, 

2002). Από  μια ςέςξια ξπςική, πιθαμόμ ςα «ταμςάρμαςα ςηπ φσυήπ» μα μξξύμςαι χπ 

θξλέπ μμήμεπ ποξηγξύμεμχμ κοίρεχμ ςηπ φσυήπ ή μεςεμραοκώρεώμ ςηπ, ςα ξπξία 

καλείςαι μα ςιθαρεύρει ξ άμθοχπξπ ποξκειμέμξσ μα βοει και μα ξδηγηθεί η φσυή ςξσ 

ρςξ δοόμξ ςξσ τχςόπ.  

Ξ έοχςαπ, από ςημ άλλη, ξ ξπξίξπ άμερα ρσρυεςιζόςαμ με ςημ φσυή, καςέυει 

ρημαμςική θέρη ρςημ Ξοτική διδαρκαλία (καθώπ ρύμτχμα με ςημ Ξοτική Ηεξγξμία 

σπήονε από ςημ αουή ςχμ όλχμ και απξςελεί ςημ αιςία έμχρηπ ςχμ όλχμ) και για ασςό 

ενσμμείςαι ρςξ «Έοχςξπ» χπ ασςόπ πξσ ¨κοαςά ςα κλειδιά ςχμ πάμςχμ¨ («Ξοτικξί 

ύμμξι», 2001). 

Ξ Δομήπ, παοαμέμει ξ αγγελιξτόοξπ ςχμ Ηεώμ αλλά και ξ φσυξπξμπόπ, ασςόπ πξσ 

ξδηγεί με ςξ ιεοό οαβδί ςξσ ςιπ φσυέπ ρςξμ Ιάςχ κόρμξ όςαμ τςάρει ξ υοόμξπ, και πξσ 

έυει ςημ δύμαμη με ςξ οαβδί ςξσ μα ςιπ «νσπμήρει από ςξμ ύπμξ» ναμά, όπχπ ταίμεςαι 

και μέρα από ςξμ Ξοτικό ύμμξ «Δομξύ υθξμίξσ», καθώπ είμαι ξ μόμιμξπ ξδηγόπ ςχμ 

φσυώμ ρςξ αδιάκξπξ ςανίδι ςξσπ («Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Σςξμ «Μεμέρεχπ ύμμξ», αμάμερα ρε άλλα ςα ξπξία διαυειοίζεςαι η Μέμεριπ (η Ηεία 

δίκη- ραμ μα πιρςεύεςαι πχπ ςξ κακό πξσ ποξκαλεί κάπξιξπ, μελλξμςικά θα 

επιρςοατεί ρε ασςόμ) και για ςα ξπξία επιδιώκει μα απξδώρει δικαιξρύμη είμαι και ξι 

ακαςαμόηςεπ ξομέπ μιαπ σπεοήταμηπ φσυήπ πξσ βλάπςξσμ άλλξσπ («Ξοτικξί ύμμξι», 

2001). 

Δπιπλέξμ, μέρα από ςξσπ ύμμξσπ ςχμ «Λξσρώμ» και ςηπ «Λμημξρύμηπ», 

αμςιλαμβάμεςαι καμείπ πχπ η αοεςή, η παιδεία, η έμπμεσρη και η ταμςαρία (επιδοάρειπ 
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ςχμ μξσρώμ) θεχοείςαι πχπ θοέτξσμ ςημ φσυή και ξδηγξύμ ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςηπ 

διαμόηρηπ. Ιαι πχπ η μμήμη ρσμσπάουει και ρσγκοαςεί ςημ φσυή, και είμαι ασςή ςημ 

ξπξία σμμξύμ και ζηςξύμ μα νσπμήρει ςημ φσυή από ςημ λήθη ρςημ ξπξία βοίρκεςαι 

(«Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Λα ξι πιξ αμςιποξρχπεσςικξί ύμμξι (για ασςό και ρσμπεοιλαμβάμχ και ςξ αουαίξ 

κείμεμξ), ρυεςικά με ςημ φσυή και ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ, δεμ θα μπξοξύραμ μα 

είμαι άλλξι από ςξσπ ύμμξσπ ςξσ «Ύπμξσ», ςξσ «Ξμείοξσ» και ςξσ «Ηαμάςξσ». 

Ύμμξπ  Ύπμξσ: «῞Υπμε, ἄμαν μακάοχμ πάμςχμ θμηςῶμ ς' ἀμθοώπχμ 

καὶ πάμςχμ ζώιχμ, ὁπόρα ςοέτει εὐοεῖα υθώμ· 

πάμςχμ γὰο κοαςέειπ μξῦμξπ καὶ πᾶρι ποξρέουηι 

ρώμαςα δερμεύχμ ἐμ ἀυαλκεύςξιρι πέδηιρι, 

λσριμέοιμμε, κόπχμ ἡδεῖαμ ἔυχμ ἀμάπασριμ 

καὶ πάρηπ λύπηπ ἱεοὸμ παοαμύθιξμ ἔοδχμ· 

καὶ θαμάςξσ μελέςημ ἐπάγειπ φσυὰπ διαρώζχμ· 

αὐςξκαρίγμηςξπ γὰο ἔτσπ Κήθηπ Ηαμάςξσ ςε. 

ἀλλά, μάκαο, λίςξμαί ρε κεκοαμέμξμ ἡδὺμ ἱκάμειμ 

ρώζξμς' εὐμεμέχπ μύρςαπ θείξιριμ ἐπ' ἔογξιπ.» («Ξοτικξί Ύμμξι», 2001) 

Ξ Ύπμξπ, λξιπόμ, θεχοείςαι αδεοτόπ ςξσ Ηαμάςξσ και ςηπ Κήθηπ. Λε εκείμξμ ςξ 

ρώμα δερμεύεςαι και μαζί με ςημ φσυή αμακξστίζξμςαι από ςξσπ κόπξσπ πξσ έυξσμ 

πεοάρει. Ξ Ύπμξπ όμχπ κάμει και κάςι επιπλέξμ για ςημ φσυή, ακοιβώπ γιαςί είμαι 

«ρσγγεμήπ» με ςημ λήθη και ςξμ θάμαςξ. Τημ ποξεςξιμάζει ακοιβώπ για ασςά με ςα 

ξπξία «ρσγγεμεύει», καθώπ μέρα από ασςόμ η φσυή αρκείςαι για μα μπξοέρει μα 

δευθεί ςξμ θάμαςξ. 

Ύμμξπ Ξμείοξσ: «Ιικλήρκχ ρε, µάκαο, ςαμσρίπςεοε, ξὖλε ῎Ομειοε, 

ἄγγελε µελλόμςχμ, ϑμηςξῖπ υοηρµχιδὲ µέγιρςε : 

ἡρσυίαι γὰο ὕπμξσ γλσκεοξῦ ριγηλὸπ ἐπελθώμ, 

ποξ[π]τχμῶμ φσυαῖπ ϑμηςῶμ μόξμ αὐςὸπ ἐγείοειπ, 

καὶ γμώµαπ µακάοχμ αὐςὸπ καθ’ ὕπμξσπ ὑπξπέµπειπ, 

ριγῶμ ριγώραιπ φσυαῖπ µέλλξμςα ποξταίμχμ, 

ξἷριμ ἐπ’ εὐρεβίηιρι ϑεῶμ μόξπ ἐρθλὸπ ὁδεύει, 

ὡπ ἂμ ἀεὶ ςὸ καλὸμ µέλλξμ, γμώµηιρι ποξλητθέμ, 

ςεοπχλαῖπ ὑπάγηι ~ίξμ ἀμθοώπχμ ποξυαοέμςχμ, 

ςῶμ δὲ κακῶμ ἀμάπασλαμ, ὅπχπ ϑεὸπ αὐςὸπ ἐμίρπηι 
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εὐυχλαῖπ ϑσρίαιπ ςε υόλξμ λύραμςεπ ἀμάκςχμ. 

εὐρεβέριμ γὰο ἀεὶ ςὸ ςέλξπ γλσκεοώςεοόμ ἐρςι, 

ςξῖπ δὲ κακξῖπ ξὐδὲμ ϕαίμει µέλλξσραμ ἀμάγκημ 

ὄφιπ ὀμειοήερρα, κακῶμ ἐνάγγελξπ ἔογχμ, 

ὄτοα µὴ εὕοχμςαι λύριμ ἄλγεξπ ἐουξµέμξιξ. 

ἀλλά, µάκαο, λίςξµαί ρε ϑεῶμ µημύµαςα ϕοάζειμ, 

ὡπ ἂμ ἀεὶ γμώµαιπ ὀοθαῖπ καςὰ πάμςα πελάζηιπ 

µηδὲμ ἐπ’ ἀλλξκόςξιρι κακῶμ ρηµεῖα ποξταίμχμ» («Ξοτικξί Ύμμξι», 2001). 

Σύμτχμα με ςξσπ Ξοτικξύπ, λξιπόμ, μέρα από ςα όμειοα η φσυή ςξσ αμθοώπξσ 

μαθαίμει ςα μελλξύμεμα. Τξ όμειοξ απξςελεί για ςξσπ Ξοτικξύπ ςξμ ποξτήςη ςηπ 

φσυήπ, ξ ξπξίξπ επιρκέπςεςαι ςημ φσυή καςά ςη διάοκεια ςξσ ύπμξσ (πξσ και ασςή και 

ςξ ρώμα έυει γαλημέφει) και ςηπ «μιλά» διεγείοξμςαπ ςασςόυοξμα ςξμ μξσ. Για ςξσπ 

Ξοτικξύπ, ξι απόφειπ ςχμ Ηεώμ απξκαλύπςξμςαι μέρα από ςα όμειοα, ξι ξπξίξι 

«μιλξύμ» ρςιπ φσυέπ ςχμ καλώμ/εσρεβώμ αμθοώπχμ, για ασςά πξσ ποόκειςαι μα 

γίμξσμ μελλξμςικά και για μα μπξοέρξσμ μα αμςένξσμ και μα διαυειοιρςξύμ 

ξπξιαδήπξςε κακξσυία. Σςξσπ αμθοώπξσπ όμχπ πξσ δεμ είμαι καλξί/εσρεβείπ ςξ όμειοξ 

δεμ έουεςαι μα ταμεοώρει ςημ μελλξμςική ζχή, δεμ έουεςαι μα ποξτηςεύρει για ςα 

δειμά πξσ επέουξμςαι. Τξ ςέλξπ ςχμ εσρεβώμ αμθοώπχμ είμαι πάμςξςε πιξ γλσκό, 

σπξρςηοίζξσμ ξι Ξοτικξί. 

Ύμμξπ Ηαμάςξσ: «Ιλῦθί µεσ, ὃπ πάμςχμ ϑμηςῶμ ξἴηκα κοαςύμειπ 

     πᾶρι διδξὺπ υοόμξμ ἁγμόμ , ὅρχμ πόοοχθ’ ὑπάουειπ : 

ρὸπ γὰο ὕπμξπ φσυῆπ ϑοαύει καὶ ρώµαςξπ ὁλκόμ, 

ἡμίκ’ ἂμ ἐκλύηιπ ϕύρεχπ κεκοαςηµέμα δερµὰ 

ςὸμ µακοὸμ  ώιξιρι ϕέοχμ αἰώμιξμ ὕπμξμ, 

κξιμὸπ µὲμ πάμςχμ, ἄδικξπ δ’ ἐμίξιριμ ὑπάουχμ, 

ἐμ ςαυσςῆςι ~ίξσ παύχμ μεξήλικαπ ἀκµάπ : 

ἐμ ρξὶ γὰο µξύμχι πάμςχμ ςὸ κοιθὲμ ςελεξῦςαι : 

ξὔςε γὰο εὐυαῖριμ πείθηι µόμξπ ξὔςε λιςαῖριμ. 

ἀλλά, µάκαο, µακοξῖρι υοόμξιπ  χῆπ ρε πελάζειμ 

αἰςξῦµαι, ϑσρίαιρ[ι] καὶ εὐυχλαῖπ λιςαμεύχμ, 

ὡπ ἂμ ἔξι γέοαπ ἐρθλὸμ ἐμ ἀμθοώπξιρι ςὸ γῆοαπ»  («Ξοτικξί Ύμμξι», 2001) 

Σςξμ ύμμξ ποξπ ςξμ Ηάμαςξ, παοαςηοείςαι πχπ ξι Ξοτικξί σπξρςήοιζαμ πχπ ςξ 

γήοαπ είμαι για ςξσπ αμθοώπξσπ ¨δώοξ¨, απξδεικμύξμςαπ πχπ ξι Ξοτικξί δεμ 
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απξοοίπςαμε ςημ επίγεια ζχή, δεμ ςημ απαομξύμςαμ ξλξκληοχςικά. Αμςιθέςχπ, 

θεχοξύραμ εμ μέοει ςξμ θάμαςξ άδικξ, γιαςί αμ και ήςαμ κξιμόπ για όλξσπ, κάπξιξσπ 

ταίμεςαι λεπ και ςξσπ αδικεί, ατξύ ςξσπ παίομει πξλύ μχοίπ από ςη ζχή. Ιαςαμξξύμ 

όμχπ, όπχπ ταίμεςαι από ςξμ ύμμξ, πχπ είμαι αμαπότεσκςξπ και ςίπξςα δεμ μπξοεί μα 

ςξμ ρςαμαςήρει, καθώπ θεχοξύμ πχπ δεμ είμαι ξ ίδιξπ σπαίςιξπ αλλά πχπ απλά εκςελεί 

ασςά πξσ έυξσμ απξταριρςεί για όλξσπ.  

 Διαπιρςώμεςαι, λξιπόμ, πχπ και ρε πξλλξύπ ύμμξσπ, η επικοαςξύρα επιθσμία ςχμ 

Ξοτικώμ ήςαμ μα μπξοέρξσμ μα έυξσμ έμα καλό ςέλξπ ρςη ζχή ςξσπ, αμ και δεμ 

απαομξύμςαι ςη ζχή, καθώπ επιζηςξύμ και σγεία (π.υ. ύμμξι «Αρκληπιξύ» και 

«Υγείαπ») και μακοξζχία. Δπιδιώκξσμ μα ζξσμ, όμχπ, μια εμάοεςη και δίκαιη ζχή, 

ερςιάζξμςαπ ρε ρημαμςικόςεοα ζηςήμαςα από όςι ξ πλξύςξπ και η ενξσρία. Υπέοςαςη, 

όμχπ, επιθσμία ςξσπ και ρκξπόπ, παοαμέμει ξ εναγμιρμόπ ςηπ φσυήπ ςξσπ ώρςε μα μημ 

υοειαρςεί μα μεςεμφσυχθξύμ ναμά, αλλά μα μπξοέρει η φσυή ςξσπ, μέρα από ςξ ςελικό 

ςηπ ςανίδι, μα επιρςοέφει εκεί πξσ αμήκει.. αμάμερα ρςξσπ (ξσοάμιξσπ) Ηεξύπ 

(«Ξοτικξί ύμμξι», 2001). 

Τημ ίδια πεοίξδξ όμχπ με ςημ ενάπλχρη ςηπ ξοτικήπ διδαρκαλίαπ (η ξπξία 

υοηριμξπξιήθηκε χπ βάρη για ςημ δημιξσογία ςξσ αμςίρςξιυξσ θοηρκεσςικξύ 

κιμήμαςξπ), ρςιπ ακςέπ ςηπ Θχμίαπ είυε αουίρει μα αμαπςύρρεςαι μια άλλη 

κξρμξαμςίληφη ( Rohde, 2004), η ξπξία επαμαποξρδιόοιζε, αμάμερα ρε άλλα, ςημ 

φσυή, ςξ θάμαςξ, ςη μεςά θάμαςξ ή μη πξοεία ςηπ φσυήπ, θέςξμςαπ εμ πξοεία ρςξ 

ποξρκήμιξ ςημ ιδεαλιρςική και σλιρςική θεώοηρη ςηπ φσυήπ και ξοιξθεςώμςαπ, ρε 

γεμικόςεοξ πλαίριξ, ςημ απαουή ςηπ επξυήπ ςχμ Φιλξρότχμ ςηπ Αουαίαπ Δλλάδαπ.  
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ΙΑΔΦΑΚΑΘΟ ΤΡΘΤΟ  

 

 Ζ ΑΛΦΘΣΒΖΤΖΣΖ ΤΩΜ ΟΛΖΡΘΙΩΜ ΙΑΘ ΟΡΦΘΙΩΜ ΑΜΤΘΚΖΨΔΩΜ ΖΔΖ    

 ΣΤΖΜ ΑΡΧΑΘΑ ΔΚΚΑΔΑ 

 

Τιπ Ξμηοικέπ και ςιπ Ξοτικέπ αμςιλήφειπ πεοί φσυήπ και θαμάςξσ, ςιπ ρσμαμςάμε, 

λξιπόμ, ποιμ εμταμιρςεί και αμαπςσυθεί η Φιλξρξτία ρςξμ Δλλαδικό υώοξ, όπξσ λόγχ 

ήδη υαμέμηπ γμώρηπ και με ςξμ πέοαρμα ςχμ αιώμχμ εμπλξσςίζξμςαι με δειριδαιμξμίεπ 

ρε έμα πλαίριξ μσρςικιρμξύ, καθώπ ξι σπεοτσρικέπ ενηγήρειπ για ςξμ κόρμξ και ςξμ 

άμθοχπξ ταίμεςαι μα καςείυαμ ςξμ κύοιξ οόλξ. Ζ τιλξρξτία, επξμέμχπ, ρςξμ ςόςε 

Δλλαδικό υώοξ ταίμεςαι πχπ κάμει ςημ εμτάμιρή ςηπ όςαμ ξι τσρικέπ ενηγήρειπ 

έουξμςαι ρςξ ποξρκήμιξ και αμςικαθιρςξύμ ςιπ σπεοτσρικέπ (Hergenhahn, 2008).   

Ξι τσρικέπ ασςέπ ενηγήρειπ ήςαμ και εκείμεπ πξσ έθεραμ σπό αμτιρβήςηρη ςιπ 

ποξγεμέρςεοα αμαλσθέμςεπ αμςιλήφειπ ασςέπ ςχμ Δλλήμχμ ςιπ αουαιόςηςαπ, ρςιπ 

ξπξίεπ ταίμεςαι ραμ μα τάμςαζε ποαγμαςικό και ταμςαρςικό χπ έμα. Σε μια 

ποξρπάθεια εκλξγίκεσρηπ - λξγικήπ επενήγηρηπ ςχμ διατόοχμ ταιμξμέμχμ, ςξ 

σπεοτσρικό ταίμεςαι μα ξδηγείςαι ποξπ ςημ απόοοιφη. Δίμαι η πεοίξδξπ μεςάβαρηπ 

από ςξμ Λύθξ ρςξμ Κόγξ, πεοίξδξπ όπξσ ταίμεςαι πχπ διαμξοτώμεςαι η οεαλιρςική 

ρκέφη, ρσγκοξςείςαι η εμμξιξλξγική ατηοημέμη ρκέφη και διεοεσμάςαι η ξσρία και 

όυι μόμξ η επιτάμεια ςχμ ποαγμάςχμ (Δατέομξπ, 2010). 

Ξ Λύθξπ όμχπ, πεοιέυει ρςημ ξσρία ςξ ρύμξλξ ςχμ γμώρεχμ και ςξσ ρσρςήμαςξπ 

ανιώμ ςχμ  Δλλήμχμ ςηπ αουαψκήπ κξιμχμίαπ (Vegetti, 2000), όπχπ διαταίμεςαι και 

μέρα από ςα Ξμηοικά Έπη, αλλά και ςιπ γμώρειπ από μια, όπχπ ταίμεςαι, 

ποξγεμέρςεοηπ αουαιόςηςαπ. Ξι γμώρειπ ασςέπ (χπ έυξσμ), ρε κξιμχμίεπ πιξ ρύμθεςεπ 

και πιξ αμαπςσγμέμεπ πλέξμ, ταίμεςαι πχπ δεμ επαοκξύμ για ςημ κάλσφη ςχμ 

πξλιςιρςικώμ αμαγκώμ και για ςημ πξλιςική  ρσμβίχρη ςχμ αςόμχμ. Ξ Λύθξπ λξιπόμ 

παοαγκχμίζεςαι, υχοίπ όμχπ μα εναλείτεςαι, και ξ Κόγξπ παίομει ςα ημία και μέρα 

από ασςή ςημ πξοεία ταίμεςαι πχπ γεμμιέςαι η τιλξρξτική και μεςέπειςα η 

επιρςημξμική ρκέφη (Vegetti, 2000).  

Ξ Ηεόπ ταίμεςαι πχπ ςασςίζεςαι με ςημ έμμξια ςηπ ρξτίαπ και ξ Φιλόρξτξπ είμαι 

εκείμξπ πξσ αρπάζεςαι ςημ ρξτία και αμαζηςά ςημ αληθιμή γμώρη, η ξπξία δεμ 
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απξςελεί πλέξμ απξκλειρςικόςηςα μεοικώμ (Δατέομξπ, 2010) – πξσ πιθαμόμ μα 

ξικειξπξιήθηκαμ ςημ Ξοτική διδαρκαλία και μα ποόβαλλαμ ςημ σπξκειμεμική ςξσπ 

εομημεία ρυεςικά με ασςήμ - αλλά είμαι ποξριςή ρε όλξσπ και εμςξπίζεςαι ρςξμ 

απξδεικςικό λόγξ, ρύμτχμα με ςξμ Vernant, 1989 όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Δατέομξ 

(2010).     

Σε γεμικόςεοξ πλαίριξ, η Φιλξρξτία δεμ ήοθε πξςέ ρε αμξιυςή ρύγκοξσρη με ςημ 

επικοαςξύρα Ηοηρκεία, ξύςε η Ηοηρκεία με ςημ Φιλξρξτία. Δκςόπ από ελάυιρςεπ 

εναιοέρειπ, ξι δύξ ασςέπ καςεσθύμρειπ δοξύραμ παοάλληλα υχοίπ μα αμαιοεί η μία ςημ 

άλλη. Σαμ μα διαποαγμαςεύξμςαμ διατξοεςικέπ πςσυέπ ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ (Rohde, 

2004). 

Ξ εμ γέμει Φιλόρξτξπ, όμχπ, πλέξμ, ταίμεςαι πχπ είυε ςημ αμάγκη μα ενηγήρει ςξμ 

κόρμξ, μα καςαμξήρει ςα ταιμόμεμα, μα επενεογαρςεί και μα έοθει ρε επατή με ςξ 

ερχςεοικό ςξσ και ςξ ενχςεοικό ςξσ πεοιβάλλξμ και μα απεγκλχβιρςεί από ςξμ 

ρκξςαδιρμό ςηπ άγμξιαπ. Ασςό ταίμεςαι πχπ έυει ραμ απξςέλερμα ςημ απόοοιφη 

παλαιώμ και ςημ αμαζήςηρη μέχμ ξδώμ αλλά και ςημ εμρχμάςχρη παλαιώμ και μέχμ 

ξδώμ για ςημ επίςεσνη ςξσ ρκξπξύ. Ιαι η φσυή ταμςάζει ραμ μα ςαλαμςεύεςαι 

αμάμερα ρςημ αιχμιόςηςα και ρςη θμηριμόςηςα μποξπ ρςημ διακαώπ επιθσμία ςηπ 

αμαζήςηρηπ ςηπ αλήθειαπ. 

 

 

 

3.1. Υλιρςικέπ αμςιλήφειπ πεοί φσυήπ 

 

Βοιρκόμεμξι, λξιπόμ, ρςιπ ακςέπ ςιπ Θχμίαπ ρσμαμςάμε ςξσπ Ίχμεπ τιλξρότξσπ, πξσ 

αμαζηςξύμ ςημ γμώρη μακοιά από ςιπ καθξδηγήρειπ ςχμ παοαδξριακώμ πεπξιθήρεχμ 

και παοαςηοξύμε ςημ ρςοξτή ςξσπ ποξπ ςξ ρύμπαμ χπ ρύμξλξ (Rohde, 2004). Αουικά 

ρσμαμςάμε ςξμ Ηαλή ςξμ Λιλήριξ (624-546 π.Χ.), ξ ξπξίξπ σπξρςήοινε πχπ η φσυή 

απξςελεί κιμηςήοια δύμαμη και χπ κιμηςήοια δύμαμη σπάουει ρε όλα όρα 

υαοακςηοίζξμςαι από κίμηρη, από ςξμ άμθοχπξ έχπ και ςημ μαγμίςιδα λίθξ. Ζ 

απξσρία ςηπ κίμηρηπ ρημαίμει άμερα και απξσρία ςηπ φσυήπ (Δατέομξπ, 2010).  

Ζ φσυή, λξιπόμ, δεμ απξςελεί, ρύμτχμα με ςξμ Ηαλή, μια νευχοιρςή πμεσμαςική 

ξμςόςηςα πξσ εγκλχβίζεςαι μέρα ρςξ ρώμα, αλλά απξςελεί κξρμική - σλική δύμαμη, 

εναοςώμεμη από ςξμ σλικό κόρμξ - ποξεουόμεμη από ςξ μεοό καθώπ θεχοξύρε πχπ ςξ 
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μεοό είμαι η σλική αουή ςχμ όλχμ - ρςημ ξπξία ξτείλεςαι η κίμηρη και η ζχή 

(Δατέομξπ, 2010). Ζ φσυή, λξιπόμ, απξκςά μέεπ διαρςάρειπ αμ και η ξμξμαρία ςηπ 

παοαμέμει η ίδια. Λεςαςοέπεςαι, αμ θα  μπξοξύραμε μα πξύμε, ρε αμενάμςληςη πηγή 

εμέογειαπ πξσ διακαςέυει όλα όρα παοαςηοξύμε εμ ζχή και εμ κιμήρει.  

Ζ φσυή λξιπόμ, ρύμτχμα με ςημ άπξφη ασςή, απξςελείςαι από ύλη, αλλά απξςελεί 

και παγκόρμια δύμαμη άτθαοςη και αιώμια. Ζ  φσυή ταίμεςαι μα μπξοεί μα 

μεςαβάλλεςαι  αλλά μα μημ καςαρςοέτεςαι, και άοα μα παοαμέμει αιώμια. Δπξμέμχπ ξ 

ιρυσοιρμόπ ςηπ μη ύπαονηπ φσυήπ χπ αμενάοςηςη πμεσμαςική ξμςόςηςα δεμ ςηπ ρςεοεί 

ςημ αιχμιόςηςά ςηπ.   

Αμ σπξθέρξσμε, λξιπόμ, πχπ φσυή έυει ξ άμθοχπξπ, φσυή έυξσμ ςα ζώα, φσυή έυει η 

τύρη.. η κιμηςική εμέογεια ασςή πξσ διαπεομά και δίμει ζχή και κίμηρη, πμεσμαςική 

ή/και σλική, δεμ θα ήςαμ δσμαςόμ μα δοα με ςξμ ίδιξ ςοόπξ ρε κάθε σλικό ρώμα πξσ 

διαπεομά. Τξ κάθε διατξοεςικό σλικό ρώμα έυει διατξοεςικέπ ιδιόςηςεπ και 

υαοακςηοιρςικά. Ζ «ρσμεογαρία» ςηπ φσυήπ με ςξ ρώμα ςξσ αμθοώπξσ δεμ μπξοεί μα 

είμαι όμξια με ςημ «ρσμεογαρία» ςηπ φσυήπ με ςξ ρώμα εμόπ τσςξύ για παοάδειγμα.  

Ασςή η σπόθερη διαποαγμαςεύεςαι και από ςξμ Αοιρςξςέλη, ξ ξπξίξπ διακοίμει ςημ 

φσυή ρε ςοειπ βαρικέπ βαθμίδεπ αμάπςσνηπ – ςη θοεπςική (πξσ καςέυξσμ ςα τσςά), ςημ 

αιρθηςική (πξσ καςέυξσμ ςα ζώα) και ςημ διαμξηςική φσυή (πξσ καςέυξσμ ξι 

άμθοχπξι) (Δατέομξπ, 2010)  και ρςξ «Οεοί φσυήπ» (2003) ςξμ παοαςηοξύμε μα 

αμτιςαλαμςεύεςαι αμάμερα ρςξμ σλιρμό και ρςξμ ιδεαλιρμό, ενεςάζξμςαπ ςιπ 

ποξγεμέρςεοεπ από εκείμξμ γμώρειπ. 

Ζ φσυή δίμει, λξιπόμ, ςημ δσμαςόςηςα ρςξ ρώμα μα εκτοαρςεί καθώπ είμαι εκείμη 

πξσ ςξσ δίμει ζχή . Δάμ, από ςη άλλη, σπξρςηοίνξσμε πχπ η φσυή εμπεοιέυει μξσ, όπχπ 

σπξρςηοίζει η Ξοτική διδαρκαλία (Ολάςχμ Τίμαιξπ, 1903)  ή πχπ μξσπ και φσυή  

απξςελξύμ μία τύρη, όπχπ σπξρςηοίζει ξ Αμαναγόοαπ (Αοιρςξςέληπ Οεοί φσυήπ, 

2003) και πώπ η ποαγμαςική γμώρη έουεςαι μέρχ ςηπ μόηρηπ, όπχπ σπξρςηοίζει , 

αμάμερα ρε άλλξσπ, και ξ Δημόκοιςξπ (Δατέομξπ, 2010),  ςόςε ταίμεςαι πχπ 

ςασςόυοξμα και η φσυή εκτοάζεςαι διαμέρξσ ςξσ ρώμαςξπ ςξσ αμθοώπξσ, και 

μάλιρςα ρςημ πιξ ποξριςή ςηπ μξοτή, καθώπ εκείμξ ςηπ ποξρτέοει ςιπ πεοιρρόςεοεπ 

δσμαςόςηςεπ. . Ίρχπ, λξιπόμ, η φσυή δίμει ςημ δσμαςόςηςα ρςξ ρώμα μα εκτοαρςεί και 

ρε εκείμη μα εκτοαρςεί μέρχ ασςξύ, όρξ δύμαςαι με ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ δσμαςόςηςεπ 

ςξσ εκάρςξςε «ρώμαςξπ». 
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Οαοαςηοώμςαπ ςημ πεπξίθηρη ςξσ Ηαλή και ςημ Ξοτική διδαρκαλία, ταίμεςαι πχπ 

η ρύμδερη με ςξ ρύμπαμ, με ςξ «θεψκό» (όπχπ και αμ γίμεςαι αμςιληπςό αμά καιοξύπ) 

απξςελεί ςημ ξύςχπ ή άλλχπ καςάληνη ςηπ φσυήπ, η ξπξία διαπεομά ή/και βοίρκεςαι 

μέρα ρςξ ρώμα και δίμει ρςξ ρώμα ςημ δσμαςόςηςα μα εκτοαρςεί ή/και εκτοάζεςαι 

διαμέρξσ ςχμ αιρθήρεχμ, δσμαςόςηςεπ πξσ υάμξμςαι όςαμ ςξ ρώμα υαθεί ή/και εκείμη 

υαθεί από ςξ ρώμα. Οαοόλεπ ςιπ διατξοέπ όμχπ, η καςεύθσμρη, ρςεοεχμέμη ρε 

τσρικξύπ πσλώμεπ πλέξμ, παοαμέμει ποξπ ςα πάμχ, ποξπ ςξσπ ξσοαμξύπ, ποξπ ςξ 

ρύμπαμ, ρςημ αμαζήςηρη ςηπ «καςξικίαπ» ςηπ φσυήπ.  

Όςαμ, όμχπ, η φσυή δεμ απξςελεί πλέξμ αμενάοςηςη πμεσμαςική ξμςόςηςα πξσ ςημ 

αμαμέμει μια μεςά θάμαςξμ ςξσ ρώμαςξπ πξοεία, αλλά πληριάζει ή ςασςίζεςαι με ςξ 

παγκόρμιξ και ςξ όλξμ με ςημ μξοτή σλικήπ – κιμηςικήπ δύμαμηπ, ςόςε δύρκξλα θα 

αρυξληθεί καμείπ με ςημ ταιμξμεμικά αρήμαμςη αςξμική φσυή, αλλά παοόλα ασςά 

παοαςηοξύμε ςημ φσυή μα διαςηοείςαι και πάλι – ρε μια άλλη μξοτή – αιώμια και 

εμχμέμη με ςξ Ηεψκό (Rohde, 2004).  Ζ ρύγυσρη μεςανύ ςξσ Λύθξσ και ςξσ Κόγξσ ρε 

ασςήμ ςημ πεοίξδξ είμαι εμταμήπ. 

Τημ άπξφη, όμχπ, ςηπ αθαμαρίαπ ςηπ φσυήπ (με όπξιξ ςοόπξ και αμ πλαιριώμεςαι),  

δεμ ςημ ρσμμεοίζεςαι ξ μαθηςήπ ςξσ Ηαλή, ξ Αμανίμαμδοξπ (610-545 π.Χ.), ξ ξπξίξπ 

ξοίζει ςημ φσυή θμηςή, πξσ και ασςή, όπχπ όλα πέοαμ ςξσ απείοξσ – πξσ θεχοεί πχπ 

απξςελεί ςημ αουή ςχμ όλχμ -  γεμμιέςαι, ξοιξθεςείςαι από ςημ ύλη, ρςημ ξπξία 

αμήκει, και εμ καιοώ τθείοεςαι (Δατέομξπ, 2010). Σε μια πεοίξδξ όπξσ ςα όοια ςχμ 

πόλεχμ διεσούμξμςαμ και ξ άγμχρςξπ και αμενεοεύμηςξπ κόρμξπ απξκαλύπςξμςαμ, η 

επιθσμία για γμώρη ταμςάζει έμςξμη και ξ Αμανίμαμδοξπ ποξρτέοει μια ιρςξοία ςξσ 

ρύμπαμςξπ (Vegetti, 2000), απξδερμεσμέμη από ποξκαςαλήφειπ και δειριδαιμξμίεπ.   

Σςημ ποξρπάθεια ςξσ μα ενηγήρει ξοθξλξγικά ςημ δημιξσογία ςξσ αμθοώπξσ και 

ςηπ ζχήπ (Δατέομξπ, 2010) γεμικόςεοα, απξοοίπςει ςημ ιδέα ςηπ αθαμαρίαπ ςηπ φσυήπ, 

ςημ τθείοει ραμ κάθε ςι σλικό και ςξπξθεςεί ςξ άπειοξ χπ βαρική αουή όλχμ. Τξ 

άπειοξ όμχπ, πξσ παοαμέμει αιώμιξ, δημιξσογώμςαπ και μεςαβάλλξμςαπ ςξμ κόρμξ, 

εμπεοιέυει ςημ φσυή. Υπξρςηοίζει πχπ η φσυή τθείοεςαι, αλλά υάμεςαι εμ ςέλει; Ή 

απλά αλλάζει μξοτέπ, ςα όοια και ςιπ δσμαςόςηςεπ ςχμ ξπξίχμ ταμςάζει αδύμαςξ μα 

εοεσμήρξσμε; Σύμτχμα, επιπλέξμ, και με ςξμ Guthrie (2000), είμαι μάλλξμ απίθαμξ ξ 

Αμανίμαμδοξπ, ξ ξπξίξπ δεμ ταίμεςαι μα έκαμε ρατέπ ςι είμαι ασςό πξσ δίμει ςημ 

αουική κίμηρη ρςξ Άπειοξ, μα ρκέτςηκε μα αμαζηςήρει μια ποώςη αιςία ςηπ κίμηρηπ.  
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Σςξ ίδιξ θεχοηςικό πλαίριξ με ςξμ Ηαλή, αλλά επηοεαρμέμξπ και από ςξμ 

Αμανίμαμδοξ, ρσμαμςάμε και ςξμ Αμανιμέμη (584-524 π.Χ.). Για εκείμξμ, η φσυή όμχπ, 

ιρξδσμαμεί με ςη πμξή, η ξπξία ιρξδσμαμεί με ςξμ αέοα πξσ διακαςέυει ςα πάμςα. 

Υπξρςηοίζει και ασςόπ πχπ είμαι αιώμια και άτθαοςη, όυι με ςημ μξοτή πμεσμαςικήπ 

ξμςόςηςαπ, αλλά καθαοά χπ κιμηςική τσρική δύμαμη, πξσ ςασςίζεςαι με ςημ ξσρία ςξσ 

κόρμξσ (Δατέομξπ, 2010). 

Δμςξπίζξμςαι, επξμέμχπ, ρςξσπ ςοειπ ασςξύπ Ίχμεπ τιλξρότξσπ ποξρπάθειεπ 

ποξρδιξοιρμξύ ςηπ έμμξιαπ ςηπ φσυήπ, απξμακοσρμέμη από ςξ Ξμηοικό πλαίριξ και 

αμενάοςηςη από θοηρκεσςικέπ πεπξιθήρειπ, καθώπ ταίμεςαι μα απξςελεί κιμηςήοια 

κξρμική δύμαμη και παίομει μια άλλη θέρη ρςημ κξρμξαμςίληφη ςξσπ. Ξι Ίχμεπ 

Φιλόρξτξι, ρςοάτηκαμ ποξπ ςξ ρύμπαμ, πλαιρίχραμ ςημ φσυή ρςημ σλική ςηπ 

σπόρςαρη, αλλά παοόλα ασςά εκείμη ταίμεςαι μα ρσμμεςείυε και πάλι ρςημ 

δημιξσογία ςηπ ζχήπ και ρςξ όλξμ, ασςή ςη τξοά εμπεοιέυξμςαπ μέρα ςηπ ζχμςαμή ςημ 

τύρη ςξσ Ηεξύ (Rohde, 2004).  

     Ξ Ζοάκλειςξπ (540-480 π.Χ.), παοόλξ πξσ διατξοξπξίηρε ςξμ εασςό ςξσ από 

ςημ πίρςη ςηπ αιώμιαπ αςξμικήπ/ποξρχπικήπ φσυήπ, λσςοώμξμςαπ ςξμ άμθοχπξ από 

ςξμ δημιξσογηθέμςα τόβξ ςξσ θαμάςξσ, σπξρςηοίζξμςαπ πχπ η φσυή απξςελεί μέοξπ 

ςξσ τσρικξύ κόρμξσ, ςημ ρύμδερε όμχπ άμερα με ςξ κξρμικό όλξμ δίμξμςάπ ςηπ 

απεοιόοιρςεπ δσμάμειπ και ςημ δσμαςόςηςα «διαμέρξσ ςξσ λόγξσ μα διεοεσμά ςημ δξμή 

και ςξσπ μόμξσπ ςξσ κόρμξσ» (Δατέομξπ, 2010). Ξ Αοιρςξςέληπ (Οεοί φσυήπ, 2003), 

αματέοει για ςξμ Ζοάκλειςξ: «Ξ Ζοάκλειςξπ, επίρηπ, θεχοεί όςι η αουή είμαι η φσυή, 

ατξύ είμαι η αμαθσμίαρη, από ςημ ξπξία απξςελξύμςαι όλα ςα σπόλξιπα ποάγμαςα.. 

λέει μάλιρςα πχπ είμαι ό,ςι πιξ αρώμαςξ σπάουει, και όςι οέει αδιάκξπα».  

Ζ φσυή από ςημ μία, λξιπόμ, παοξσριάζεςαι χπ νευχοιρςή πμεσμαςική ξμςόςηςα, 

από ςημ άλλη χπ σλική εμέογεια, αιώμια και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ αλλά ρατώπ 

διατξοξπξιημέμη. Ιαι γιαςί απξοοίπςεςαι ςξ εμδευόμεμξ μα στίρςαςαι αλήθεια ρε 

κάθε εμδευόμεμξ; Τιπ δσμαςόςηςεπ ςιπ φσυήπ ρςιπ διάτξοεπ μεςαβξλέπ ςηπ θεχοώ πχπ 

είμαι αδύμαςξμ μα ςιπ ρσλλάβξσμε. Άλλχρςε και ξ Ζοάκλειςξπ είυε πει: «Τα όοια ςηπ 

φσυήπ δεμ θα μπξοέρειπ μα ςα βοειπ ξπξιξδήπξςε δοόμξ και αμ ακξλξσθήρειπ. Τόρξ 

βαθύ είμαι ςξ μόημά ςηπ» (Ζοάκλειςξπ, Διξγέμηπ Καέοςιξπ, ΘΧ, 7, ρςξσπ Diels & Kranz, 

2005, απξρπ. 45, όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Δατέομξ, 2010).  

Ζ πεοιγοατή ςηπ χπ πμεσμαςική δύμαμη (εμιαία ή μη) πξσ εγκλχβιρμέμη μέρα ρςξ 

ρώμα δίμει ζχή ή ραμ σλική κιμηςική εμέογεια πξσ δίμει ζχή και μεςαβάλλεςαι, 
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απξςελξύμ εμ ςέλει απλά ποξρπάθειεπ καςαμόηρηπ ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ φσυήπ. 

Οιρςεύχ όςι ςξ μα εομημεύξσμε κάςι διατξοεςικά, μα επιδιώκξσμε μα καςαμξήρξσμε 

κάςι καλύςεοα, ή μα εμπλξσςίζξσμε ςιπ γμώρειπ μαπ, δεμ ρημαίμει πώπ η μέα πεπξίθηρη 

ή η απξκςηθείρα γμώρη αμεναοςηςξπξιείςαι από ςημ ποξηγξύμεμη. Όπχπ ςξ μα μημ 

μπξοξύμε μα ενηγήρξσμε κάςι (ακόμη) είςε μεοικώπ είςε ξλικώπ, δεμ ρημαίμει πχπ ασςό 

ςξ κάςι ασςξαμαιοείςαι. 

 

 

3.1.1 Ζ αμτιρβήςηρη από ςξμ Δημόκοιςξ και ςξμ Δπίκξσοξ 

Ξ Δημόκοιςξπ (πεο. 460-370 π.Χ.) από ςημ άλλη, ποξρτέοει ςημ δική ςξσ σπόθερη 

ρυεςικά με ςημ φσυή.  Για εκείμξμ, η φσυή δεμ είμαι αθάμαςη και δεμ στίρςαςαι μεςά 

θάμαςξμ ζχή. Ζ φσυή ή πμεύμα, όπχπ και όλξι ξι άμθοχπξι και ςα αμςικείμεμα, 

απξςελείςαι από άςξμα, ςα ξπξία είμαι λεία, πύοιμα και πξλύ κιμηςικά και καςέυξσμ 

ςιπ πμεσμαςικέπ μαπ εμπειοίεπ (Hergenhahn, 2005). Τα άςξμα ασςά όμχπ, πξσ είμαι 

επίρηπ ρςοξγγσλά, μικοξρκξπικά και άτθαοςα, ειρέουξμςαι ρςξ ρώμα μαπ μέρχ ςηπ 

αμαπμξήπ και ενέουξμςαι από ςξ ρώμα μαπ όςαμ επέουεςαι ξ θάμαςξπ. Ξ Δημόκοιςξπ, 

επξμέμχπ, σπξρςήοιζε πχπ η φσυή είμαι ασςή πξσ δίμει κίμηρη και ζχή ρςξ ρώμα μαπ 

και πχπ όςαμ πεθαίμξσμε εκείμη καςαρςοέτεςαι (Δατέομξπ, 2010).   

Ζ φσυή είμαι άςξμα λξιπόμ, και η παοαμξμή ςξσπ ρςξ ρώμα εναοςάςαι από ςημ 

αμαπμξή, με ςημ ξπξία ενέουξμςαι και ειρέουξμςαι ςα άςξμα ςηπ φσυήπ.  Όςαμ, όμχπ, 

με ςημ πάφη ςηπ αμαπμξήπ επέλθει ξ θάμαςξπ, ασςό δεμ ρημαίμει ςξμ θάμαςξ ςχμ 

αςόμχμ ςηπ φσυήπ αλλά, καθώπ ασςά διατεύγξσμ ξοιρςικά και ξλξκληοχςικά από ςξ 

ρώμα, δεμ στίρςαςαι πλέξμ ασςό πξσ απξκαλξύραμε ζχμςαμόπ ξογαμιρμόπ. Ξ 

Δημόκοιςξπ, δεμ θεχοεί πχπ σπάουει μια εμξπξιημέμη φσυή πξσ ρσμευίζει μια μεςά 

θάμαςξ πξοεία και ασςό από μία πλεσοά ρήμαιμε ςξμ ξλξκληοχςικό αταμιρμό ςξσ 

αμθοώπξσ με ςξμ θάμαςξ (Rohde, 2004), από ςημ άλλη θα επιμείμχ πχπ πιρςεύχ πχπ 

βοιρκόμαρςε μακοιά από ςξ εύοξπ καςαμόηρηπ ςχμ μεςαβξλώμ -  ςχμ μξοτώμ και ςχμ 

δσμαςξςήςχμ ςηπ φσυήπ, καθώπ και ςηπ πμεσμαςική ή/και σλικήπ ςηπ διάρςαρηπ.   

Δπιπλέξμ, ρύμτχμα με ςξμ Δημόκοιςξ, ςξ ρώμα δεμ είμαι ασςό πξσ ποξκαλεί δειμά 

αλλά η φσυή και ρκξπόπ ςξσ αμθοώπξσ είμαι η καςάκςηρη ςηπ φσυικήπ ηοεμίαπ και 

ςηπ εσδαιμξμίαπ, μα βοει μόημα ρςη ζχή ςξσ, έμα μόημα πξσ θα ςξμ εσυαοιρςεί και θα 

ςξσ γαλημεύει ςη φσυή (Δατέομξπ, 2010).  Ιαι ρςημ Ξμηοική επξυή, όμχπ, η φσυή 

ταίμεςαι μα είμαι ασςή πξσ ποξκαλεί δειμά, όπχπ και ρςημ Ξοτική διδαρκαλία, η 
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φσυή είμαι εκείμη πξσ εμ ςέλει καλείςαι μα ατσπμιρςεί. Ζ ύπαονη ή μη εμξπξιημέμηπ 

μεςά θάμαςξμ φσυήπ ταίμεςαι μα είμαι ςξ κύοιξ αμςιμαυόμεμξ ζήςημα, καθώπ η φσυή, 

με ςημ εκάρςξςε μξοτή ςηπ, ενακξλξσθεί μα διαςηοεί ςημ αιχμιόςηςά ςηπ.   

Ξ  Δπίκξσοξπ (341-270 π.Χ.), ξ ξπξίξπ σπήονε μαθηςήπ ςξσ Δημόκοιςξσ και επίρηπ 

σλιρςήπ τιλόρξτξπ (Δατέομξπ, 2010),  θεχοεί αμόηςξ όπξιξμ πιρςεύει πχπ η φσυή 

είμαι αρώμαςη, καθώπ ςημ θεχοεί πλήοχπ εναοςημέμη από ςξ ρώμα, σπξρςηοίζξμςαπ 

πχπ διαυχοιρμέμη από εκείμξ υάμει ςημ δσμαςόςηςα ςχμ αιρθήρεχμ. Όρξ βοίρκεςαι 

μέρα ρςξ ρώμα δεμ ρςαμαςά μα αιρθάμεςαι αλλά μόλιπ ςξ άθοξιρμά ςξσ ρώμαςξπ 

διαλσθεί εκείμη θα διαρκξοπιρςεί και δεμ θα αιρθάμεςαι όπχπ αιρθαμόςαμ εμςόπ ςξσ 

ρώμαςξπ και δεμ θα έυει ςιπ ίδιεπ ιδιόςηςεπ  (Δπιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ Ζοόδξςξ ή «Οεοί 

Φύρεχπ», 2004, απξρπ. 64-67). 

Ζ φσυή για ςξμ Δπίκξσοξ, λξιπόμ, είμαι σλική και άοα θμηςή και τθείοεςαι μαζί με 

ςξ ρώμα. Απξςελείςαι από άςξμα πξσ γεμίζξσμ όλξ ςξ ρώμα και εμώ είμαι ξσριαρςικά 

διαυχοιρμέμη από ςξ ρώμα ρσγκοαςείςαι λόγχ ασςξύ. Δεμ σπάουει μεςά θαμάςξσ 

ρσμέυιρη ςηπ ρσμείδηρήπ μαπ και δεμ στίρςαςαι ζήςημα ποξρχπικήπ αθαμαρίαπ, 

ςιμχοίαπ ή επιβοάβεσρηπ. Ζ φσυή με ςξ θάμαςξ, διαρκξοπίζεςαι ρςξμ αέοα. Τα άςξμα 

από ςα ξπξία απαοςίζξμςαμ είμαι μαι μεμ άτθαοςα, και δεμ απξκλείει ςημ πιθαμόςηςα 

μα ρσμεμχθξύμ κάπξια ρςιγμή και μα δημιξσογήρξσμ μέα ζχή, αλλά θα ποόκειςαι για 

έμαμ μέξ άμθοχπξ, καθώπ ξ αουικόπ άμθοχπξπ δεμ θα στίρςαςαι πλέξμ (Rohde, 2004). 

Σςημ Δπιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ Ζοόδξςξ ή «Οεοί Φύρεχπ» (2004, απξρπ. 81 & 82), 

ταμεοώμει ςξμ εμ μέοει ρκξπό πξσ έυει η πεπξίθηρή ςξσ ασςή και ςί επιδιώκει μα 

ποξρτέοει ρςξσπ αμθοώπξσπ με μια ςέςξια θεώοηρη ςχμ ταιμξμέμχμ: «[81].. η 

μεγαλύςεοη ςαοαυή έυει γεμμηθεί ρςιπ αμθοώπιμεπ φσυέπ από ςξ γεγξμόπ όςι εμώ 

θεχοξύμ ασςά ςα ξσοάμια ρώμαςα ραμ μακάοια και αθάμαςα όμςα, εμςξύςξιπ ςξσπ 

απξδίδξσμ ρσγυοόμχπ ςιπ αμςίθεςεπ ιδιόςηςεπ, όπχπ επιθσμίεπ, ποάνειπ και κίμηςοα, 

επειδή πεοιμέμξσμ ή σπξφιάζξμςαι, πιρςεύξμςαπ ρε μύθξσπ, κάπξια αιώμια μαοςύοια 

και όςι τξβξύμςαι μάλιρςα ςημ αμαιρθηρία ςξσ θαμάςξσ, ραμ ασςόπ μα είυε κάπξια 

ρυέρη με μαπ. Ιαι ςέλξπ, επειδή όλα ασςά ςα ρσμαιρθήμαςα δεμ ποξέουξμςαι από 

τιλξρξτική δξναρία, αλλά από μη λξγική αμςίληφη, με ςοόπξ πξσ, υχοίπ μα 

ποξρδιξοίζξσμ ασςό πξσ ποξκαλεί τόβξ, μξιώθξσμ ςόρξ μεγάλη ςαοαυή ή ακόμα 

μεγαλύςεοη από ασςήμ πξσ θα έμξιχθαμ εάμ είυαμ καλά θεμελιχμέμη γμώμη για ςα 

ποάγμαςα. [82] Ζ αςαοανία ςηπ φσυήπ δεμ είμαι δσμαςή παοά μόμξ εάμ απαλλαγξύμε 

από όλξσπ ασςξύπ ςξσπ τόβξσπ και εάμ κοαςήρξσμε ρσμευώπ ρςη μμήμη μαπ ςιπ βαρικέπ 
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αουέπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ ποαγμάςχμ. Γι‘ ασςό, ποέπει μα ποξρηλώρξσμε ςξμ μξσ μαπ 

ρςιπ παοξύρεπ αιρθήρειπ και ρσμαιρθήμαςα, ρςα κξιμά όςαμ ποόκειςαι για κάςι κξιμό, 

και ρςα αςξμικά όςαμ ποόκειςαι για κάςι αςξμικό, καθώπ επίρηπ και ρςημ εμάογεια 

πξσ μαπ ποξρτέοει άμερα ςξ κάθε κοιςήοιξ ςηπ αλήθειαπ. Δπειδή, εάμ ποξρηλχθξύμε 

ρςημ ποξρεκςική ενέςαρη όλχμ ασςώμ ςχμ ταιμξμέμχμ, θα καςαλήνξσμε μα 

ενιυμιάρξσμε ςιπ ποαγμαςικέπ αιςίεπ ςηπ ςαοαυήπ και ςξσ τόβξσ, και καθξοίζξμςαπ ςημ 

αιςία ςχμ ξσοάμιχμ ταιμξμέμχμ και ςχμ άλλχμ πξσ ρσμβαίμξσμ, θα απαλλαγξύμε 

από όλα ασςά πξσ τξβίζξσμ ρςξ έπακοξ ςξσπ άλλξσπ αμθοώπξσπ».  

Βέβαια, ξύςε ξ Δημόκοιςξπ, ξύςε ξ Δπίκξσοξπ, δεμ σπξρςήοιζαμ μια ζχή με 

σπεοβξλέπ, αμαζήςηρη ενξσρίαπ και υοημάςχμ, ή εκμεςάλλεσρηπ για ςημ ποξρχπική 

«εσςσυία», διόςι γμώοιζαμ πχπ μια ςέςξια ζχή δεμ ποξκαλεί εσδαιμξμία αλλά ςξ 

αμςίθεςξ. Σςημ ξσρία, λξιπόμ, σπξρςήοιζαμ μια λιςή και ηθική ζχή, ςξμ ίδιξ λξιπόμ 

ςοόπξ ζχήπ πξσ ποόςειμαμ και ξι τιλόρξτξι ποιμ και μεςά από εκείμξσπ, πξσ ρε 

αμςίθερη με ασςξύπ πίρςεσαμ ρςημ αθαμαρία ςηπ εμξπξιημέμηπ πμεσμαςικήπ φσυήπ. Λε 

ςημ μόμη διατξοά πχπ δεμ ζξύμε με ηθικό ςοόπξ για μα πάοξσμε μια αμςαμξιβή ή για 

μα μημ ςιμχοηθξύμε ρςη μεςά θάμαςξ ζχή, όπχπ είυε καςεσθσμθεί ξ κόρμξπ μα 

πιρςεύει, αλλά αμςιμεςχπίζξμςαπ λξγικά πλαιριχμέμα ςα ταιμόμεμα  επιδιώκξσμε ςημ 

εμ λόγχ ρςάρη ζχήπ για μα εσδαιμξμξύμε ρςημ ςώοα.  

Τί ρςημ ξσρία σπξρςήοιζε, όμχπ, ξ Δπίκξσοξπ για ςξμ θάμαςξ και καςά πόρξ 

ρυεςίζξμςαι ξι δικέπ ςξσ πεπξιθήρειπ με ςημ Ξοτική διδαρκαλία; Ιαθώπ η φσυή 

παοαμέμει αιώμια, παοόλη ςημ διατξοεςικόςηςα, μήπχπ η ποόκληρη ςξσ τόβξσ ςξσ 

θαμάςξσ ήςαμ ασςή πξσ εμ ςέλει ξδήγηρε ρςημ ρθεμαοή απόοοιφη διδαρκαλιώμ πξσ 

ρςξ βάθξπ ςηπ ξσρίαπ ςξσπ δεμ είυαμ καμία ποόθερη μα ποξκαλέρξσμ ςξμ τόβξ ςξσ 

θαμάςξσ; 

 

 

 

3.2 Ο τόβξπ ςξσ θαμάςξσ: Οοτική διδαρκαλία και Δπίκξσοξπ 

 

Ξ θάμαςξπ καςά ςημ Ξοτική διδαρκαλία, όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, ρςημ ξσρία δεμ 

στίρςαςαι, καθώπ ςξ ρώμα πξσ πεθαίμει δεμ είμαι ασςό πξσ μαπ εμδιατέοει αλλά η 

ξσρία μαπ είμαι η φσυή μαπ, η ξπξία παοαμέμει αιώμια και άτθαοςη, μικά ςξμ θάμαςξ 

και μέρα από ςημ πξοεία ςχμ μεςεμραοκώρεχμ ποξρπαθεί μα ξδηγηθεί ναμά ρςημ θεία 
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ποξέλεσρή ςηπ. Ζ γήιμη μξοτή ςηπ είμαι κάθε τξοά πξσ πεθαίμει και όυι η ίδια, όυι η 

φσυή μαπ, η ξπξία όςαμ «εμθσμηθεί» ςόςε θα εμχθεί με ςξ θεψκό με ςξ ξπξίξ αμήκει. Ζ 

ζχή ςξσ καθεμόπ, ρςημ πξοεία επί γηπ, ξτείλει μα είμαι λιςή και απλή, μα 

υαοακςηοίζεςαι από ασςάοκεια, δικαιξρύμη, αοεςή, σγεία και ρεβαρμό ποξπ ςημ τύρη 

και ρε κάθε ςι ζχμςαμό.   

Αμ ρςξυαρςεί καμείπ ασςήμ ςημ πεπξίθηρη, αμενάοςηςα από επιοοξέπ, απλά ραμ μια 

πεπξίθηρη, ρε ςι καλείςαι ρςημ ξσρία μα πιρςέφει; Ζ ξσρία μαπ δεμ πεθαίμει πξςέ. Δεμ 

καςαδικαζόμαρςε αιώμια για ςα ρτάλμαςά μαπ, απλά η φσυή μαπ μεςαπηδά μεςά από 

μακοόυοξμεπ ρςάρειπ ρε άλλα ρώμαςα («δξυεία») χρόςξσ «εμθσμηθεί» και μπξοέρει 

μα επιρςοέφει ρςημ θεψκή ςηπ θέρη. Για μα «εναγμιρςεί» καλείςαι ρςημ επίγεια ζχή μα 

ζει με ςέςξιξ ςοόπξ, ραμ έμα  με ςξ όλξ, ραμ ςμήμα ςηπ τύρηπ αλλά και ςχμ ξσοαμώμ, 

δίμξμςαπ βάρη ρςημ καλλιέογεια ςηπ φσυήπ και ρςημ επαμέμχρή ςηπ με ςξμ θεψκό.  

Ξ άμθοχπξπ ξτείλει μα μημ καςαμαλώμει ζχμςαμά πλάρμαςα, μα μημ γίμεςαι 

σπόδξσλξπ ρε κξιμχμικά καςαρκεσαρμέμα αγαθά, μα επιδιώκει μα «θοέτει» ςημ φσυή 

ςξσ με ςα ποαγμαςικά αγαθά και ςιπ ποαγμαςικέπ ανίεπ και μα ρσμειδηςξπξιήρει πχπ ξ 

ίδιξπ είμαι ασςόπ πξσ ελέγυει ςημ «μξίοα» ςηπ φσυήπ ςξσ, ξ ίδιξπ μπξοεί μα ξδηγήρει 

ςημ φσυή ςξσ ρςημ εσδαιμξμία και ρςημ επαμέμχρή ςηπ με ςξ Ηείξ. Ζ δική ςξσ ρςάρη 

ζχήπ και η δική ςξσ ρσμπεοιτξοά είμαι ασςή πξσ κοίμει ςημ μεςέπειςα πξοεία ςξσ. Όυι 

ξι Ηεξί. Ιαι είμαι ξ ίδιξπ ξ άμθοχπξπ πξσ έυει ςημ δσμαςόςηςα πάλι με ςημ ρςάρη ςξσ 

και ςημ ρσμπεοιτξοά ςξσ μα ενιλεχθεί. Λια εσκαιοία πξσ ςξσ δίμεςαι και ςξσ ναμά 

δίμεςαι, χρόςξσ μπξοέρει ξ ίδιξπ μα νετύγει από ασςό ςξμ κύκλξ και μα ξδηγηθεί 

ποξπ ςξ τχπ. Ιαμείπ, λξιπόμ, ρςημ ξσρία δεμ ςιμχοεί ξύςε επιβοαβεύει και ςξ «κακό», 

η αίρθηρη ςιμχοίαπ και ξ Άδηπ, δεμ απξςελεί δεδξμέμη, αιώμια και αμεςάβληςη 

καςαδίκη για καμία φσυή. Τξ τχπ, ςξ θεψκό, ςξ απόλσςξ «καλό» είμαι πάμςα ρε 

αμαμξμή για μα σπξδευθεί ςιπ φσυέπ ρςημ «αουική καςξικία» ςξσπ. 

Λια ςέςξια, λξιπόμ, θεώοηρη ςξσ θαμάςξσ, δεμ θεχοώ πχπ, χπ έυει, μπξοεί μα 

ποξκαλέρει τόβξ. Από ςημ ρςιγμή πξσ αιώμια καςαδίκη δεμ στίρςαςαι, είμαι ρςημ 

επιλξγή ςξσ ίδιξσ ςξσ εμ ζχή αμθοώπξσ μα επιλένει με ςη ρςάρη ζχήπ ςξσ ςημ 

μεςέπειςα πξοεία ςηπ φσυήπ ςξσ, ςημ ενύφχρή ςηπ ή ςημ ρσμέυιρη ςξσ κύκλξσ ςχμ 

μεςεμραοκώρεχμ (ρε ρώμα πξσ ή ίδια φσυή θα επιλένει, όπχπ σπξρςηοίζξμςαμ). 

 Σίγξσοα, η αιχμιόςηςα ςηπ φσυήπ καςά μία ςέςξια θεώοηρη, δίμει μια αίρθηρη 

ελπίδαπ και εστξοίαπ, μια αίρθηρη έμχρηπ με ςξμ όλξμ, ςημ τύρη, ςα ζώα, ςξμ 

άμθοχπξ. Μιώθει καμείπ πχπ αμήκει ρε κάςι μεγαλύςεοξ, κάςι θεψκό (όπχπ και αμ 



66 

 

εομημεύει καμείπ ςξ θεψκό), ςξσ ξπξίξσ απξςελεί και η δική ςξσ φσυή κξμμάςι. Ζ 

ποαγμαςικόςηςα ςηπ ενξσρίαπ, ςχμ υοημάςχμ και ςηπ διατθξοάπ υάμει κάθε μόημα 

μποξπ ρε μια αμώςεοη θεώοηρη ςηπ ύπαονήπ μαπ. Ζ καλλιέογεια ςηπ φσυήπ, όμχπ, 

ξτείλει μα γίμεςαι καςά επιλξγή και όυι με επιβξλή, καμόμεπ, μόμξσπ και δόγμαςα πξσ 

απειλξύμ με αιώμια πσοά.  

Ιαι όμχπ με ςξ πέοαρμα ςχμ αιώμχμ, ςιπ αμαμεμόμεμεπ ελλείφειπ και παοαπξιήρειπ 

ρςημ Ξοτική διδαρκαλία, ακόμα και από ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ Ξοτικξύπ, ταίμεςαι πχπ ξ 

τόβξπ ςξσ θαμάςξσ καλλιεογήθηκε ρθεμαοά, ςόρξ πξσ ραμ μα ςασςίρςηκε ξ θάμαςξπ 

με ςξ ςέλξπ και η ςώοα ζχή με μια εκτξβιρςική διαδοξμή, πξσ εμ ςέλει ταμςάζει ραμ 

μα κοίμεςαι από κάπξιξμ άλλξμ πέοα από εμάπ (Rohde, 2004). Σε μια ςέςξια 

«σπξδξμή» η αιχμιόςηςα ςηπ αςξμικήπ φσυήπ δεμ ταμςάζει ελπιδξτόοα. 

Ξ Δπίκξσοξπ (341 π.Χ. – 270 π.Χ.) από ςημ άλλη, χπ σλιρςήπ τιλόρξτξπ, ρςημ 

Τεςοατάομακξ ςηπ ηθικήπ θεχοίαπ ςξσ, μιλά για ςξμ Ηεό, ςξμ θάμαςξ, ςξ καλό και ςξ 

κακό (Αλεναμδοίδηπ, 2011). Ξι απόφειπ ςξσπ, όρξ και αμ ταίμξμςαι εν όφεχπ 

αμςίθεςεπ με ςχμ Ξοτικώμ, λόγχ και ςηπ διατξοξπξίηρήπ ςξσπ ρςξ ζήςημα ςηπ 

αιχμιόςηςαπ ςηπ αςξμικήπ φσυήπ (και εμ ρσμευεία ρε όςι επακξλξσθεί εναιςίαπ ασςήπ 

ςηπ αουικήπ διατξοξπξίηρηπ), ρςημ ξσρία ξδηγξύμ ςξμ άμθοχπξ, εάμ ςιπ σιξθεςήρει, 

ρςημ ενιλέχρή ςξσ από ςξμ τόβξ ςξσ θαμάςξσ διδάρκξμςάπ ςξσ πώπ ξτείλει μα ζει για 

μα εσδαιμξμήρει. 

Ξ Δπίκξσοξπ, λξιπόμ, σπξρςηοίζει, ρςημ επιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ Λεμξικέα (2013), 

για ςξμ θάμαςξ, ςξ ενήπ:  

«124]… Μα ρσμηθίζειπ ρςημ ιδέα όςι ξ θάμαςξπ είμαι για μαπ έμα ςίπξςα· γιαςί κάθε 

καλό και κάθε κακό έγκειςαι ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ γίμεςαι αιρθηςό -και ξ θάμαςξπ 

είμαι ρςέοηρη ςηπ αίρθηρηπ. Ζ επίγμχρη, έςρι, όςι ξ θάμαςξπ είμαι για μαπ έμα ςίπξςα 

μαπ κάμει εσυάοιρςη ςη θμηςή ζχή μαπ, όυι γιαςί ποξρθέςει άπειοξ υοόμξ ρ᾽ ασςήμ 

αλλά [125] γιαςί αταιοεί ςξμ πόθξ ςηπ αθαμαρίαπ. Γιαςί ςίπξςε μέρα ρςη ζχή δεμ είμαι 

τξβεοό για όπξιξμ έυει ρς᾽ αλήθεια καςαμξήρει όςι ςίπξςε τξβεοό δεμ σπάουει ρςξ μα 

μη ζει καμείπ… 

…Τξ πιξ τοικςό λξιπόμ απ᾽ όλα ςα άρυημα ποάγμαςα, ξ θάμαςξπ, είμαι για μαπ έμα 

ςίπξςε, ακοιβώπ γιαςί όςαμ εμείπ σπάουξσμε ξ θάμαςξπ δεμ είμαι κξμςά μαπ, κι όςαμ 

πάλι έοθει ξ θάμαςξπ δίπλα μαπ, ςόςε πια δεμ σπάουξσμε εμείπ. Ξύςε ςξσπ ζχμςαμξύπ 

λξιπόμ ατξοά ξ θάμαςξπ ξύςε ςξσπ πεθαμέμξσπ, ατξύ για εκείμξσπ δεμ σπάουει, εμώ 

ασςξί ξι ςελεσςαίξι δεμ έυξσμ πια σπόρςαρη. Βέβαια, ξι πξλλξί από ςη μια παρυίζξσμ 
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μα απξτύγξσμ ςξμ θάμαςξ χπ ςημ πιξ μεγάλη, κας᾽ ασςξύπ, ρσμτξοά, κι από ςημ άλλη 

ςξμ αμαζηςξύμ χπ αμάπασρη από ςα δειμξπαθήμαςα [126] ςηπ ζχήπ. Ωρςόρξ ξ ρξτόπ 

ξύςε ςη ζχή απαομιέςαι ξύςε ςημ αμσπαονία τξβάςαι. Γιαςί ξύςε απξςελεί γι᾽ ασςόμ 

εμόυληρη ςξ όςι ζει ξύςε πάλι μξμίζει όςι είμαι κακό μα μη ζει καμείπ. Ιι όπχπ ρςξ 

ταγηςό δεμ ποξςιμά με καμέμαμ ςοόπξ ςη μεγαλύςεοη πξρόςηςα αλλά ςξ πιξ 

εύγεσρςξ, όμξια κι εδώ δεμ απξλαμβάμει ςξμ διαοκέρςεοξ υοόμξ αλλά ςξμ όρξ ςξ 

δσμαςόμ πιξ εσυάοιρςξ». 

Ζ έμταρη δίμεςαι ρςημ εδώ – επίγεια ζχή (όπχπ και ρςημ Ξμηοική επξυή παοόλεπ 

ςιπ διατξοέπ) και ξ θάμαςξπ καθίρςαςαι χπ έμα ταιμόμεμξ πξσ δεμ ξτείλει μα μαπ 

απαρυξλεί, μα μαπ εμδιατέοει και μα μαπ τξβίζει, καθώπ δεμ μαπ ατξοά και δεμ 

σπάουει πεοίπςχρη μα ςξμ αμςιλητθξύμε. Ξ ρξτόπ άμθοχπξπ, ξτείλει μα μημ 

απαομείςαι ςη ζχή και μα μημ τξβάςαι ςημ αμσπαονία. Λα και η Ξοτική διδαρκαλία, 

μπξοεί μα θεχοεί ςξ ρώμα σπξδεέρςεοξ ςηπ φσυήπ, δεμ απαομείςαι όμχπ ςη ζχή και εμ 

ςέλει ποξςοέπει ςξμ άμθοχπξ μα ζει με αουέπ πξσ και ξ ίδιξπ ξ Δπίκξσοξπ διδάρκει. 

«Ξ πλξύςξπ ςηπ τύρηπ και ξοίζεςαι και εσκξλξαπόκςηςξπ είμαι, εμώ ασςόπ ςηπ 

κεμξδξνίαπ εκςείμεςαι ρςξ άπειοξ», σπξρςηοίζει ξ Δπίκξσοξπ και «Τίπξςε δεμ είμαι 

αοκεςό για εκείμξμ πξσ θεχοεί λίγξ ςξ αοκεςό» (Δπίκξσοξσ Οοξρτώμηριπ, 2014). 

Όπχπ διαςσπώμει ρςημ Τεςοατάομακξ, καμείπ Ηεόπ δεμ ςιμχοεί ή δεμ αμςαμείβει, 

αλλά ξ άμθοχπξπ είμαι ξ μόμξπ πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ςξμ εασςό ςξσ ρςημ 

εσδαιμξμία (Δπίκξσοξπ ποξπ Λεμξικέα, 2013). 

Ιαι ασςό ταίμεςαι μα μπξοεί μα ςξ επιςύυει, με βάρη ςημ αουή ςηπ Ζδξμήπ, 

ακξλξσθώμςαπ έμαμ λιςό, απλό ςοόπξ ζχήπ, απξμακοσρμέμξ από ςιπ πλαρςέπ 

κξιμχμικέπ επιςαγέπ και αμάγκεπ, ατιεοχμέμξ ρςημ αοεςή, ρςημ ξμξοτιά, ρςημ 

δικαιξρύμη, ρςημ τοόμηρη και ρςξμ λξγιρμό, ρε αομξμία με ςημ τύρη και ςξμ 

άμθοχπξ (Αλεναμδοίδηπ, 2011). Ξ δοόμξπ ασςόπ μπξοεί μα μημ ξδηγεί, ρύμτχμα με 

ςξμ Δπίκξσοξ ρςημ απελεσθέοχρη και ενύφχρη ςηπ φσυήπ, αλλά εμ ςέλει ξδηγεί ρςημ 

μη ςαοαυή ςηπ φσυήπ και ρςημ απόκςηρη ςηπ εσδαιμξμίαπ. 

Σε ςίπξςα διατξοεςικό, όπχπ ταίμεςαι λξιπόμ, δεμ ποξςοέπξσμ ςξμ άμθοχπξ. Από 

ςιπ ίδιεπ αοεςέπ καλείςαι μα υαοακςηοίζεςαι και με ςιπ ίδιεπ αουέπ καλείςαι μα ζει, και 

ατξύ ζώμςαπ καςά ασςόμ ςξμ ςοόπξ θα αμακαλύφει ςημ εσδαιμξμία ξύςχπ ή άλλχπ, 

όπχπ ιρυσοίζεςαι ξ Δπίκξσοξπ, η διατξοά ταίμεςαι πχπ έγκειςαι ρςξ όςι η μία 

πεπξίθηρη ξδηγεί ρε πίρςη μελλξμςικήπ επαμέμχρηπ ςηπ αςξμικήπ φσυήπ με ςξ θεψκό, 

εμώ η άλλη ρε μια αδιάτξοη ρςάρη έμαμςι εμόπ ταιμξμέμξσ, ςξσ θαμάςξσ, ςξ ξπξίξ 
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δεμ θα έποεπε μα μαπ εμδιατέοει ξύςχπ ή άλλξπ, καθώπ δεμ θα διαθέςξσμε – όςαμ 

ξδηγηθξύμε ρε ασςόμ -  ςιπ απαοαίςηςεπ γήιμεπ αιρθήρειπ ποξκειμέμξσ μα ςξμ 

αμςιλητθξύμε.  

Σςημ ξσρία, λξιπόμ, θεχοώ πχπ και ρςιπ δύξ πεπξιθήρειπ εναλείτεςαι ξ τόβξπ ςξσ 

θαμάςξσ (χπ μη καςαδικαρςέξπ και μη αιώμιξπ ρςημ μία πεοίπςχρη και χπ αδιάτξοξπ 

και απξκξμμέμξπ από ςημ αμθοώπιμη τύρη ρςημ δεύςεοη) και έυξμςαπ χπ γμώμξμα ςιπ 

ίδιεπ αουέπ και ηθική ρςάρη ζχήπ, και ξι δύξ πεπξιθήρειπ ποξςοέπξσμ ποξπ έμαμ 

εμάοεςξ ςοόπξ ζχήπ, ςξμ ξπξίξ ξτείλει μα ακξλξσθεί καμείπ (είςε για ςημ επαμέμχρη 

ςηπ φσυήπ ςξσ με ςημ θεία τύρη ςηπ, είςε για μα μπξοέρει μα αγγίνει ςημ εσδαιμξμία 

ρςημ επίγεια ζχή ςξσ), ταμεοώμξμςαπ, με αμαμεμόμεμεπ διατξοξπξιήρειπ, ςξμ δοόμξ – 

πξσ ρςημ ξσρία είμαι ξ ίδιξπ -  για μα ςξ επιςύυξσμε. 

Ξ τόβξπ, όμχπ, ταίμεςαι πχπ κάλσφε ςξ εμδευόμεμξ αιχμιόςηςαπ ςηπ αςξμικήπ 

φσυήπ και πχπ με ςξ πέοαρμα ςχμ υοόμχμ ςξ εμδευόμεμξ ςηπ αιχμιόςηςαπ ασςήπ 

μεςαςοάπηκε από εσδαιμξμική ρκέφη ρε εκμεςαλλεύριμη και τξβική, γεγξμόπ πξσ 

παοόλεπ ςιπ διατξοξπξιημέμεπ μξοτέπ ςξσ παοαμέμει έχπ και ρήμεοα. Ζ διεοεύμηρη 

ςηπ φσυήπ πιθαμώπ μα είυε αγγίνει άλλξ επίπεδξ εάμ δεμ είυε ποξρυχοήρει ξ τόβξπ. 

Ιαι η διατξοεςική εομημεία, η διατξοεςική θεώοηρη ή η απόκςηρη επιποόρθεςηπ 

γμώρηπ μα αλληλξρσμπλήοχμε και μα μημ απέοοιπςε ποξηγξύμεμεπ θεχοήρειπ χπ 

παοατσρικέπ, καθώπ η ρςξυαρςική ιδιόςηςα ςξσ αμθοώπξσ δεμ θα είυε πέρει ρε λήθη 

και δε θα είυε σπξκύφει ρε δειριδαιμξμίεπ.  
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ΣΥΕΖΤΖΣΖ  

 

Λελεςώμςαπ παοάλληλα ςημ Ξμηοική και ςημ Ξοτική ποξρέγγιρη ςξσ ταιμξμέμξσ 

ςηπ φσυήπ και ςηπ μεςά θαμάςξσ πξοείαπ ςηπ, διαπιρςώμει καμείπ πχπ η φσυή (όπξιξ 

όμξμα και αμ πάοει, είςε διαυχοιρςεί ρε ζχμςαμή /μεκοή φσυή, είςε θεχοηθεί χπ μία) 

σπήονε ζήςημα έμςξμξσ ρςξυαρμξύ και η ξπξιαδήπξςε μεςά θάμαςξ πξοεία ςηπ 

ποξκαλξύρε πξικίλα ρσμαιρθήμαςα, επηοεάζξμςαπ καςά πξλύ ςημ ρσμπεοιτξοά και 

ςξμ ςοόπξ ζχήπ ςξσ Έλλημα ςχμ πεοιόδχμ ασςώμ. 

Ζ φσυή, λξιπόμ, έυει μξσ – ρύμτχμα και με ςιπ δύξ ποξρεγγίρειπ -  με ασςήμ ξ 

άμθοχπξπ ρκέτςεςαι και απξταρίζει για μα δοάρει. Οαίομει ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ 

αμθοώπξσ, ςασςίζεςαι με ασςόμ, φσυή και ρώμα απξςελξύμ ςξμ άμθοχπξ, αλλά από 

ςημ άλλη πλεσοά είμαι εκείμη πξσ απξςελεί ςξ «καύριμξ» ςξσ ρώμαςξπ, η εμέογεια πξσ 

εκτοάζεςαι μέρα από ασςό, η ίδια η ξσρία μαπ. Ζ φσυή εγκαςαλείπει ςξ ρώμα με ςξμ 

θάμαςξ και η πξοεία ςηπ ςημ ξδηγεί ρςξμ Άδη. Δίμαι πια ςξ είδχλξ, η ρκιά πξσ 

αμςικοίζξσμε ρςξμ Άδη και η διαδοξμή ςηπ έυει πια ςελειώρει; 

Ξ Όμηοξπ δεμ ερςιάζει ρςξ μεςά. Ζ φσυή είμαι ςξ τάμςαρμα ςξσ μεκοξύ πξσ έυει 

απξμείμει ρςξμ Άδη. Ξ Ξοτέαπ όμχπ, ενσφώμει ςημ φσυή και «απξκαλύπςει» ςημ 

μεςέπειςα διαδοξμή ςηπ. Ζ φσυή, λξιπόμ, δεμ ςελειώμει ςξ ςανίδι ςηπ ρςξμ Άδη. Δκεί 

κάμει απλά μια ρςάρη (είςε λαμβάμξμςαπ αμςαμξιβέπ, είςε ςιμχοίεπ) και 

μεςεμραοκώμεςαι και πάλι, ακξλξσθώμςαπ έμαμ ςέςξιξ κύκλξ μεςεμραοκώρεχμ 

χρόςξσ η φσυή εναγμιρςεί και μπξοέρει ναμά μα εμχθεί με ςξ Ηείξ, ατξύ και η ίδια 

δεμ είμαι ςίπξςα λιγόςεοξ από θεψκή. 

Τα ζώα έυξσμ και ασςά φσυή, είςε ςα βλέπξσμε είςε δεμ ςα βλέπξσμε ρςξμ Άδη, 

φσυή πξσ ξύςε ξ Όμηοξπ ξύςε ξ Ξοτέαπ απαομήθηκε. Απλά ξ Όμηοξπ δεμ κάμει 

αματξοά ρςξ ςανίδι ςηπ δικήπ ςξσπ φσυήπ εμώ ξ Ξοτέαπ δίμει ρςημ αμθοώπιμη φσυή 

ακόμα και ςξ δικαίχμα μα μεςεμραοκχθεί ρε ρώμα ζώξσ, μη διατξοξπξιώμςαπ ςημ 

ποξέλεσρη και ςημ «ρχμαςική καςξικία» ςχμ φσυώμ. 

Ψσυή έυξσμ και ξι Ηεξί –Αθάμαςξι, ξι ξπξίξι εναμθοχπίζξμςαι ρε μεγάλξ βαθμό, 

ραμ μα μημ ποόκειςαι για Ηεξύπ αλλά ραμ μα ποόκειςαι για αμώςεοεπ ξμςόςηςεπ, ξι 

ξπξίεπ ςασςίζξμςαι με ςημ φσυή ςξσπ και παίομξσμ διάτξοεπ μξοτέπ ρχμάςχμ, μέρχ 

ςχμ ξπξίχμ εκείμη εκτοάζεςαι. Σςξμ Ξοτέα, και καςά ςξσπ Ξοτικξύπ, ξι Ηεξί 



70 

 

απξκαλύπςξσμ μια άλλη διάρςαρή ςξσπ, δίμξσμ τώςιρη, εκρςαριακέπ ρσμδέρειπ με ςξ 

Ηείξ και ελπίδα για μια άλλη καςάληνη ςηπ φσυήπ. 

Ζ ζχή, λξιπόμ, καςά ςημ Ξμηοική Δπξυή, παοαςηοείςαι μα υαοακςηοίζεςαι από 

αοεςή, δικαιξρύμη και αμδοεία, μα εκςιμάςαι η επίγεια ζχή και η ρσμπεοιτξοά καςά 

ςη διάοκεια ασςήπ πξσ θα ατήρει μία έμδξνη μμήμη για ςξμ απξθαμόμςα. Αμςίθεςα, η 

ζχή ςχμ Ξοτικώμ μπξοεί και εκείμη μα υαοακςηοίζεςαι από αοεςή και δικαιξρύμη, 

αλλά η μεςά θάμαςξ πξοεία ςηπ φσυήπ ήςαμ η κύοια τοξμςίδα ςξσπ. Ό, ςι και αμ 

ποξρςάζξσμ ξι δύξ ασςέπ ποξρεγγίρειπ για ςξμ ςοόπξ πξσ ξτείλει μα ζει καμείπ, 

διαπιρςώμεςαι πχπ ςίπξςα διατξοεςικό ρςημ ξσρία δεμ ζηςξύμ από ςξμ άμθοχπξ. Εει 

και ξτείλει μα ζει με ρύμερη, μα έυει τοόμηρη και μέςοξ, μα είμαι δίκαιξπ και ηθικόπ 

και μα ακξλξσθεί πάμςα ςξ δοόμξ ποξπ ςξ τχπ και ςημ αλήθεια. 

Ξ Όμηοξπ μαπ ποξςοέπει ρε ασςόμ ςξμ ςοόπξ ρσμπεοιτξοάπ ςασςίζξμςαπ ςιπ 

ηοχικέπ φσυέπ με εκείμεπ ςχμ Ηεώμ, λέγξμςαπ μαι μεμ πχπ κάπξιξι θα έυξσμ ςημ 

εσκαιοία μα καςέυξσμ μια θέρη ρςα Ζλύρια πεδία, δίπλα ρςξσπ Ηεξύπ, αλλά δίυχπ μα 

είμαι ασςό ςξ κύοιξ  επιδιχκόμεμξ. Ηεχοξύμ πχπ ξτείλξσμ μα ζξσμ και μα επιδιώκξσμ 

μα ζξσμ έςρι, έυξμςαπ χπ αμςαμξιβή ςξ μα μείμει η τήμη ςξσ ανέυαρςη. Ξ Ξοτέαπ, 

όμχπ, και ξι Ξοτικξί σπόρυξμςαι μεγάλη πξοεία και ενύφχρη ςηπ φσυήπ ρε 

ξσοάμιξσπ, πλέξμ, θεψκξύπ ςόπξσπ. Ξι άμθοχπξι καλξύμςαι μα ζήρξσμ με αουέπ 

ποξκειμέμξσ η φσυή ςξσπ μα μπξοέρει μα ενιλεχθεί και μα εμχθεί ναμά με ςξ «θεψκό». 

Ζ ξπξιαδήπξςε καςαδίκη ςηπ δεμ είμαι αιώμια και άοα ξ άμθοχπξπ καλείςαι ρςημ 

ξσρία ρςξμ εμ λόγχ ςοόπξ ζχήπ όυι εκβιαρςικά αλλά γιαςί ποαγμαςικά επιθσμεί ςημ 

ενιλέχρη ςηπ φσυήπ ςξσ. 

Ζ ρύμδερη, από ςημ άλλη, με ςξσπ μεκοξύπ είμαι ιδιαίςεοη και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ. 

Τξ πέμθξπ ςχμ Δλλήμχμ ςηπ Ξμηοικήπ Δπξυήπ και ξι ςιμέπ πξσ απέδιδαμ ρςξσπ 

μεκοξύπ αγαπημέμξσπ και ρσμςοότξσπ ςξσπ, πεοιγοάτξμςαι έμςξμα και ταμεοώμξσμ 

ςημ αόοαςη ρύμδερη ςχμ φσυώμ ςξσπ, πξσ ξύςε από ςξμ θάμαςξ μα μικηθεί. Ξι 

Ξοτικξί, παίομξσμ ςημ καςάρςαρη ρςα υέοια ςξσπ και πιρςεύξμςαπ ρε μία 

διατξοεςική διαδοξμή ςηπ φσυήπ μεςά θάμαςξμ, δίμξσμ ακόμα και ξδηγίεπ ποξπ ςξσπ 

μεκοξύπ για μα μπξοέρξσμ μα ςξσπ βξηθήρξσμ αλλά και μα βξηθήρξσμ και ςιπ ίδιεπ 

ςξσπ ςιπ φσυέπ μα ενσφχθξύμ ναμά. 

Ξι αμςιλήφειπ και ξι απόφειπ πεοί φσυήπ και θαμάςξσ καςά ςημ Ξμηοική πεοίξδξ 

και εκείμεπ ρύμτχμα με ςημ Ξοτική διδαρκαλία, επηοέαραμ πξλλξύπ και ρημαμςικξύπ 

μεςέπειςα τιλξρότξσπ ςηπ Δλλημικήπ Αουαιόςηςαπ. Ξ Οσθαγόοαπ και ξ Ολάςχμαπ 
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είμαι υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα ςηπ επιοοξήπ ςξσ Ξοτιρμξύ. Ξι πηγέπ ασςέπ 

ενακξλξσθξύμ και ρήμεοα μα απξςελξύμ ρημαμςικέπ πηγέπ μελέςηπ, διατόοχμ 

εομημειώμ και ρςξυαρμξύ.  

Από ςημ άλλη πλεσοά, ξι τιλόρξτξι πξσ αμτιρβήςηραμ ςημ ιδέα ςηπ αιώμιαπ 

αμενάοςηςηπ πμεσμαςικήπ φσυήπ,  ρςοάτηκαμ ποξπ ςξ ρύμπαμ και ςημ τσρική ενέςαρη 

ςχμ ταιμξμέμχμ,  απξμακοσρμέμξι από ςημ καςαρκεσαρμέμξ εκμεςαλλεύριμξ τόβξσ 

ςξσ άγμχρςξσ και ςξσ θαμάςξσ και αμςιμεςώπιραμ ςημ φσυή εμ μέοει χπ θμηςή. 

Οαοαςηοείςαι η ρςοξτή ποξπ ςημ σλιρμό αλλά και πάλι ταμςάζει ραμ η φσυή μα 

«μεςαμξοτώθηκε» για μα μπξοέρει μα απξκςήρει ναμά, μέρα ρε μία άλλη διάρςαρη, 

ςημ αιχμιόςηςά ςηπ.  

Ζ αμάγκη αμαζήςηρηπ ςηπ γμώρηπ με βάρη ςημ λξγική/τσρική ενήγηρη ςξσ κόρμξσ 

και ςξσ αμθοώπξσ, ξδήγηρε ρςημ διεοεύμηρη ςηπ φσυήπ από μια διατξοεςική 

θεώοηρη, ρςημ αμαζήςηρη ςηπ τύρηπ ςηπ, ςηπ έδοαπ ςηπ μέρα ρςξ ρώμα ή/και ςξσ 

ςοόπξσ ρσμεογαρίαπ ςηπ με ασςό, ςηπ ρύμδερή ςηπ με ςξ κξρμικό όλξ, ςξ ρύμπαμ, ςημ 

ύλη, ςξ πμεύμα, ςξμ άμθοχπξ, ςημ τύρη, ςξ Ηεψκό ρςιπ διάτξοεπ μξοτέπ ςξσ.  

Ξ Οσθαγόοαπ, πξσ σπήονε μαθημαςικόπ, αρςοξμόμξπ, ιαςοόπ, μξσρικόπ και 

τιλόρξτξπ, ρςοάτηκε ποξπ ςξ ρύμπαμ, ςξσπ αοιθμξύπ και ςη τύρη για ςημ αμαζήςηρη 

ςηπ γμώρηπ, αλλά ςασςόυοξμα εμρχμάςχρε ςημ Ξοτική διδαρκαλία ρςημ τιλξρξτία 

ςξσ, με ςιπ φσυέπ μα απξςελξύμ ςμήμα ςξσ κόρμξσ (Δατέομξπ, 2010). Ζ αςξμική φσυή 

ταίμεςαι μα ρσμδέεςαι με ςξ κξρμικό όλξ, και η φσυή ςξσ αμθοώπξσ ταίμεςαι μα 

καςέυει ςημ γμώρη για ςξ ρύμπαμ και ςξσπ Ηεξύπ, δίυχπ μα είμαι έομαιξ τόβξσ και 

δειριδαιμξμιώμ αλλά μέρχ γμχρςικώμ λειςξσογιώμ, ςημ ξπξία θα «εμθσμηθεί» όςαμ 

ακξλξσθήρει έμαμ ηθικό ςοόπξ ζχήπ. Όπχπ αματέοεςαι και ρςα «Χοσρά Έπη» ςξσ 

Οσθαγόοα , «..ασςά δε ςηοώμςαπ θα γμχοίρειπ και ςχμ αθαμάςχμ θεώμ και ςχμ 

θμηςώμ αμθοώπχμ ςημ ρύρςαρη κι αμ ςξ κάθε ςι παοέουεςαι, και αμ διαςηοείςαι..».. 

«..και για ςημ λύςοχρη ςηπ φσυήπ, κοίμξμςαπ και ρκεπςόμεμξπ ςξ κάθε ςι, ημίξυξ ςημ 

γμώμη μα ςξπξθεςήρειπ, πξσ από πάμχ έουεςαι και είμαι άοιρςη..» (Αθημαίξπ, 2012 , 

49-51 & 68-69).  

Σε «μεςαμξοτώρειπ», λξιπόμ, ταίμεςαι μα σπόκειςαι ρσμευώπ η φσυή, από ςημ 

αουαιόςηςα έχπ και ρήμεοα. Δεμ παύει και πάλι, όμχπ, όπχπ ταίμεςαι μα αμαζηςά και 

μα διαςηοεί ςημ αιχμιόςηςά ςηπ. Ακόμα και ρςα πλαίρια ςηπ ρύγυοξμηπ επιρςήμηπ, η 

κβαμςική τσρική ποόρτεοε ρςη φσυή αιχμιόςηςα, ρσμείδηρη και ςημ ρύμδερε άμερα 

με ςξ ρύμπαμ, καθώπ απξςελείςαι, ρύμτχμα με ασςήμ ςημ άπξφη, από ςημ ίδια δξμή 
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ςξσ ρύμπαμςξπ (και άοα μπξοεί μα σπάουει από ςημ αουή ςξσ υοόμξσ) ρςξ ξπξίξ 

επιρςοέτει μεςά ςξ θάμαςξ ςξσ ρώμαςξπ (Gayle, 2012).  

Δύρκξλξ, αμ όυι αδύμαςξμ, θεχοώ ςξ μα μπξοέρει καμείπ μα ρσλλάβει, πόρξ 

μάλλξμ μα καςαμξήρει ςιπ δσμαςόςηςεπ ςιπ αιώμιαπ ασςήπ εμέογειαπ - φσυήπ, ςιπ 

ιδιόςηςεπ, ςιπ μξοτέπ, ςα διατξοεςικά είδη ςηπ ή/και ςημ ξμξιξγέμειά ςηπ.. Δίμαι 

κξρμική, είμαι αςξμική, είμαι θμηςή, είμαι αθάμαςη.. Δίμει ζχή, υάμεςαι από ςξ ρώμα 

με ςξμ θάμαςξ μα δεμ εναταμίζεςαι, έυξμςαπ ςημ δσμαςόςηςα για πξλλαπλέπ 

εκτοάρειπ.. Ιάλλιρςα θα μπξοξύρε, αμ διαθέςει μξσ – μμήμη – ρσμείδηρη, μα 

εμξπξιείςαι ρε έμα ρώμα, μα διαρπάςαι με ςξ θάμαςό ςξσ, μα εμώμεςαι με ςξ όλξ και 

παοόλα ασςά μα έυει άμερη, αμεναοςήςξσ γήιμξσ υοόμξσ, ςημ δσμαςόςηςα μα 

εμξπξιείςαι ρσμειδηριακά ναμά ρςημ ίδια μξοτή με ποιμ. Δίςε εμραοκχθεί, είςε όυι..  

Ακόμα και ξι Ξοτικξί, ζηςξύραμ από ςξμ κόρμξ μα ατσπμιρςεί, ζηςξύραμ ςημ 

εμθύμηρη ςηπ φσυήπ.. Δπξμέμχπ ακόμα και αμ αμςιμεςώπιζαμ ςημ φσυή ραμ νέυχοη 

πμεσμαςική ξμςόςηςα, η Ξοτική διδαρκαλία δεμ αομείςαι ςημ ρύμδερη ςηπ αςξμικήπ 

φσυήπ με κάςι αμώςεοξ ένχ από ςα πλαίρια ςηπ γηπ, ξύςε θεχοξύραμ πχπ η φσυή χπ 

φσυή είμαι ςασςόρημη με ςξμ άμθοχπξ και ξύςε πχπ ξ μξσπ ςξσ αμθοώπξσ είμαι 

ςασςόρημξπ με ςξμ μξσ ςηπ φσυήπ.  

Ιαι ρςα Ξμηοικά Έπη όμχπ, βλέπξσμε ςημ φσυή μα ςασςίζεςαι με ςημ ζχή ρε πξλλά 

ρημεία και μα διατξοξπξιείςαι από ςξμ αμθοώπιμξ χπ άμθοχπξ, καθώπ η ξσρία μαπ 

ταίμεςαι μα ςασςίζεςαι απξκλειρςικά με ςημ φσυή. Λα ταίμεςαι πχπ όρξ ατξοά ςημ 

μεςά θάμαςξ πξοεία ςηπ δεμ είυε τςάρει ακόμη η γμώρη ςηπ ρςοξτήπ ποξπ ςξ ρύμπαμ 

και ςημ ρύμδερη με ςξ όλξ.. Οώπ μα αμαγμχοίρειπ κάςι ςξ ξπξίξ δεμ γμχοίζειπ ή.. έυειπ 

νευάρει όςι γμχοίζειπ; Ζ ξπξιαδήπξςε εομημεία ταιμξμέμχμ θα γίμεςαι ρςα πλαίρια 

ςχμ δσμαςξςήςχμ ρξσ και ρςα πλαίρια ςχμ εκάρςξςε γμώρεχμ ρξσ. Ξι ανίεπ όμχπ πξσ 

ποξάγξσμ ςα Ξμηοικά Έπη ποξάγξμςαι και από μεςέπειςα τιλξρότξσπ και ταίμξμςαι 

ραμ μα αλληλξρσμπληοώμξμςαι με ςιπ αουέπ ςηπ Ξοτικήπ διδαρκαλίαπ.  

Ξ Ζοόδξςξπ μπξοεί μα σπξρςηοίζει (όπχπ αματέοεςαι ρςξμ Κεκαςρά, 2000) πχπ η 

ιδέα ςηπ μεςεμράοκχρηπ πξσ υαοακςηοίζει ςξσπ Ξοτικξύπ και ςξσπ Οσθαγξοείξσπ, έυει 

νεμική καςαγχγή και ποξέουεςαι από ςημ Αίγσπςξ, όμχπ, όπχπ ξ Κεκαςρά (2000) 

ρσμπεοαίμει, η  αθαμαρία ςηπ φσυήπ και η ιδέα ςηπ μεςεμράοκχρηπ όπχπ πεοιγοάτεςαι 

από ςξσπ Ξοτικξύπ και ςξσπ Οσθαγξοείξσπ, είμαι άγμχρςη για ςξσπ Αιγύπςιξσπ και 

διατέοει από ςιπ δξναρίεπ ςξσπ για ςημ Εχςική φσυή. Άλλχρςε, όπχπ έυει αματεοθεί.. 

«..ηδ` όρξμ Αιγύπςχ ιεοόμ λόγξμ ενελόυεσρα..» («Αογξμασςικά», ρςιυ. 44, όπχπ 
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αματέοεςαι ρςξμ Οαρρά, ρελ. 135), απξδεικμύξμςαπ ςημ ιρςξοικόςηςα ςηπ αουικήπ 

διδαρκαλίαπ, παοόλεπ ςιπ εμδευόμεμεπ παοαπξιήρειπ. 

Ηεχοώ πχπ διαταίμεςαι η διαυοξμικόςηςα ςχμ ποξρτξοώμ ςηπ Ξοτικήπ 

διδαρκαλίαπ και ςχμ Ξμηοικώμ Δπώμ, καθώπ η επιοοξή ςξσπ ρςξσπ μεςαγεμέρςεοξσπ 

είμαι εμταμήπ. Ζ Ξοτική διδαρκαλία, θεχοώ πχπ εμδευξμέμχπ απξςέλερε αουική βάρη 

για ςημ μεςέπειςα αμάπςσνη ςχμ θεχοιώμ πεοί φσυήπ και θαμάςξσ. Αλλά και ρε 

γεμικόςεοα πλαίρια, η Ξοτική διδαρκαλία ταίμεςαι μα απξςέλερε βάρη για ςημ 

αμαζήςηρη γμώρηπ, γμώρηπ πξσ είυε εμ μέοει «υαθεί» καςά ςα Ξμηοικά Έπη και 

έπειςα, και ήοθε ρςη επιτάμεια μεςαγεμέρςεοα (όρη διαρώθηκε και όρξ και αμ 

παοαπξιήθηκε), απξςελώμςαπ ςημ ποξγεμέρςεοη πιθαμόμ Δλλημική θεώοηρη ςξσ 

κόρμξσ, ςξσ αμθοώπξσ, ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ φσυήπ (Οαρράπ). Ακόμα και αοκεςέπ από 

εκείμεπ ςιπ θεχοίεπ πξσ εμ μέοει απέοοιφαμ ςημ Ξοτική θεώοηρη, ταίμεςαι ραμ μα 

ξδηγήθηκαμ ρςημ ποξρπάθεια μα ςημ εομημεύρξσμ αμενάοςηςα από δξγμαςικά 

πλαίρια και θοηρκεσςικέπ ποξκαςαλήφειπ. Σε ασςό ςξ ρσμπέοαρμα ταίμεςαι μα 

ξδηγείςαι και ξ  Guthrie (2000), όρξ ατξοά ςξσπ Οσθαγόοειξσπ, ςξσπ Ίχμεπ 

Φιλξρότξσπ και ςξμ Ζοάκλειςξ.   

Ζ φσυή, ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θαμάςξσ και η ρυέρη ςχμ ζχμςαμώμ με ςξσπ μεκοξύπ 

(όπξια μξοτή και αμ παίομει), είμαι ρςημ ξσρία ζηςήμαςα ρςα ξπξία δεμ 

ποξρτέοξμςαι ξοιρςικέπ και αμεςάκληςεπ «αλήθειεπ», αλλά πξσ πάμςα θα απξςελξύμ 

ποόκληρη, ζηςήμαςα ρςξυαρμξύ και πεπξιθήρεχμ, καθώπ και ζηςήμαςα επιρςημξμικήπ, 

βαριρμέμη ρε απξδείνειπ, έοεσμαπ. Από όλα όρα διαποαγμαςεύςηκαμ, όμχπ, απ 

αμαλξγιρςξύμε ςξ εμδευόμεμξ πχπ ξ Κόγξπ εμ ςέλει μπξοεί μα μημ αμςικαςέρςηρε 

πλήοχπ ςξ Λύθξ, αλλά μα ξδήγηρε ρςημ ρσμευιζόμεμη «απξκοσπςξγοάτηρή» ςξσ. 
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