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1.   Εισαγωγή 

 

 Είναι δύσκολο να διαφύγει της προσοχής του αναγνώστη το γεγονός ότι η Ι-

λιάδα στην πραγµατικότητα ξεκινάει και τελειώνει µε το ίδιο µοτίβο. Στους πρώτους 

στίχους, εµφανίζεται ένας πατέρας µε υψηλό αξίωµα, ιερέας,  ο οποίος προσέρχεται 

στο εχθρικό στρατόπεδο και ικετεύει την απόδοση του παιδιού του. Βασικά, απευθύ-  

νεται στον αρχηγό του εχθρικού στρατεύµατος. Στο τέλος του ποιήµατος, ένας επίσης 

δυστυχής πατέρας, βασιλιάς, προσέρχεται ικέτης στον επιφανέστερο των πολεµάρχων 

του εχθρού, παρακαλώντας να του δοθεί το πτώµα του γιού του, που εκείνος έχει 

σκοτώσει. Στην πρώτη περίπτωση, ο ικέτης αποπέµπεται σκαιώς και το αίτηµά του 

απορρίπτεται, ενώ στη δεύτερη ο ικέτης γίνεται δεκτός µε παροιµιώδη φιλοξενία και 

ικανοποιείται αµέσως το αίτηµά του. Τα δύο επεισόδια περιγράφουν σκηνές εκζη-

τήσεως ελέου. Αυτό το µοτίβο δίκην κυκλικής σύνθεσης ανοίγει και κλείνει την Ιλιά-

δα. Η σπουδαιότητά του δεν περιορίζεται στη θέση του στην αρχή και στο τέλος του 

ποιήµατος, αλλά επιβεβαιώνεται µε την επαναφορά του στην εξέλιξη της σύνθεσης 

πολλές φορές µέσω διαφορετικών λεκτικών αποδόσεων από διαφορετικούς χαρακτή-

ρες σε διάφορες συνθήκες και µε διαφορετικά συµφραζόµενα. Γενικά,θεωρείται ότι ο   

έλεος εγγράφεται µόνον στην τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας.  Είναι αλήθεια, η 

τελευταία ραψωδία είναι διάχυτα ποτισµένη µε τον έλεο, αλλά δεν αληθεύει ότι ο 

έλεος βρίσκεται µόνον εκεί [1]. Σήµερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο έλεος είναι 

µοτίβο που αναγνωρίζεται σε πολλά σηµεία του ποιήµατος και κατέχει σηµαντική θέ-  

ση  στο οµηρικό έπος, περισσότερο δε στην Ιλιάδα [2]. Ακόµη, απόψεις που εκτιµούν 

 

1.  Macleod, 1982, 12. 

2.  Crotty, 1994, 5. 
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τον έλεο επουσιώδες θέµα στο οµηρικό έπος, δείχνουν πλέον να µη βρίσκουν 

απήχηση [3].   

 Είναι γνωστό ότι στο οµηρικό έπος οι θεοί είναι σταθερά παρόντες, ενδι-

αφέρονται για τα τεκταινόµενα στη γη, συγχρωτίζονται µε τους θνητούς και παίρνουν 

ενεργό µέρος στα δρώµενα. Ωστόσο, το σηµαντικότερο είναι ότι παίρνουν πρωτο-

βουλίες και συχνά κινούν την εξέλιξη του έργου. Στην αρχή της Ιλιάδας ο 

Απόλλωνας, επιβλητικός τιµωρός, έµµεσα, δροµολογεί την διένεξη ανάµεσα στον 

Αγαµέµνονα και τον Αχιλλέα και στο τέλος, ο ∆ίας µε σύµφωνους τους άλλους θεούς 

οδηγεί στη µεγαλειώδη συνάντηση του Πριάµου µε τον Αχιλλέα. Ο ιερέας του 

Απόλλωνα   λίσσετο πάντας Ἀχαιούς (Α 15) και η λοιµική που πέφτει στο στρατόπεδο 

των Αχαιών είναι η τιµωρία του θεού για την ταπείνωση του ιερέα του. Αντίθετα, 

στην κακοποίηση της σορού του Έκτορα µαθαίνουµε ότι  ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ 

εἰσορόωντες (Ω 23) και ο ίδιος ο ∆ίας παίρνει την πρωτοβουλία όπως ο Αχιλλέας 

Ἕκτορα λύσῃ (Ω 76). Στο µεταξύ, οι θεοί παρεµβαίνουν στο πεδίο των µαχών προ-

στατεύοντας ή ενθαρρύνοντας ήρωες και αποσύρονται, όταν έρχεται η κρίσιµη 

στιγµή του θανάτου τους· ακόµη, διαπληκτίζονται µεταξύ τους, εξ αιτίας εκείνων που 

θέλουν να προστατεύσουν και άλλες φορές παρακολουθούν θεατές τις σκηνές του 

πολέµου µπροστά στην Τροία. Ο ποιητής, µε την αρχή της Οδύσσειας, βεβαιώνει ότι 

τον Οδυσσέα θεοὶ ἐλέαιρον ἅπαντες νόσφι Ποσειδάωνος (α 19).  Σήµερα, είναι σχε-

δόν καθολικά αποδεκτό ότι ο Όµηρος δεν περιγράφει αφηρηµένες υπερφυσικές 

δυνάµεις αλλά συγκεκριµένα πρόσωπα που είναι θεοί µε συγκεκριµένα προσωπικά 

χαρακτηριστικά ως προς τη συµπεριφορά και τα ενδιαφέροντά τους [4].  

 

3.  Snell, 1983, 400.         

4.  Redfield, 1975, 76. 
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Kαι, έπειτα, λίγη σηµασία έχει τι και πώς εµείς οι επίγονοι νιώθουµε ή σκεφτόµαστε 

για τους χαρακτήρες του ποιήµατος. Η ερµηνεία του από µια τέτοια οπτική θα είναι 

εσφαλµένη, γιατί θα παρακάµπτει αυτό που ο ποιητής αποτυπώνει στη σύνθεσή του 

και εκείνο που το αρχαίο κοινό κατανοούσε από το ποίηµα. 

 Οι επικοί ήρωες επιδεικνύουν µια συµπεριφορά που φαίνεται να είναι σύµ-

φωνη µε ένα συγκεκριµένο κώδικα αποδεκτό από όλους. Συνηθίσαµε να τον γνω-

ρίζουµε ως ηρωικό κώδικα ή κώδικα τιµής, λόγω της εξέχουσας θέσης που έχει η 

έννοια της τιµής ανάµεσα σε άλλες αξίες που εκφράζονται µε αυτόν. Έχει διατυπωθεί 

η άποψη ότι ο ηρωικός κώδικας στην πραγµατικότητα είναι κώδικας αξιών δεδο-

µένων και προκαθορισµένων, ιεραρχικά επόµενων της τιµής και της δόξας. Η φύση 

αυτού του ηρωικού κώδικα νοείται ως φυσική απόρροια µιας κοινωνίας – του Οδυσ-

σέα –  «άγρια ανταγωνιστικής» [5]. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεώρηση, ο επικός ήρωας 

είναι χαρακτήρας ριψοκίνδυνος και επιθετικός, ανταγωνιστικός και πολεµοχαρής, 

υπερήφανος και ανελέητος. Έχει διατυπωθεί και η πιο µετριοπαθής άποψη, της συνύ-

παρξης στον κώδικα αξιών βασικών, όπως είναι η τιµή και δευτερευόντων, «πιο 

ήπιων», όπως η δικαιοσύνη ή ο έλεος [6]. Ακόµη, είναι γεγονός ότι είναι διάχυτη η 

αντίληψη του επικού ήρωα ως γενναίου και διεκδικητικού, µε υψηλό φρόνηµα και 

υπερήφανου και πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι σε ένα ευρύτερο κοινό είναι µάλλον 

ξένη η αντίληψη ότι ο επικός ήρωας µπορεί να εκφράζεται µε σύνεση ή µε 

ευσπλαχνία ή µε υποχώρηση. Το ζήτηµα γίνεται ακόµη πιο σοβαρό, όταν τίθεται υπό 

αµφισβήτηση ή και αναίρεση η ηθικότητα των πράξεων των επικών χαρακτήρων. 

Θυµούνται όλοι τον Αχιλλέα να περιφέρει αναίσχυντα τη σορό του Έκτορα (Ω 22-24) 

και το ίδιο συγκλονίζει ο µαινόµενος Αχιλλέας που σκοτώνει τον ικέτη Λυκάονα (Φ 

64-119). Η όποια κρίση για την ηθικότητα ή µη των επικών χαρακτήρων σχετίζεται 

στενά µε την  άποψη που έχει κανείς για τη συγκρότησή τους ως πρόσωπα. Από τη 
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στιγµή που οι ήρωες αντιµετωπισθούν ως εκτελεστές όρων και απαιτήσεων 

επιβεβληµένων από έξω, είναι αναπόφευκτη η αναίρεση κάθε ηθικότητας και από τη 

στιγµή που ο ήρωας κρίνεται υπό το πρίσµα της ηθικής της νεοτερικότητας, η 

ηθικότητά του σαφώς κλονίζεται και ίσως καταρρέει. Οι απόψεις αυτές έχουν 

εκφρασθεί και γίνει θέµα συζήτησης στους φιλολογικούς κύκλους. Μας ενδιαφέρουν, 

γιατί η οπτική που θα υιοθετήσει κάποιος θα έχει ανάλογες συνέπειες στο ποιόν και 

τη λειτουργία του αντικειµένου της µελέτης µας, του ελέου.  

 Αλλά, πώς να νοήσουµε τον έλεο που ονοµατίζει και φέρνει µπροστά µας ο 

Όµηρος; Στον κόσµο µας, ο έλεος είναι άρρηκτα δεµένος µε τις χριστιανικές 

αφετηρίες του πολιτισµού µας. Ο καθένας, ακόµη και εκείνος που διατείνεται ότι δεν 

έχει καµµία σχέση µε τον χριστιανισµό ούτε θεσµικά ούτε ιδεολογικά, απατάται, αν 

νοµίζει ότι οι πεποιθήσεις του δεν είναι επηρεασµένες από το χριστιανικό υπόβαθρο 

του πολιτισµού στον οποίο ζει και του οποίου και ο ίδιος είναι γόνος. Πόσο όµως 

σχετίζονται σηµασιολογικά, οι φράσεις όπως τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε 

θεῶν τε (Ο 12)- όπου αντικείµενο του ελέου του ∆ία είναι ο τραυµατισµένος Έκτορας 

– και διά τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐµοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστός τὴν πᾶσαν 

µακροθυµίαν (Τιµ.Α΄1.16) – όπου ο απόστολος Παύλος θεωρεί εαυτόν ελεηθέντα; 

ποιά σχέση µπορεί να έχει ο έλεος που ορίζεται ως  λύπη τις ἐπὶ φαινοµένῳ κακῷ 

φθαρτικῷ ἢ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίως τυγχάνειν (Ρητ.1385b13-14) µε τον έλεο που 

γνωρίζεται από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισµό ως ἑκούσιος λύπη ἐπ’  ἀλλοτρίοις 

κακοῖς συνισταµένη… ἐπὶ  τῶν δυσφορούντων  ἐπί  τισιν  παραµένουν, αλλά διαφέρει  

 

5.  Finley, 1977, 115,118. 

6.  Adkins, 1960, 36. 
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 η σηµασία τους στο χρόνο και τον χώρο. Ειδικά, ως προς τις σηµασιολογικές 

αλλοιώσεις του ελέου στην ευρωπαϊκή Γραµµατεία, είναι έξοχη η σχετικά πρόσφατη 

συγκριτική µελέτη του Konstan [7] και ικανή να προσδιορίσει την σηµασιολογική 

απόσταση που χωρίζει τον δικό µας έλεο από τον οµηρικό.  

 Βεβαίως, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί κανείς στην αριστοτελική 

διατύπωση του ελέου, όταν αντικείµενό του είναι ο οµηρικός έλεος. ∆εν πρόκειται 

για οφειλή τιµής ένεκεν ή για υπόµνηµα που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει ως βάση 

δεδοµένων για το αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Θεωρούµε ότι ο Αριστοτέλης 

διαθέτει το προσόν να συµπυκνώνει και να εκφράζει το καταστάλαγµα της αρχαίας 

ελληνικής σκέψης αναφορικά µε τον έλεο και ότι αυτή, κατ’ ουσίαν ανάγεται στη 

φύση και τα χαρακτηριστικά του οµηρικού ελέου. Θα προσπαθήσουµε να 

τεκµηριώσουµε αυτήν την άποψη. Θα δείξουµε ότι η περί ελέου αριστοτελική 

αντίληψη παρουσιάζει πτυχές του ελεείν, οι οποίες τονίζονται ιδιαίτερα από τις 

εκφάνσεις του ελέου στο οµηρικό κείµενο. Είναι ενδιαφέρουσα διαπίστωση ότι 

απόψεις που διατυπώνονται από σύγχρονους ερευνητές στο χώρο της Ψυχολογίας και 

της Φιλοσοφίας συγκλίνουν µε τις θέσεις που διατυπώνει σχετικά ο Αριστοτέλης. 

Έτσι, είναι κοινή διαπίστωση η αναγνώριση του ελέου ως φαινοµένου πολύπλοκου 

και πολυδιάστατου µε σηµαντική την πτυχή της γνωστικής διάστασής του και 

βεβαιωµένη σήµερα την υπαγωγή του στις ονοµαζόµενες κοινωνικές αρετές [8]. 

Aλλά, η οπτική αυτή είναι και του Αριστοτέλη θεώρηση. Ακόµη, ο αναγνώστης του 

οµηρικού κειµένου ανιχνεύει σύγχρονες θεωρήσεις στα χαρακτηριστικά και  στη 

λειτουργία του οµηρικού ελέου. Αναγνωρίζονται ευχερώς τα κοινωνικά του χαρακτη- 

 

7.  Κonstan, 2001. 

8.  Carr, 1999, 411. 
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ριστικά µε τις καταγεγραµµένες επιπτώσεις του στην ιλιαδική πολεµική κοινότητα 

και στην οδυσσειακή κοινωνία, ο ηθικός αντίκτυπος στην δραστηριοποίηση των χα-

ρακτήρων κατά την εξέλιξη της επικής αφήγησης και η πολυπλοκότητα των παρα-

γόντων που οδηγούν τον κάθε ήρωα στην απόφαση απόδοσης ή όχι ελέου.  

 Παρά το ότι ο έλεος σηµασιολογικά παραµένει σταθερός και στα δύο οµηρικά 

ποιήµατα, είναι αδιαµφισβήτητη η διαφοροποίηση του χαρακτήρα του στην Οδύσ-

σεια. Ενώ στην Ιλιάδα η παρουσία  του είναι πιο συχνή, φωτίζεται από πολλές πλευ-

ρές και εκφράζεται από διαφορετικούς χαρακτήρες, στην Οδύσσεια αφορά, βασικά,  

στον κεντρικό ήρωα, ο οποίος γίνεται σταθερός δέκτης του θείου ελέου. Έειτα, το µο-

τίβο εστιάζει και επεξεργάζεται περισσότερο την λειτουργία του Ικέτειου και Ξένιου 

∆ία, ο οποίος στην Ιλιάδα µόνον ως ιδέα διακινείται, χωρίς να µορφοποιείται µε σα-

φήνεια. Ακόµη, χαρακτηριστική διαφοροποίηση του οµηρικού ελέου στα δύο έργα 

αφορά την υφολογική αποτύπωσή του. Ο οδυσσειακός έλεος δηλώνεται σε αφηγη-

µατικό πλαίσιο σε ευθύ ή σε πλάγιο λόγο, κάτι που µόνον περιστασιακά βρίσκεται 

στην Ιλιάδα.  Ωστόσο, κάθε ερµηνεία του οδυσσειακού ελέου θα είναι αδύνατη ή ελ-

λιπής, αν δεν φωτισθεί από τον ιλιαδικό έλεο. Είναι στην Ιλιάδα που προσφέρεται ο 

σηµασιολογικός και λεκτικός κορµός του οµηρικού ελέου.  

 Επειδή το οµηρικό γλωσσικό ιδίωµα είναι, αποκλειστικά, γλώσσα του 

οµηρικού έπους, κάθε ενασχόληση µε έννοιες που πραγµατεύονται σ’αυτό, προα-

παιτεί την εξέτασή της στο σύνολο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας σε λεκτικό επίπεδο, 

ώστε να κατανοηθεί τι σηµαίνεται, πού και υπό ποίες συνθήκες. Επί παραδείγµατι, 

στην τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας, ο έλεος καταγράφεται µε διαφορετικούς ονοµα-

τικούς και ρηµατικούς τύπους - ἐλεαίρων 19, ἐλεαίρεσκον 23, ἔλεον 44, ἐλεαίρει 174, 

ἐλεήσει 207, ἐλέησον 503. Είναι αντικείµενο διερεύνησης η λεκτική δήλωση του ση-

µαινόµενου, εάν ζητούµενο είναι µια πλήρης εικόνα του. Η αναζήτηση αυτή αποκτά 
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µεγαλύτερη σηµασία στην περίπτωση που το αντικείµενο µελέτης, ο έλεος, επηρε-

άζεται σηµασιολογικά µε την συµπαράταξη τύπων του ελεείν µε τύπους άλλων λέξε-

ων. Το κείµενο προσφέρει τέτοιους συνδυασµούς, όπως µε λέξεις της σηµασίας του 

κήδεσθαι. Μετά, είναι το ερώτηµα, αν τυχόν πολλαπλή λεκτική σήµανση του ελέου 

εξυπηρετεί απλά και µόνο την αισθητική του κειµένου ή µήπως πρόκειται για σηµαί-

νοντα διαφορετικών σηµαινοµένων. Μπορεί να είναι περιορισµένο το πεδίο έρευνας 

των οµηρικών λέξεων λόγω της µοναδικότητας του οµηρικού γλωσσικού ιδιώµατος, 

αλλά υπάρχει πεδίο για παρατηρήσεις και σχόλια. Επί παραδείγµατι, µπορεί να 

σχολιασθεί η διαφορά του ἐλέαιρον από τον θαµιστικό τύπο ἐλεαίρεσκον  και να 

ερευνηθεί η αιτία της επιλογής του ενός ή του άλλου τύπου από τον ποιητή. Η έρευνα 

σε αυτό το επίπεδο θα διαφωτίσει περαιτέρω τόσο τον χαρακτήρα του ελεείν και των 

φορέων του όσο και τη σχέση του µε παρεµφερή µε αυτό ενεργήµατα. Στη λογική 

αυτή, θα ήταν ενδιαφέρον θέµα η διευκρίνιση της σχέσης του ελεείν µε σηµασίες που 

δείχνουν µετάβασή του σε κάποιο πράττειν, όπως για παράδειγµα είναι η φροντίδα 

για την ασφάλεια της οικογένειας, που φαίνεται από το είδος ελέου που ζητάει η 

Ανδροµάχη από τον Έκτορα ή η σύνδεση του ελέου µε δώρα, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση του Πριάµου και του Αχιλλέα. Παρόµοια.  Ενδιαφέρον ζήτηµα είναι και η 

σχέση που διαµορφώνεται ανάµεσα στον έλεο και τις αισθήσεις. Είναι σταθερή και 

εντυπωσιακή η σχέση του θείου ελέου µε την όραση  ή της ικεσίας µε την αφή [9].  

  

 

 

 

 

9. Nehamas, 1992, 298.  
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2.   Πρόσωπα και αξίες     

 Με τον όρο αξίες  σηµαίνονται οι ιδέες εκείνες που ικανοποιούν νοητικά και 

συναισθηµατικά τα πρόσωπα που τις αποδέχονται και υλοποιούνται από αυτά στην 

καθηµερινή τους ζωή, καθορίζουν τη συµπεριφορά τους έναντι του περιβάλλοντος 

στο οποίο ζουν εκτιµώµενες ως όροι που εξαίρουν το πρόσωπο και συγκροτούν την 

κοινότητα, στην οποία το συγκεκριµένο πρόσωπο ανήκει. Από τον ορισµό αυτόν 

φαίνεται ότι οι αξίες ορίζουν τη συµπεριφορά µεµονωµένων ατόµων αλλά και εξυπη- 

ρετούν και τους στόχους της κοινότητάς τους. Στο βαθµό που η αξία δηλώνεται έµ-

πρακτα και η πράξη αυτή γίνεται στο χώρο της κοινότητας, τότε φανερώνεται και η 

κοινωνική της διάσταση [10].  

 Στη διάρκεια του πρώτου µισού του εικοστού αιώνα, κάτω από την επίδραση 

της διεύρυνσης των γνώσεών µας στην ανθρωπολογία, την εθνογραφία και την λαο-

γραφία, αναπτύχθηκε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά µε τη φύση των 

οµηρικών  προσώπων και την δυνατότητά τους να αποφασίζουν και να ενεργούν αυ-

τόνοµα. Στη συνέχεια, ο διάλογος αυτός επεκτάθηκε στο ζήτηµα των αξιών τους και, 

γενικά,  της οµηρικής κοινωνίας. Παρά το ότι σε πολλά από τα προβλήµατα έπεσε 

αρκετό φως, το ερώτηµα της φύσης των προσώπων του έπους συνεχίζει να απασχολεί 

την σύγχρονη έρευνα και είναι αντικείµενο συζήτησης όχι πλέον µόνον οι αξίες τις 

οποίες βιώνουν στις σχέσεις τους αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο το κάθε πρόσωπο 

τις εκφράζει, η φύση του χαρακτήρα του καθενός στη σχέση του µε τους άλλους και  

πώς τα συναισθήµατά του ή τα πάθη του τροποποιούν συµπεριφορές και πρακτικές 

περνώντας µέσα από τον κώδικα συµπεριφοράς της κοινότητας. Ο έλεος δεν µπορεί 

να εξετασθεί µεµονωµένα. Συνυπάρχει µε ένα σύνολο  αξιών της κοινότητας, εκφρά -  

 

10. Adkins, 1982, 292. 



 11 

ζεται από πρόσωπα που κινούνται µε αυτές τις αξίες αλλά το καθένα έχει και ένα δικό 

του τρόπο. Χρειάζεται να εξετασθεί ποια θέση κατέχει ο έλεος στον πολεµιστή που 

αποζητάει τη νίκη, πώς µπορεί να εκφραστεί έλεος από τον ήρωα που βρίσκεται σε 

κατάσταση µανίας ή ποια θέση έχει ο έλεος σε εκείνον που είναι πολεµιστής αλλά 

νέος και το δόρυ του εχθρού στέκει από πάνω του έτοιµο να του αφαιρέσει τη ζωή. 

 Ο Γλαύκος, στον περίφηµο διάλογο µε τον ∆ιοµήδη εκφράζει µια βασική αξία 

των ιλιαδικών ηρώων, ότι το να υπερέχει των άλλων, να αριστεύει και να µην ντροπι- 

άζει τους προγόνους του είναι νόηµα ζωής (Ζ 208-209). Όταν πάλι, ο ανώνυµος Α-

χαιός δίπλα στο νεκρό Πάτροκλο φωνάζει 

ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι 

νῆας ἔπι γλαφυράς  … 

εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν  ἱπποδάμοισιν 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι                                  Ρ΄. 415-418 

αρθρώνει µία αξία που φαίνεται ότι εµπνέει την στρατιωτική κοινότητα –διαφορετικά 

δεν θα την φώναζε. Το κείµενο συνεχίζει σηµειώνοντας ότι κι από τους εχθρούς 

κάποιος κάλεσε τους δικούς του να αρπάξουν εκείνοι τη σορό και αυτό σηµαίνει ότι η 

απόκτηση της σορού ενός επιφανούς προσώπου του αντίπαλου στρατοπέδου ήταν, 

µία από τις αξίες της οµηρικής πολεµικής κοινότητας. Η θεώρηση δεν διαφέρει στην 

Οδύσσεια. Ο Τηλέµαχος απηχεί το ιδεώδες του ιλιαδικού ήρωα, όταν εξοµολογείται 

το έλλειµµα που νιώθει και το οποίο συνίσταται στο γεγονός ότι η εξαφάνιση του 

Οδυσσέα του στέρησε το µείζον 

ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.                                     α΄. 240 

 Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Σαρπηδόνας στο µνηµειώδη λόγο του λέει 

Γλαῦκε, τίη δή νῶϊ τετιµήµεσθα µάλιστα 

ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν 
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ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,  

καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας, 

καλὸν φυταλιῆς καὶ  ἀρούρης πυροφόροιο; 

τῶ νῦν χρὴ  Λυκίοισσι μέτα πρώτοισιν ἐόντας 

ἑστάμεν ἠδὲ  μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι                                          Μ΄. 310-316 

 Ο Σαρπηδόνας εκφράζει το µόνο ζητούµενο του ήρωα, ότι η κοινωνική επιφάνεια 

και καταξίωσή του γίνεται στο πολεµικό πεδίο, ότι είναι η γενναιότητα, που θα 

επιδείξει στη µάχη, θα τον δικαιώσει σαν βασιλιά και ηγέτη µε πολλά αγαθά. 

 Στο ίδιο πνεύµα, ο Νέστορας διηγείται στον Πάτροκλο τα κατορθώµατά του 

και τις τιµές που δίνονταν γι’ αυτά τον καιρό που ήταν νέος. Κάνει αυτή την ανα-

φορά, για να τονίσει το κακό της απραγίας του Αχιλλέα. Για τον ίδιο λόγο αναφέ-

ρεται στους τραυµατισµένους στη µάχη µεγάλους ήρωες, τον ∆ιοµήδη, τον Ευρύπυλο 

και τον Οδυσσέα. Αυτή τη φορά όµως, προβάλλει ως ζητούµενο τον έλεο 

ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ἐλεαίρει.                                  Λ΄. 665    

Ο Ευστάθιος σχολιάζει τον στίχο σηµειώνοντας ἐπεὶ δὲ ἐσθλός ἐστιν, οὐκ εὖ ποιεῖ 

μὴ ἐλεῶν …ἀνδρῶν ἐσθλῶν τὸ κήδεσθαι καὶ  ἐλεεῖν, ἐσθλὸς δὲ ὁ  Ἀχιλλεύς. ὀφεί-

λει  ἄρα κήδεσθαι καὶ  ἐλεεῖν …(Εὐστ. ΙΙΙ. 298). 

 Πάλι, όταν πέφτουν στη µάχη τα δίδυµα παιδιά του ∆ιοκλή, ο ποιητής λέει 

τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀριήφιλος Μενέλαος                                    Ε΄. 561 

Ο έλεος δεν ήταν ένα συναίσθηµα, αλλά µια πράξη. Απέσυρε στα µετόπισθεν τους 

πεσόντες βοηθούµενος από τον Αντίλοχο. Ο Αντίλοχος βρέθηκε δίπλα του, γιατί 

ένιωσε χρέος του να προστατεύσει τον Μενέλαο, που ήταν βασιλιάς. Η συνέργεια του 

Αντίλοχου µπορεί να σηµαίνει ότι και αυτός συµµερίζεται τον έλεο του στρατηγού 

του. Οι πεσόντες ήσαν εταίροι και η φιλότητα στον πόλεµο είναι αξία υπέρτερη. 
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 Αντίθετα δείχνουν τα πράγµατα, όταν ο έναντι είναι εχθρός. Στον Αχιλλέα  

σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμὸς κλείνει τα αυτιά του στην παράκληση του ψυχορραγούντα 

Έκτορα (Χ 331-354). 

 Πέρα από τις µάχες, στο στρατόπεδο, ο Οδυσσέας δείχνεται να διατρέχει το 

στρατόπεδο καλώντας τους στρατιώτες σε σύναξη. Μετά, τον ακούµε να τονίζει τις 

ευθύνες που έχει ο Αγαµέµνονας εκ του αξιώµατός του  

σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι  βουλεύῃσι                               Β΄. 206  

Περίπου τα ίδια θα επαναλάβει ο Νέστορας  (Ι 99). Και οι δύο εκφράζουν ιδέα που τη 

συναντάµε και στον Ησίοδο – δείγµα ότι είναι αξία της αρχαϊκής κοινωνίας.                               

πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας  

ἰθείῃσι δίκῃσιν                    …                                                               Θεογ. 85-86 

Η έµφαση δεν είναι στο θεοπρόβλητο του άνακτα, αλλά στο καθήκον του βασιλιά να 

διαχειριστεί µε φρόνηση και δίκαια το σύνολο των νόµων και των αρχών που του 

έχουν εµπιστευθεί οι θεοί. Ο όρος θέµιστας µπορεί να σηµαίνει το χρέος του να οδη-

γήσει το στράτευµα [11]. Μια διαφορετική ανάγνωση φαίνεται να δείχνουν οι παρεµ-

βάσεις του Οδυσσέα και του Νέστορα, την ευθύνη του να δειχθεί δίκαιος, κατά τον 

τύπο του ∆ία [12]. Η ερµηνεία ανοίγει ένα σοβαρό ζήτηµα αναφορικά µε τις αξίες 

του ηρωικού κώδικα. Η δικαιοσύνη δεν ανήκει στην ίδια ποιότητα χαρακτηριστικών 

µε εκείνη της αριστείας και της τιµής. Ο προβληµατισµός εντείνεται, όταν διαπι-

στωθεί ότι η περίπτωση επαναλαµβάνεται και στην αντίπερα όχθη. Στο στρατόπεδο 

των Τρώων ο ήρωας που θα αναγνωρισθεί ως ο κατ’ εξοχή µετριοπαθής και σώφρων 

είναι ο Πολυδάµας. Πάντοτε αυτός είναι που έχει το ρόλο του ήρεµου συµβούλου του 

 

11.  Finley, 1977, 97. 

12.  Lloyd- Jones, 1971, 6. 
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του Έκτορα. Ο ΄Εκτορας θα σταθεί δίβουλος ακούγοντάς τον. Συλλογίζεται 

Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχθείην ἀναθήσει, 

ὅς μ’ ἐκέλευε Τρωσί ποτὶ πτόλιν ὴγήσασθαι 

νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοήν, ὅτε τ’ ἄν πολύ κέρδιον ἦεν.  

νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν, 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους.                               Χ΄. 99-105  

 Πρόκειται για δείγµατα που εγείρουν ερωτήµατα αναφορικά µε το περιεχόµε- 

νο του επικού κώδικα και µε τις αξίες του, µε τα συναισθήµατα και τις επιρροές των 

ηρώων στις αποφάσεις τους. ∆ε φαίνεται να ευσταθεί µια θέση που θα υποστήριζε ότι 

το παν στους ήρωες είναι η υπεροχή. Ούτε επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι ηρωικός 

κώδικας σηµαίνει µόνο γενναιότητα και ανδρεία στη µάχη. Αν τα παραπάνω παρα-

δείγµατα απλώς κλονίζουν τέτοιες τοποθετήσεις, πληρέστερη έρευνα θα απαιτήσει 

την πλήρη ανασκευή πίστεων που µάλλον θα δειχθούν αποτέλεσµα απλουστευτικών 

προσεγγίσεων ή ερµηνειών που προεκτείνουν στο οµηρικό κείµενο δικές µας ιδεο-

λογικές προκαταλήψεις, µόνον δικές µας και όχι του κειµένου νοήµατα. Ο διάλογος 

µε αντικείµενο τον κώδικα των ηρώων, την ικανότητά τους να αποφασίζουν, την 

ηθικότητά τους και το θέµα των αξιών µε τις οποίες κινείται η οµηρική κοινωνία, έχει 

µάλλον εξαντληθεί µετά από µισό αιώνα συζητήσεων. Πλέον, οφείλουµε να δεχτούµε 

ότι ο οµηρικός ήρωας και η κοινωνία του ζουν ένα σύνολο, συχνά αντιφατικών,  

αξιών, «ανταγωνιστικών» και «συνεργατικών», αν θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε 

προσφιλείς όρους της δεκαετίας του ’70 του αιώνα που πέρασε. Θεωρούµε ότι 

οφείλουµε να τονίσουµε ακόµη µία φορά, ότι το οµηρικό κείµενο παρέχει ικανές τις 

µαρτυρίες, ώστε η συζήτηση αναφορικά µε τον ηρωικό κώδικα µπορεί να κλείσει µε 

την πεποίθηση ότι αυτός είναι ανοιχτός και επιδεκτικός αξιών που προτάσσουν τη 

λογική και δικαιοσύνη, τον έλεο και την σωφροσύνη.  ∆εν θεωρούµε ορθή την άποψη 
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του Finley «οι βασικές αξίες της κοινωνίας ήσαν δοσµένες, προκαθορισµένες …» 

[13]. Μπορεί ο  Adkins να υπερασπίστηκε την συνύπαρξή τους µε εκείνες που 

ονοµάστηκαν «ανταγωνιστικές»,  αλλά δεν τις έκρινε ισότιµες·  τις θεώρησε  

«κατώτερες». Θα συµφωνήσουµε µε τον καθηγητή Long, o οποίος αντέτεινε στον 

Adkins ότι «τιµή και ήπια υπεροχή µπορεί να συγκρούονται, αλλά υπάρχουν σοβαρές 

προ-σπάθειες να τοποθετηθούν µαζί. Οι ηθικές αξίες που προκύπτουν είναι 

περίπλοκες και συχνά είναι δύσκολο να περιγραφούν µε σύγχρονους όρους και ούτε 

µπορούν να αποκοπούν από τις στερεοτυπικές καταστάσεις που χρησιµοποιεί η 

ηρωική ποίηση» [14]. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για σύγκρουση «θεµελιωδών» 

αξιών και «ηπιότερων» [15], ανταγωνιστικών και «συνεργατικών», αν κοινός 

παρονοµαστής είναι η αποτελεσµατικότητα των πράξεων, κατά το σχήµα που έχει 

προτείνει ο Ad-kins; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξηγηθεί η φιλοξενία του 

Αντίνοου, ο οίκτος του Πατρόκλου στη θέα των τραυµατισµένων Αχαιών, η φρόνηση 

που απαιτεί στις συνελέυσεις ο Νέστορας ή η συµβουλή του Πηλέα ο νεαρός 

Αχιλλέας να προτιµά την φιλοφροσύνη.   

 Υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα. Στο βαθµό που ο έλεος είναι ηθική αξία και οι 

ήρωες ελεούν, θα πρέπει να διευκρινισθεί, αν ο έλεός τους χορηγείται, επειδή οι ίδιοι 

το έχουν θελήσει και όχι επειδή εξωτερικοί παράγοντες  το έχουν επιβάλει. Στην 

περίπτωση που αυτοί οι παράγοντες υφίστανται, να διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο  

επηρεάζουν την απόφαση των χαρακτήρων. Ακόµη, απαιτείται να αναζητηθεί η 

ηθικότητα αυτού του ελέου, αν γίνει δεκτή η υπόθεση ότι δεν έχουν την ικανότητα να 

 

13.  Finley, 1977, 113-115.   

14.  Adkins, 1960, 35-36. 

15.  Long, 1970, 139. 
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αποφασίζουν, επειδή δεν πρόκειται για ολοκληρωµένες προσωπικότητες µε ευθύνη 

και αυτονοµία. Είµαστε αρκετά ευνοηµένοι, γιατί θίγουµε τα σηµαντικά αυτά 

ζητήµατα σήµερα. Οι απόψεις που διατύπωσαν ο Snell και ο Dodds περί τα µέσα του 

20
ου

 αιώνα αναφορικά µε την φύση του πρόσωπου των επικών χαρακτήρων – θεών 

και θνητών - συζητήθηκαν ευρέως και για χρόνια. Είµαστε ευνοηµένοι που 

διαθέτουµε τα  σηµαντικά πορίσµατα από εκείνες τις συζητήσεις.  

 Ο Snell υποστήριξε ότι οι επικοί ήρωες δεν είναι ικανοί να αποφασίζουν, ούτε 

µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Το κενό αναλαµβάνουν να 

καλύψουν οι θεοί, οι οποίοι παρεµβαίνουν κατά την αρέσκειά τους [16]. Ο Dodds 

υποστηρίζει ουσιαστικά το ίδιο. Αρνείται την έννοια του ολοκληρωµένου προσώπου 

στους επικούς χαρακτήρες και έχει την άποψη ότι οι χαρακτήρες ετεροκαθορίζονται 

από δυνάµεις αόριστες και εξωγενείς [17]. Οι θέσεις των δύο επιφανών φιλολόγων κι-

νούνται στο πλαίσιο µιας εξελικτικής θεώρησης της ανάπτυξης της προσωπικότητας, 

όπου το πρώτο στάδιο εκφράζεται µε το έπος και η ολοκλήρωση µε την τραγωδία. 

Από την άλλη, είναι προφανής η καντιανή καταγωγή της άρνησης ηθικής υπευθυ-

νότητας των επικών ηρώων από τους επιφανείς δασκάλους. Η αντίληψή τους σχετικά 

µε την ηθική προσδιορίζεται από το καντιανό αξίωµα της ετερονοµίας, σύµφωνα µε 

την οποία, ο ηθικός νόµος υποστηρίζεται από µία θέληση που βρίσκεται έξω από το 

ηθικό υποκείµενο. Όµως, η κατηγορική προσταγή «πρέπει να µπορούµε να θέλουµε, 

ο γνώµονας της πράξης µας να γίνει καθολικός νόµος»[18] ορίζει την ηθική από σκο-  

πιά που διαφαίνεται στην ευρωπαϊκή σκέψη µόλις στη νεωτερικότητα. ∆εν από-

κλείεται ο επηρεασµός του Snell και από τον Πλάτωνα. Ξέρουµε ότι είναι θέση του οι 

 

16.  Snell, 1997, 40, 114, 209. 

17.  Dodds, 1996, 33-35. 

18.  Καντ, 1984, 71-75, 97-98. 
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αποφάσεις του ανθρώπου πηγάζουν από τις τρεις συνιστώσες της ψυχής ( Πολ. 436a) 

και ότι, αλλού, εκφράζει την υπόθεση να είναι ο άνθρωπος παίγνιον των θεών 

(Νοµ.644c) [19].  

 Η διαπίστωση ότι η ηθικότητα των επικών ηρώων αφίσταται των επιταγών 

του δέοντος, όπως το αντιλαµβάνεται ο Χιούµ και το ολοκληρώνει ο Καντ είναι προ-

φανής. Το πρόβληµα είναι ότι προβάλλουµε στην οµηρική κοινωνία µία αντίληψη 

περί ηθικής που όχι µόνο κάνει την εµφάνισή της στη Νεωτερικότητα, αλλά και την 

οποία νεώτεροι ηθικοί φιλόσοφοι έχουν κρίνει εξαιρετικά αυστηρή – έως απάνθρωπη 

[20]. Eίναι γνωστό, ότι ηθικότητα αναγνωρίζεται και πέρα από τον καθαρό πρακτικό 

λόγο, στο πλαίσιο µιας αντίληψης περί ηθικότητας αρκετά ευρύτερης [21].  Η θεώρη-

ση αυτή µας αφορά, καθόσον συνιστά έδαφος, για να στηριχθεί η άποψη ότι η 

οµηρική ηθικότητα µπορεί να σταθεί και έξω από την καντιανή ηθική. 

 Μια άλλη παραδοχή µας κατά την εξέταση του αντικεµένου µας είναι η ικα-

νότητα των χαρακτήρων να υπέχουν προσωπική ευθύνη και δυνατότητα να αποφασί- 

ζουν και να αισθάνονται. Ο Snell και o Dodds αρνήθηκαν αυτήν την αυτονοµία. Τα 

πορίσµατά τους οφείλονται σε ένα σηµαντικό µεθοδολογικό σφάλµα. Στηρίχθηκαν 

στο οµηρικό λεξιλόγιο, για να εντοπίσουν λέξεις φανερώσεως του εγώ. Όµως, το 

οµηρικό λεξιλόγιο στερείται ειδικών όρων αναφοράς στο εγώ. Ωστόσο, είναι 

θεµελιώδης θέση της Γλωσσολογίας σήµερα ότι  η απουσία λέξεων προσδιοριστικών 

µιας έννοιας από το λεξιλόγιο µιας κοινότητας, δεν σηµαίνει και απουσία της από τον 

συγκεκριµένο πολιτισµό  [22].  

 

19.  Sharples, 1983, 3-4 σηµ. 18. 

20.  Paton, 1946, 48. 

21.  Gagarin, 1987, 288 σηµ. 7, 8, 9. 

22.   Gaskin, 1990, 3.  
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 Η έννοια του προσώπου και η οµηρική ηθικότητα δεν περιορίζεται στους 

ήρωες. Οι θεοί είναι σταθερά παρόντες στο έπος, συγχρωτίζονται µε τους θνητούς, 

παρεµβαίνουν στα ανθρώπινα και παίρνουν πρωτοβουλίες. Έχει υποστηριχθεί, η 

παρουσία των θεών στο έπος ως αφηρηµένων και αόριστων δυνάµεων, αλλά και η 

απόλυτη συµµόρφωση των επικών ηρώων στις επιταγές και τη βούληση των θεών. 

Θεωρούµε ότι το οµηρικό κείµενο δεν στηρίζει τις απόψεις αυτές. Πιστεύουµε ότι 

πρόκειται για θέσεις που διαµορφώθηκαν υπό το κλίµα ενθουσιασµού από τα 

ευρήµατα στην Ανθρωπολογία, την Εθνογραφία και τη Συγκριτική Θρησκειολογία 

κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα, τα οποία είχαν εντυπωσιάσει τον επιστηµονικό 

κόσµο [23]. Όντως, οι ανακαλύψεις εκείνες ανέτρεψαν πολλά δεδοµένα και άνοιξαν 

νέους δρόµους στην ερµηνεία κειµένων. Ωστόσο, εναπόκειται στον ψύχραιµο 

φιλόλογο να εκτιµήσει το καινούργιο και να διαθέτει την ευθυκρισία να εντοπίσει τη 

σχέση αυτού που άλλα επιστηµονικά πεδία µαρτυρούν µε αυτό που τα κείµενα λένε. 

Έτσι, στην περίπτωσή µας, τυχόν αποδοχή του ετεροκαθορισµού των ηρώων και του 

ανυπόστατου του προσώπου των θεών, θα οδηγούσε σε πολύ διαφορετικούς δρόµους 

απ’ εκείνους που νοµίζουµε ότι υποδεικνύει το κείµενο και επιβεβαιώνει η σύγχρονη 

σχετική έρευνα.  

 Ενδεικτικά, θα ήταν ευχερές συµπέρασµα η αναίρεση του αυτεξούσιου του Α-

χιλλέα και η τυφλή υποταγή του  στη θεά, όταν αυτή του ψιθυρίζει να βάλει στη θή-

κη το σπαθί του (Α 194-221). Ωστόσο, η αντίδραση του ήρωα, όπως την καταγρά- 

φει το κείµενο, δεν αφήνει περιθώριο για µια τέτοια  ερµηνεία. Η αντίδρασή του δεί -  

δείχνει να σηµαίνει συναίνεση και όχι υποταγή. Στην Οδύσσεια, η υπόµνηση του ∆ία 

σχετικά µε την στάση των θνητών στις προειδοποιήσεις ή τις συµβουλές από τους θε- 

 

23.   Dodds, 1996, 18. 
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ούς θίγει το ίδιο πρόβληµα. Συγκεκριµένα, στην αρχή της Οδύσσειας, ο ∆ίας θυµίζει  

την υποτίµηση από τον Αίγισθο της προειδοποίησης των θεών σχετικά µε τις συνέ-

πειες της  ενδεχόµενης δολοφονίας του Αγαµέµνονα (α 30-43). Ο ∆ίας λέει ότι ήταν ο 

Αίγισθος που είχε την ευθύνη όσων στη συνέχεια του φόνου υπέστη και όχι οι θεοί. 

Ας θυµηθούµε ότι και ο Οδυσσέας στην κρισιµότερη στιγµή της περιπέτειάς του 

αρνήθηκε την οδηγία της Λευκοθέας (ε 339-360). Αντιθέτως, η συµπόρευση του 

ανθρώπινου πάθους µε την θεϊκή επιταγή βρίσκονται στο επεισόδιο της Ελένης, η 

οποία φαίνεται να πειθαρχεί – και όχι να συναινεί - στο κέλευσµα της Αφροδίτης, 

αλλά η συνέχεια του επεισοδίου δείχνει ότι η αντίδρασή της εξανεµίζεται, καθώς 

εκούσια πέφτει θύµα του ερωτικού της  πάθους για τον Πάρη (Γ 369-448). Όλα αυτά 

τα παραδείγµατα δείχνουν όχι απλώς ότι οι ήρωες διαθέτουν το αυτεξούσιο, αλλά 

κάτι πολύ σηµαντικότερο:  οι σχέσεις των ηρώων µε τους θεούς είναι σχέσεις 

προσώπων. Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό να αναγνωρισθεί ότι οι αποφάσεις τους και 

οι πράξεις τους είναι ένα πλέγµα νοηµάτων, προθέσεων και σκέψεων, παθών και 

συναισθηµάτων, που θα µείνουν ανερµήνευτα, αν εξετασθούν µονοσήµαντα ή βάσει 

δικών µας προδιαθέσεων και όρων.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

3.   Αριστοτέλης και έλεος 

 Στη Ρητορική ο Αριστοτέλης ορίζει τον έλεο ως εξής: ἔστω δὴ ἔλεος λύπη τις 

ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ φθαρτικῷ ἢ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν, ὃ κἂν αὐτὸς 

προσδοκήσειεν ἂν παθεῖν ἢ τῶν αὑτοῦ τινα, καὶ τοῦτο ὅταν πλησίον φαίνηται· 

(1385b13-16).  Η αξιολόγηση των περί ελέου σχολίων  του στη Ρητορική θα είναι 

ορθότερη, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι αναφέρεται στον έλεο αναπύσσοντας το βασικό 

αντικείµενο µελέτης του, την πειθώ στη ρητορική (1377b24-28). Αναφέρεται στον 

έλεο και στη θεωρία της Τραγωδίας στην Ποιητική και, ακόµη, τον µνηµονεύει στα 

Ἠθικὰ Νικομάχεια, όταν κάνει λόγο για τα πάθη. Τέλος, στο Περί Ψυχῆς περι-

λαµβάνει και τον έλεο ανάµεσα στα πάθη που εκδηλώνονται και µε τη συµµετοχή του 

σώµατος (403a16-20). 

 Ξενίζει το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης κατατάσσει τον έλεο στα πάθη, ανάµε-

σα στην οργή, το φόβο, το µίσος κ.ά. Αυτό οφείλεται στο δικό µας διαφορετικό ιδεο-

λογικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα επηρεασµένο από τον χριστιανισµό. Αποφορτισµένοι από 

αυτόν τον προϊδεασµό, οφείλουµε µάλλον να δούµε το λόγο που κάνει τον Αριστο-

τέλη να εντάξει τον έλεο στα πάθη. Προς τούτο, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στον 

Πλάτωνα. Η φύση της ρητορικής θίγεται στον Φαῖδρο. Ο Αριστοτέλης βασίζει την 

όλη πραγµάτευση της ρητορικής στη θέση του Πλάτωνα  ὸ αὐτὸς τρόπος τέχνης 

ἰατρικῆς ὅσπερ καὶ ῥητορικῆς (Φαῖδρ. 270b1). Στο ίδιο έργο ο Σωκράτης υποστηρί- 

ζει ότι ο ρήτορας οφείλει να πει τι ποιεῖν ἢ παθεῖν ὑπὸ τοῦ πέφυκεν,  ώστε να πείσει 

το ακροατήριό του. Ο Αριστοτέλης, µε τη Ρητορική, θέλει να καταπιαστεί µε το πρα-

κτικό αίτηµα του σωκρατικού λόγου τόν µέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι 

ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει (Φaῖδρ. 271d1).  
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 Στον ορισµό των παθών - ἔστι δὲ τὰ πάθη δι’ ὅσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι 

πρὸς τὰς κρίσεις οἷς ἕπεται λύπη καὶ ὴδονή, οἷον ὀργὴ ἔλεος φόβος καὶ  ὅσα  ἄλλα 

τοιαῦτα, καὶ τὰ τούτοις ἐναντία (Ρητ.1378a19-21) – διαφαίνεται µια αυστηρά λογική 

προσέγγιση, όπως το ίδιο δείχνει και ο ορισµός του ελέου. Η έµφαση στη λογική δεν 

είναι χωρίς συνέπειες. Προϊδεάζει ότι, κατά τον Αριστοτέλη, η διαχείριση των παθών 

– όπου και ο έλεος – οφείλει να στηρίζεται στις νοητικές λειτουργίες. Παρά το ότι τα 

πάθη είναι άλογα - ὀργιζόμεθα μὲν καὶ φοβούμεθα ἀπροαιρέτως (1106a  2) - , 

εντούτοις, σχετίζονται µε τον λόγο - ἔοικε δὲ καὶ  ἄλλη τις φύσις τῆς ψυχῆς ἄλογος 

εἶναι, μετέχουσα μέντοι πῃ λόγου (Ἠθ. Νικ.1102b13). Στον ορισµό του ελέου γίνεται 

λόγος για φαινόµενο φθαρτικό ή λυπηρό που συµβαίνει αναξίως σε κάποιον. Στον 

ορισµό του φόβου παρατηρείται το ίδιο – φόβος λύπη τις ἢ ταραχὴ ἐκ φαντασίας 

μέλλοντος κακοῦ φθαρτικοῦ ἢ λυπηροῦ (Ρητ. 1382a21-22). Εδώ, προστίθεται η 

φαντασία, ενώ το κακό τοποθετείται στο µέλλον. Και στα δύο πάθη αυτό που προϋ- 

ποτίθεται για την εκδήλωσή τους είναι νοητικές λειτουργίες, η κρίση – µε την οποία 

θα αναγνωρισθεί το βλαπτικό και κακό – και η φαντασία ή η αναλογία που θα σηµά-

νει το κακό σαν έρχεται. Με άλλα λόγια, ο Αριστοτέλης εστιάζει έντονα στην γνώση 

και στην κρίση, όταν µιλάει για τον έλεο – και, γενικά, για τα πάθη. Η επιµονή στο 

γνωστικό χαρακτήρα του ελέου είναι σηµαντική από πρακτικής πλευράς. ∆ηλώνεται 

ότι τα πάθη υπόκεινται στη λογική –το λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης, πῶς τε 

διακείμενοι …τίσιν εἰώθασιν … ἐπὶ  ποίοις (1378a21-24). Το γεγονός αυτό ανοίγει 

το περιθώριο, ώστε να κατανοηθεί τί και πού το λάθος και ποιά και πώς η αλήθεια, 

ακόµη δε να ελεγχθεί ό,τι και όσα τα πάθη παράγουν – λέει ἀμφοτέρων δὴ τῶν νοητι-

κῶν μορίων ἀλήθεια τὸ ἔργον (Ἠθ. Νικ. 1139b12).  Ερχόµενοι στην ηθική αρετή, ο 

Αριστοτέλης την ορίζει ως τον άριστο έλεγχο των παθών -  και όχι την εξάλειψή τους 
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(1105b19-28). Συνέπεια της σχέσης των παθών µε τον λόγο δεν είναι µόνον ο 

δυνητικός έλεγχός τους αλλά και κάτι περισσότερο, κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

όταν αντικείµενο µελέτης είναι πάθη στην οµηρική κοινωνία. Απόρροια της θέσης, 

ότι τα πάθη «διηθούνται» από τη νόηση, είναι η µετάβαση στο ἔργον. Έτσι, τα πάθη 

ενέχουν γνωστικό χαρακτήρα, εµπλέκονται στην κριτική αντίληψη και, επίσης, 

συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων [24].  

 Ερχόµενοι στα επιµέρους, αυτό που αντιλαµβάνεται κανείς αµέσως είναι η 

οµοιότητα των ορισµών του φόβου και του ελέου. Η  οµοιότητα αυτή θα διευκολύνει 

τον Αριστοτέλη στην έκθεση της θεωρίας της τραγωδίας. Και τα δύο έχουν συστα-

τικό την λύπη, αναφέρονται στο εγώ του πάσχοντος και είναι αντικείµενα σοβαρού 

κακού. Στην τραγωδία θα δειχτεί ότι η αναφορά µεταβάλλεται, καθώς ο φόβος και ο 

έλεος µεταβαίνει από τον θεατή στον πάσχοντα χαρακτήρα του εργου.  

 Η λύπη, που ορίζει τον έλεο, είναι αίσθηση κατά τον Αριστοτέλη και είναι µια 

από τις δύο µεγάλες οµάδες– η άλλη είναι η ηδονή –στις οποίες έχει κατατάξει τα πά- 

θη (1378α19-21). Η αιτιακή συνθήκη του ελέου είναι κάτι κακό, αλλά όχι ήδη παρόν. 

Ο ελεών βλέπει αυτό που συµβαίνει στον άλλον, το κρίνει ως κακό και υποθέτει ότι 

αυτό, πολύ πιθανόν, θα τον αφορά στο πολύ άµεσο µέλλον – πλησίον φαίνηται. Αν 

και η ιδέα είναι οµηρική – στον θρήνο για τον Πάτροκλο ο καθένας έκλαιγε για τα 

δικά του παθήµατα  (Τ 301-302, 338-339) – ο Αριστοτέλης ακολουθεί τον κανόνα της 

αναλογίας που έχει αλλού διατυπώσει - ἀκολουθεῖν τὰ γένη τοῖς γένεσι καὶ τοὺς 

ὅρους τοῖς ὅροις (Τοπ. 153b26). O ελεών δεν ταυτίζει τον εαυτόν του µε τον 

πάσχοντα. Αυτό χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής, αφού διαφοροποιεί  τον χαρακτήρα του  

ελέου  από  την  χριστιανική  προσέγγιση της σχεδόν ταύτισης του  ελεούντα µε  τον    

 

24.  Fortebaugh, 1969, 164.    
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πάσχοντα –όπου και η έννοια της συµπάθειας. Ο αριστοτελικός έλεος διατηρεί 

αµείωτη την απόσταση ελεούντος – ελεουµένου από την αρχή της διαδικασίας ελέου 

έως το τέλος. Ο ελεών δεν ελεεί οιονδήποτε, ούτε οιοσδήποτε ελεεί κάποιον. Η 

αντίληψη και αξιολόγηση του ελεουµένου  ως αναξιοπαθούντος, σηµαίνει ότι τα δύο 

µέρη βρίσκονται σε ποιοτικά διαφορετική κατάσταση και ότι, αυτός που κρίνει τον 

άλλον αναξιοπαθούντα, εκτιµά ότι η δική του κατάσταση βρίσκεται σε επίπεδο µη 

συγκρίσιµο µε το κακό εκείνου. Ακόµη, εκτιµά ότι η κακή κατάσταση που κάνει τον 

άλλον να υποφέρει, έχει την πιθανότητα να προσβάλει και τον ίδιο, µάλιστα εφ’ όσον 

κρίνει ότι το κακό εκείνου  είναι κοντινό χρονικά - ὅταν πλησίον φαίνηται. Είναι η 

αναλογία αυτή που προκαλεί ώστε να εκδηλωθεί ο έλεος. Αυτή η εστιασµένη στο 

υποκείµενο του ελέου οπτική είναι που οριοθετεί τον αρχαίο – και οµηρικό – έλεο και 

τον διαφοροποιεί από την περί ελέου σύγχρονη - χριστιανικά ή ανθρωπιστικά - 

φορτισµένη αντίληψη του ελέου, όπου ο ελεών φέρει τον εαυτόν του ταυτιζόµενο µε 

τον ελεούντα [25]. Από τη στιγµή που γίνει αντιληπτόν ότι υπάρχει η πιθανότητα 

τοιοῦτον οἴεσθαι παθεῖν ἄν τι κακόν ἢ αὐτήν ἢ τῶν αὺτοῦ τινα,  αρχίζει η αναζήτηση 

αποφυγής του κακού. Όπως εκείνος που νιώθει φόβο για κάτι,  που κρίνει ότι λύπας 

μεγάλας ἢ φθορὰς δύναται…ἐγγύς,  κοιτάζει να κάνει κάτι, ώστε να αποφύγει τὸ 

φοβερόν. Με άλλα λόγια ο φόβος τον κατευθύνει σε µια πράξη. Κατ’ αναλογία, ο 

έλεος εκφράζεται έµπρακτα, αποτελώντας την αποτροπή του φαινοµένου κακού. 

Παρά ταύτα, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο Αριστοτέλης δεν αγνοεί την 

συναισθηµατική φόρτιση. Στον ορισµό του φόβου µνηµονεύει την ταραχή (1382a21) 

και αλλού σηµειώνει ότι τά πάθη – ανάµεσά τους και ο έλεος – λόγοι ἔνυλοί εἰσί 

(Ψυχ. 403a25).  

 

25.  Carr, 1999, 419. 
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    Ο αριστοτελικός σχολιασµός µπορεί µεν να εστιάζει σε αυτό που συµβαίνει  

στον ενεργό του ελέου, αλλά κάνει σαφές ότι δεν µπορεί να υπάρχει µόνον αυτός. 

Απαιτείται και εκείνος που λειτουργεί ως αντικείµενο. Υπ’ αυτή την έννοια, είναι σα-

φείς οι κοινωνικές συνέπειες του ελεείν. Οι ιδιότητες του ελεουµένου περιγράφονται 

εκτενώς και το ίδιο, πώς αυτές επηρεάζουν το υποκείµενο που ενεργεί τον έλεο. Αυτό 

το δίπολο προδίδει σταθερή τη δυναµική της κοινωνικότητας του ελέου σε όλη τη 

διαδικασία έκφρασής του. Παρά το ότι η οπτική εξέτασης του ελέου δίνεται από την 

µεριά του ελεούντος, δεν σχολιάζεται κανένας τύπος ελέου που αντικείµενο έχει τον 

ίδιο τον ελεούντα, ούτε το ελεείν σηµαίνεται λεκτικά στην ελληνική ως «αυτοέλε-

ος». Ο έλεος στην ελληνική είναι έννοια που αφορά τουλάχιστον σε δύο πρόσωπα.  

Ακόµη και όταν κάποιος οικτίρει τον εαυτόν του, η σηµασία δίνεται περιφραστικά. 

Ποτέ δεν λέγεται « ελεώ τον εαυτόν µου». Τότε µιλάµε για λύπηση, για οίκτο. Αξίζει 

να προσεχθεί µε πόσες φράσεις και λέξεις οικτίρει η Ελένη τον εαυτόν της, όταν 

συναντά τον Έκτορα, αλλά αυτό το κρίνουµε εµείς, η ίδια δεν χρησιµοποιεί ούτε 

λέξεις του ελεείν ούτε του οικτίρειν (Ζ 344-358).  

 Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσώπων που δυνητικά είναι 

υποκείµενα ελέου αποκλείονται τόσο εκείνα που έχουν χάσει τα πάντα, όσο και  εκεί-

να που ευδαιµονούν και αλαζονικώ τω τρόπω νοµίζουν ότι η κατάστασή τους θα µεί-

νει η αυτή για πάντα. Σ’ αυτόν τον αφορισµό λανθάνει η συνύπαρξη ελέου-φόβου. Ο 

απόλυτα ενδεής δεν ελεεί γιατί δεν φοβάται ότι µπορεί να του συµβεί κάτι που θα τον 

φέρει σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν που ήδη βιώνει, ενώ ο αλαζονικά ευδαίµων 

δεν έχει την σοφία ότι τίποτε δεν είναι σταθερό στη ζωή. Υπ’ αυτήν την έννοια, στην 

πραγµατικότητα, φοβούµαστε για τον εαυτόν µας αυτό που ελεούµε στους άλλους και 

 

26.  Nehamas, 1992, 301.    
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το αντίθετο (1386a28 ) [26]. Η πίστη ότι δεν ελεούν οὶ  ὺπερευδαιμονεῖν οἰόμενοι, 

ενώ γίνεται κατανοητή για τη συµπεριφορά των ανθρώπων, αφήνει µετέωρο το ζή- 

τηµα του ελέου των θεών. Ο Αριστοτέλης δε θίγει αυτή την πλευρά και µάλλον είναι 

αναµενόµενο να µην την θίγει, αφού γράφει, επειδή τον ενδιαφέρουν οὶ τὰς τέχνας 

τῶν λόγων συντιθέντες … πρὸς τὸν δικαστήν (Ρητ. 1354a24-25). Ο λόγος του ανα-

πτύσσεται για συγκεκριµένες απαιτήσεις, αυτές της ικανότητας του καλού ρήτορα να 

πείθει. ∆εν τον ενδιαφέρει ο έλεος ακαδηµαϊκά και ούτε τον απασχολεί το µεταφυσι- 

κό [27].   

 Στη συνέχεια, ορίζει ότι ούτε οἱ μήτε ἐν ἀνδρείας πάθει ὄντες, οἷον ἐν ὀργῇ ἢ 

θάρρει, µπορούν να µπουν στη διαδικασία του ελέου. Η παρατήρηση αυτή ενδια-

φέρει ιδιαίτερα, γιατί σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγεται ο οργισµένος Αχιλλέας. Οι 

καταστάσεις που περιγράφονται ως αντικείµενο ελέου είναι εκείνες που συναντώνται 

και στην τραγωδία. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για δύο οµάδες καταστάσεων 

που καλούν σε έλεο. Στην πρώτη ανήκουν καταστάσεις που απορρέουν από τη φθορά 

που κατά φύση φέρει ο βιολογικός κύκλος και η ανθρώπινη αδυναµία, όπως ο θάνα-

τος και το γήρας, ενώ σε µια άλλη οµάδα καταγράφει παθήµατα που µπορεί να συµ-

βούν κατά τύχη όπως η µοναξιά και τυχόν αναπηρίες. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος πε- 

ρί του ποιού των ελεούντων. Λέει ότι ελεούµε ανθρώπους που γνωρίζουµε, αρκεί να 

µην είναι οικείοι, αφού τότε θα αισθανθούµε γι’ αυτούς ό,τι θα νιώθαµε για τον εαυτό 

µας, δηλαδή όχι έλεο. Αυτός ο περιορισµός έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, βεβαιώνει σε 

ακόµη ένα επίπεδο την απόσταση ανάµεσα στον ελεούντα και τον ελεούµενο. Έπειτα,  

εγείρει το ερώτηµα ερµηνείας του οµηρικού ελέου έναντι οικείων και στενών φίλων 

στην Ιλιάδα ( η Ανδροµάχη, ο Πρίαµος και η Εκάβη  ζητούν τον έλεο του Έκτορα ).   

 

27.  Konstan, 2001, 106-107. 
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Αυτό το δεύτερο, είναι θέµα προς διερεύνηση. Στον σχολιασµό του ελέου στη Ρητο-

ρική, δύο φορές αυτός συσχετίζεται µε την µνήµη.  Η µνήµη, ως νοητική λειτουργία, 

δείχνεται να υπηρετεί τη γνωστική φύση του πάθους – εδώ, του ελέου - αφού τα ανα-

δυόµενα δι’αυτής επώδυνα συµβάντα  εξοµοιώνονται δι’ αναλογίας µε τα παρόντα 

και µε τον ελεούντα. Αποτέλεσµα είναι αρχικά, η αίσθηση φόβου και λύπης του και η 

απόφαση του να ελεήσει τον πάσχοντα  [28]. Το κακό που πυροδοτεί τη δυναµική 

ελέου πρέπει να είναι παρόν ή τόσο πρόσφατο, ώστε ο υποψήφιος ενεργός του ελέου 

να το θυµάται καλώς (1386a2-3, 31). Η σηµείωση αυτή δηλώνει τον προοπτικό χαρα-

κτήρα του ελέου. Ελεεί κάποιος, όχι γιατί κάτι παθαίνει στο παρόν, ούτε γιατί κάποτε 

κάτι συνέβη στον ίδιο ή σε γνωστούς του, αλλά γιατί κρίνει ότι αυτό που συµβαίνει ή 

συνέβη, ίσως να επαναληφθεί στο µέλλον έχοντας αντικείµενο τον ίδιον. Η πίστη, 

βεβαίως, αυτή είναι προς απόδειξη, καθόσον κανείς δεν µπορεί να βεβαιώσει τα µελ-

λούµενα – διὰ τὸ ἐγγὺς φαίνεσθαι μᾶλλον ποιεῖ τὸν ἔλεον (1386b5-6). Γενικά, η 

σχέση των δύο παθών, φόβου και ελέου, τονίζεται επανειληµµένα από τον Αριστο-

τέλη και θα την δείξει καίριας σηµασίας στη θεωρία της τραγωδίας, όταν θα µιλήσει 

για την κάθαρση. Βέβαια, στην τραγωδία ο φόβος µετατίθεται και αφορά στον θεατή, 

ο οποίος φοβάται  µήπως τα παθήµατα του τραγικού χαρακτήρα γίνουν και δικά του. 

Ειδικά στην τραγωδία, ο έλεος καθαίρει τον φόβο του θανάτου, ενώ στο οµηρικό έ-

πος, η σχέση έλεος - φόβος - θάνατος, απλώς, αναδεικνύεται κεντρική. Πάντως, το 

σταθερό και βέβαιο είναι ότι χωρίς φόβο δεν υπάρχει έλεος – αλλά δεν ιχύει πάντοτε 

και το αντίστροφο [29].  

 Ο Αριστοτέλης καταπιάνεται και µε τον τρόπο που ο έλεος σχετίζεται µε τον  

 

28.  Halliwell, 1986, 173. 

29.  Pucci, 1980, 171.   



 27 

ενάρετο άνδρα. Εντοπίζει τη σχέση σε µία φάση της διαδικασίας εκδήλωσης του 

πάθους –εδώ, του ελέου - και, συγκεκριµένα, κατά την φάση αντίληψης και εκτίµη-

σης της κατάστασης από τον ενδιαφερόµενο. Πραγµατεύεται το θέµα αυτό στο έργο 

του Ἠθικά Νικοµάχεια, όπου πραγµατεύεται το πρόβληµα της αρετής. Εκεί, 

υποστηρίζει, ότι  η ηθική αρετή διασφαλίζει την ορθότητα των στόχων, γιατί  ελέγχει 

την έκφραση του πάθους, δηλαδή την επιλογή που θα κάνει στα δεδοµένα µιας συγ-

κεκριµένης κατάστασης - ἡ  μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ 

πρὸς τοῦτο (1144a8). Αυτή θα τον οδηγήσει στην απόφαση να ελεήσει ή να οργιστεί 

ή να δείξει θάρρος. Η  ηθική αρετή όµως δεν διασφαλίζει την ορθή εκτίµηση της κα-

τάστασης. Έτσι, ο έλεος σχετίζεται µε την αρετή και µε τον ορθό λόγο. Στη Ρητορική, 

γίνεται σαφές ότι τα πάθη δεν εξαλείφονται, αλλά ελέγχονται µετέχοντα του λογικού. 

Το πρόβληµα ποιος εγγυάται  την ορθότητα των κρίσεων και των στόχων στη διαδι-

κασία έκφρασης των παθών είναι αντικείµενο που επεξεργάζεται στα Ἠθικά. Ο Αχιλ-

λέας ακόµη κι αν είναι ενάρετος, θα αρνηθεί τον έλεο που ζητάει η Πρεσβεία, γιατί 

του λείπει η φρόνηση. Η φρόνηση είναι αυτή που απαιτείται για την ορθή κρίση των 

δεδοµένων µιας κατάστασης, στάδιο ενδιάµεσο στην όλη διαδικασία εκδήλωσης ενός 

πάθους – οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρθὴ  ἄνευ φρονήσεως οὐδ’ ἄνευ ἀρετῆς: ἣ μὲν 

γὰρ τὸ τέλος ἣ δὲ τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττειν (1145a5-6). Κατά τον Αριστοτέ- 

λη, η απάθεια είναι αδυναµία αντίληψης, κρίσης και αντίδρασης σε αυτό που συµβαί-

νει µπροστά µας – οἱ  γὰρ μὴ  ὀργιζόμενοι ἐφ’ οἷς δεῖ,  ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ  οἱ 

μὴ  ὼς δεῖ μηδ’ οἷς δεῖ  (1126a4). Έτσι, το σφάλµα του Αχιλλέα δεν είναι η οργή του 

ενάντια στον Έκτορα. Αυτή είναι δικαιολογηµένη αντίδραση, αφού ο Έκτορας σκό-

τωσε τον στενότερο φίλο του. Το σφάλµα του βρίσκεται στο ότι κακοποιεί τη σορό. 

Ούτε σοφός ούτε ενάρετος αποδεικνύεται. Γιατί, λέει ο Αριστοτέλης, εκείνος που 

είναι σοφός και ενάρετος, έχει αντιληφθεί και εκτιµήσει τα δεδοµένα και έχει επιλέξει 
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την ορθή αντίδραση σε αυτά  – τὸ μὲν γὰρ πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ’ ἐμποιοῦντα 

πολλὰ καὶ  διαφέροντα. ὁ μὲν οὖν ἐφ’ οἷς δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος, ἔτι δὲ καὶ  ὡς 

δεῖ καὶ  ὅτε καὶ  ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται: πρᾶος δὴ οὗτος ἂν εἴη, εἴπερ ἡ  πραότης 

ἐπαινεῖται. βούλεται γὰρ ὁ πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ  μὴ  ἄγεσθαι ὺπὸ  τοῦ πάθους 

(1125 b30-31).   
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4. Ο έλεος στο ομηρικό έπος 

α΄. Λεξική αποτύπωση 

  Όταν η Ελένη οικτίρει τον εαυτό της, µιλάει και για τα βάρη, που έχει φορ-

τωθεί ο Έκτορας.   

ἐπεὶ σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν  

εἵνεκ’ ἐμεῖο κυνὸς καὶ  Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,  

οἷσιν ἐπὶ Ζεύς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ  ὀπίσσω 

ἀνθρώποισι  πελώμεθ’ ἀοίδιμοι ἐσσόμενοισι.                                  Ζ  357-358. 

 Ο ποιητής αυτά κάνει ποίηµα και είµαστε εµείς οι εσόµενοι,  για τους οποίους 

µιλάει η Ελένη. Ο σαρκασµός για τον εαυτό της και η µνεία της ἄτης του Πάρη δεν 

είναι µονοσήµαντες αναφορές αιτίων του πολέµου, αλλά δηλωτικές παθών και κατορ-

θωµάτων, κρίσεων και προβληµατισµών, ανταγωνισµών και συνεργασιών, δηλαδή 

όλη η ζωή. Αυτό είναι το έπος, η ποίηση, που µιλάει για τα πάθη των ανθρώπων [30]. 

Όµως, η ζωή των ανθρώπων, όσο είναι γεµάτη πάθη και παθήµατα, άλλο τόσο είναι 

και αγώνας για το ξεπέρασµά τους, αγωνιώδης αναζήτηση διεξόδων. Ο έλεος είναι α-

πάντηση στα παθήµατα των ανθρώπων και απόλυσή του από δεινά.   

 Ο Richardson, στο εισαγωγικό σηµείωµα του σχολιασµού της Ω Ραψωδίας 

σηµειώνει ότι «κεντρικό θέµα της είναι ο οίκτος τόσο στο θεϊκό όσο και στο 

ανθρώπινο επίπεδο»[31]. O Jinyo, επεκτείνει τη σπουδαιότητα του ελέου και υποστη- 

ρίζει ότι ο έλεος, ειδικά του Αχιλλέα, είναι ο κρίκος που συνέχει το ποίηµα [32].Ο 

Crotty, είδε ότι ο έλεος της Ιλιάδας και το µοτίβο της ικεσίας είναι  βασικό θέµα του  

 

30.  Fränkel, 1975, 15. 

31.  Richardson, 2005, 435. 

32.  Jinyo, 2000, 7 σηµ. 34. 
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ποιήµατος και από τις αξίες και τα µοτίβα που προβάλλονται ιδιαιτέρως στο  ποίηµα   

[33]. Η εργασία του Crotty αφορµάται από το µνηµειώδες άρθρο του Gould σχετικά 

µε την ικεσία, όπου υποστηρίζεται το ίδιο [34]. Ο Konstan, πρόσφατα (2001), συνέ-

βαλε στη περαιτέρω διερεύνηση του επικού ελέους προσθέτοντας στη βιβλιογραφία 

µια πολύ ενδιαφέρουσα συγκριτική µελέτη, αναφορικά µε την κατανόηση του ελέου 

στην αρχαιοελληνική, τη ρωµαϊκή και την πρώιµη χριστιανική Γραµµατεία.  

 Στην Ιλιάδα, ο έλεος για πρώτη φορά ονοµατίζεται στη Β ραψωδία και ανα-

φέρεται στον ∆ία. Ο Όνειρος εµφανίζεται στον Αγαµέµνονα καθώς αυτός κοιµάται 

και τον πληροφορεί        …  Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμί, 

         ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.                Β  26-27. 

Ακριβώς τα ίδια λόγια θα επαναλάβει ο Αγαµέµνονας, όταν θα διηγηθεί το όραµα στη 

σύναξη των γερόντων  (Β 63-64).   

Στην Οδύσσεια πρωτοεµφανίζεται στους πρώτους στίχους του ποιήµατος και πάλι µε 

θεϊκή την προέλευση αλλά σε αφηγηµατικό ύφος. Ο ποιητής πληροφορεί ότι τον 

Οδυσσέα             θεοὶ  δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες 

     …      νόσφι Ποσειδάωνος·                                              α  19-20.                                                               

 Αν προσέξουµε πότε τελευταία ονοµατίζεται ο έλεος στο κάθε ποίηµα, θα δια-

πιστώσουµε ότι στην µεν Ιλιάδα, περί το τέλος, όταν ο Πρίαµος απευθυνόµενος στον 

Αχιλλέα παρακαλεί      

ἀλλ’ αἰδεῖο θεούς, Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον                                        Ω  503. 

Και η µνεία του αιδείσθαι είναι έντονη και η αναφορά στους θεούς. 

 Στην Οδύσσεια, η τελευταία σήµανση ελέου γίνεται στην τρίτη από το τέλος 

 

33.  Crotty, 1994, 88. 

34.  Gould, 1973. 
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ραψωδία. Ο Φήµιος ο αοιδός ζητάει ικέτης τον έλεο του Οδυσσέα 

γουνοῦμαί σ’,  Ὀδυσσεῦ· σὺ δὲ μ’ αἴδεο καὶ μ’ ἐλέησον·                        χ  344. 

Ο Τηλέµαχος θα παρέµβει και ο έλεος θα δοθεί και, στην πραγµατικότητα, ενταγµέ- 

νος στην ποιητική της σύνθεσης, λειτουργεί ως φόρος τιµής στην ποίηση µε τον Φή-

µιο τον αοιδό να είναι το πρόσχηµα [35]. 

 Ο έλεος ονοµατίζεται µε διάφορες λέξεις και τύπους, αλλά είναι και φορές 

που σηµαίνεται είτε µε παρεµφερούς σηµασίας λέξεις ή περιφραστικά. Ο ερευνητής 

που ενδιαφέρεται να καταπιαστεί µε τον οµηρικό έλεο οφείλει να λάβει υπ’ όψιν αυ-

τόν τον λεκτικό πλούτο, ώστε να έχει µια πλήρη εικόνα της έννοιας στο οµηρικό έ- 

πος.  

 Ήδη αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους οι ρηµατικοί τύποι  ἐλέη- 

σον, ἐλέαιρον, ἐλεαίρει. Ακόµη, ορισµένοι από αυτούς τους τύπους συνοδεύονται 

από άλλα ρήµατα που δεν έχουν τη σηµασία του ελεώ, τα κήδεται, αἴδεο και γουνοῦ- 

μαι.  Στην περίπτωση που οι συνοδείες αυτές επαναλαµβάνονται, τότε θα πρέπει να 

δεχτούµε ότι µε κάποιον τρόπο σχετίζονται µε την κύρια ρηµατική ενέργεια, αυτήν 

του ελέου – αν δεν είναι εκείνα, τελικά, το βασικό ενέργηµα και το ελεείν η συνοδεία. 

Αυτό δεν ισχύει. Παρατηρώντας τις καταγραφές των συνοδευτικών ρηµατικών τύπων 

των ρηµάτων που αναφέραµε, βρίσκεται ότι είναι το ελεείν που συνοδεύεται από 

άλλα ρήµατα και όχι το αντίθετο. Το εύρηµα αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, δη- 

λαδή πρέπει να εξετασθεί πώς ακριβώς σχετίζονται µε το ελεείν και αν τυχόν η συνο-

δεία αυτή επηρεάζει και µε ποια σηµασιολογική διαφοροποίηση το βασικό ενέργηµα, 

τον έλεο.   

 Αν δούµε την ρηµατική ενέργεια του ελεείν, παρατηρούµε ότι χρησιµοποιού- 

 

35.  Russo, 2005, 465 τ. Γ΄.        
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νται βασικά τρεις ρηµατικοί τύποι, αυτός του ἐλέησε, ἐλεήσῃ, ἐλέησον  και ο ασυναί-

ρετος με τη µορφή ἐλεαίρει, ἐλέαιρε, ἐλεαίρων, ἐλεαίρεις, ἐλέαιρον. Μία φορά 

συναντάται και ο θαµιστικός τύπος ἐλεαίρεσκον, µε υποκείµενο του θεούς και σε ε-

νότητα, όπου είναι πυκνοί οι θαµιστικοί τύποι ρηµάτων – αρχή της τελευταίας ραψω-

δίας της Ιλιάδας. Για τους θεούς υπάρχει µία ακόµη αποκλειστικότητα. Είναι η ευχε-

τική έκφραση αἴ κ’ ἐλεήσῃ (Ε95, Ζ275, Η172, Ω301), που έχει πάντοτε προσευχητικό 

χαρακτήρα και καταγράφεται σε προσευχή στην Αθηνά ή στον ∆ία, ευρισκόµενη 

µόνο στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, στην Οδύσσεια η ευχετική αυτή έκφραση αντικαθίστα- 

ται από µια ευχετική προστακτική, ἀλλ’ ἐλέαιρε ἄναξ προσεύχεται στον άγνωστο θε-

ό ικέτης ο ἀλώμενος Οδυσσέας (ε 450). Η εγκλιτική διαφορά δίνει την εντύπωση της 

µάλλον βέβαιης προσδοκίας ότι ο θεός θα ελεήσει. Η ιδέα αυτή ενισχύεται από τη γε-

νικότερη εικόνα των θεών στην Οδύσσεια ως περισσότερο συνεπών σε µια ηθική 

συµπεριφορά [36]. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στις περιπτώσεις που ο εκφραζόµενος έλε-

ος έρχεται από θεούς, τότε η ρηµατική ενέργεια αποδίδεται µε κάποιον από τους ρη-

µατικούς τύπους του ὁρῶ, ἰδὼν ἐλέησε, ἰδοῦσ’ ἐλέησε. Η νοηµατική σχέση των δύο 

ενεργειών – ορώ και ελεώ - δεν απαντάται σε περιπτώσεις που ο έλεος λειτουργείται 

µεταξύ θνητών. Αυτή η αισθητική συνέργεια στην έκφραση του ελέου από τους θε-

ούς εντυπωσιάζει. Πουθενά δεν λέγεται ότι κάποιος θνητός ελέησε αφού είδε, άκουσε 

ή ψηλάφησε. Υπάρχει µόνον συµπαράθεση της αφορµής που καλεί σε έλεο, όπως η 

φράση τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν (Ε 561), αναφερόµενο στον Μενέλαο, όταν αντιµετώ-

πισε τους γιούς του ∆ιοκλή και το αυτό µε τον Αίαντα για τον Μενέσθη και τον 

Αγχίαλο, που σκότωσε µπροστά του ο Έκτορας (Ε 610). Και στις δύο περιπτώσεις, οι 

τραυµατισµοί έγιναν αντιληπτοί από µακριά.  Αλλά καταγράφεται  και ο τύπος τὸν δὲ  

 

36.  West, 2004, 137  τ. Α΄.        
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πεσόντ’ ἐλέησεν (Ρ 346), αναφερόµενο στον Λυκοµήδη για τον φίλο του Λειώκριτο, 

που σκότωσε πολύ κοντά του ο Αινείας. Σε αυτά τα συµβάντα αφήνεται να εννοηθεί 

ότι οι ελεήσαντες ήρωες είδαν την πτώση των ανδρών που θέλησαν και ελέησαν. 

Στην περίπτωση που αυτό που συνέβη έγινε πολύ κοντά τους, η θέαση είναι µάλλον 

αυτονόητη. Αλλά ακόµη και όταν βρίσκονται µακριά, θα πρέπει να νοηθεί και πάλι 

αυτονόητη η οπτική αντίληψη του συµβάντος, γιατί είναι φανερό ότι εκείνοι που 

βρίσκονται στα µετόπισθεν µένουν παρακολουθώντας τα δρώµενα στο πεδίο της 

µάχης. Αντιθέτως, ο τονισµός της οπτικής αντίληψης, στις περιπτώσεις του θεϊκού 

ελέου, θα πρέπει να ερµηνευθεί ως υπενθύµιση του ενδιαφέροντος των θεών για τα 

ανθρώπινα. Οι θεοί ασχολούνται µε πολλά και τα ανθρώπινα είναι ένα από αυτά. ∆εν 

έχουν στραµµένη τη µατιά τους σταθερά στους ανθρώπους, όπως την έχει ο 

στρατιώτης ή ο στρατηγός. Η θέαση των ανθρωπίνων ούτε σταθερή ούτε δεδοµένη 

είναι. Το πεδίο δράσης των θνητών είναι για τους θεούς  σαν σκηνή  θεάτρου, όπου οι  

ίδιοι παρακολουθούν  ως θεατές [37]. Aν επισηµαίνεται η οπτική  αντίληψη των θεών  

στο ενέργηµα του ελέου, είναι, για να δηλωθεί ότι κατά την από µέρους τους 

παρακολούθηση εκείνων που γίνονται στη γη, είδαν κάτι που τους κίνησε το 

ενδιαφέρον ή που το εκτίµησαν σαν τέτοιο και θέλησαν να παρέµβουν. Υπ’ αυτήν 

την έννοια, έχει σηµασία να εξετασθεί τι φαίνεται να είναι εκείνο που κινεί το 

ενδιαφέρον των θεών και αυτό, να εκδηλώνεται ως έλεος ή ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά εκείνου που ελκύει την προσοχή ενός θεού και τον ελεεί. Έτσι, είναι 

διαπιστωµένο το ενδιαφέρον της Ήρας για τους Αχαιούς ή της Αθηνάς για τον Οδυσ-

σεα είτε, συνολικά για ό,τι διαδραµατίζεται σε ένα συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, ό-

πως στην περίπτωσή µας, µία πολεµική σύρραξη στην Τροία ή γενικότερα, όπως ο  έ-   

 

37.  Griffin, 1999, 269.    
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λεος της Αθηνάς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του νόστου του Οδυσσέα. Το ίδιο στα-

θερή η προστασία και ο έλεος του Απόλλωνα για τον Έκτορα και τους Αχαιούς. Πα-

ρά το ότι κάθε θεός ελεεί εκείνον που προστατεύει, δεν είναι δεδοµένος ο έλεός του. 

Οι θεοί ελεούν όποτε το θελήσουν. Ο ∆ίας, στην Ιλιάδα, δείχνεται σε γενικές γραµµές 

υποστηρικτής ικετών. Στην Οδύσσεια, το χαρακτηριστικό αυτό µορφοποιείται στην 

προβολή του Ικετήσιου ∆ία. 

 

β΄.   Έννοιες συσχετιζόµενες µε τον έλεο 

 Το ελεείν δεν συνδέεται µόνον µε αισθήσεις, όπως την όραση. Μια παρόµοια 

συσχέτιση, και πάλι στις καταγραφές του θείου ελέου, γίνεται και µε τύπους του 

ρήµατος κήδοµαι. Ειδικά, η φράση µέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει (Β 26,63, Ω 173), 

χρησιµοποιείται για τον έλεο που προέρχεται από τον ∆ία. ∆εν πρέπει να είναι φράση 

που είναι αποκλειστική για τον θείο έλεο ή για τον έλεο από τον πρώτο των θεών, 

γιατί η άρνησή της οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει λέγεται για τον Αχιλλέα από τον Νέστο-

ρα στον Πάτροκλο (Λ 665), οπότε η ερµηνεία της θα πρέπει να βρίσκεται στη συµ-

παράθεση των δύο ρηµατικών ενεργειών. Το κήδος ως έγνοια, µέριµνα, ιδιαίτερο εν-

διαφέρον είναι συχνό συνοδευτικό του ελεείν τόσο λεκτικά όσο και εννοιολογικά, 

στις περιπτώσεις που γράφεται µόνο χωρίς την παράθεση του ελεείν παίρνοντας στην 

ουσία τη σηµασία του ενδιαφέροντος που πραγµατώνεται ως έλεος. Είναι η αντίληψη 

που, µε την αριστοτελική σηµασία, δροµολογεί την βούληση για απόφαση πράξης. 

Όταν η Ήρα φέρεται να είναι αυτή που βάζει την ιδέα της σύγκλησης της συνέλευσης 

των Αχαιών στον Αχιλλέα, η αιτία δηλώνεται  

κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο.                                   Α  56.  

Πράγµατι, το γεγονός περιγράφεται λίγο πιο πριν µε την τροµακτική εικόνα  

… αἰεὶ  δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.                                           Α 52.     
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Η παρέµβαση της Ήρας δροµολογεί στο τέλος τη σωτηρία του στρατεύµατος, καθώς, 

µε την απόδοση της Χρυσηίδας στον πατέρα της, ο Απόλλωνας παύει το λοιµό. Παρά 

το ότι το κήδετο οδηγεί σε έλεο, το ενέργηµα δεν κατονοµάζεται. Είναι αξιοπρόσεκτο, 

σε παρόµοια συµφραζόµενα, όταν οι Αχαιοί υποχωρούν µπροστά στην ορµή των 

Τρώων και συµβαίνει  

ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς, 

αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οὶ δὲ φέβοντο.                              Θ 341-342. 

Όταν, όµως ο ποιητής δίνει σε ευθύ λόγο τη µέριµνα ελέου για τους ∆αναούς, παρα-

τηρείται ότι η ίδια χρησιµοποιεί ρηµατικό τύπο του κήδεσθαι και όχι του ελεείν 

ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτι νῶϊ 

ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεθ’ ὑστάτιόν περ;                          Θ 352-353. 

 Στην περίπτωση του Αχιλλέα, ωστόσο, όταν ο Νέστορας µιλώντας  στον 

Πάτροκλο, τον κατηγορεί  

ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει                                Λ 665  

πρέπει να προσεχθεί ότι λέγεται, αφού έχει περιγραφεί ο τραυµατισµός επωνύµων 

ηρώων και διαπιστωθεί ότι πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν (658). Έτσι, από τα 

συµφραζόµενα συνάγεται ότι τα δύο ρήµατα συνέχονται. Το κήδος οδηγεί στον έλεο 

και το κήδος οφείλει να είναι τέτοιο και τόσο ώστε να µετατραπεί σε έλεο. Στο 

συγκεκριµένο επεισόδιο είναι αξιοπρόσεκτη η µικρή φράση µε την παραχωρητική 

µετοχή  ἐών. Ο Αχιλλέας έχει χρέος να ελεήσει, επειδή είναι ἐσθλός.  Αυτή η σηµεί-

ωση χρήζει εξετάσεως (βλ. σελ. 46). 

 Η αποτύπωση του ελέου γίνεται και µε τη συνοδεία µιας άλλης πολύ σηµα-

ντικής για την ηρωική κοινωνία έννοιας, αυτής της αιδούς. Η αιδώς είναι κίνητρο για 

ανδρεία στους πολεµιστές. Η Ήρα, για να κινήσει τους Αχαιούς σε έφοδο,6 θα 

βροντοφωνάξει έχοντας πάρει τη µορφή του Στέντορα  
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αἰδώς, Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·                                   Ε  787.  

Η αιδώς, απόλυτα δεµένη µε την ηρωική τιµή, λειτουργεί σταθερά ως κίνητρο για την 

διεκδίκηση ή την αύξησή της  [38].  

 Το ίδιο µοτίβο διακινείται στην παρότρυνση του Αίαντα να αντιµετωπίσουν οι 

Αχαιοί πολεµιστές µε γενναιότητα τους Τρώες (Ο 561-564). Η αιδώς λειτουργεί ως 

το εµπόδιο να παραβιασθεί µια κοινά αποδεκτή πίστη, ότι ο πολεµιστής στη µάχη µό-

νο αγωνίζεται. Με παρόµοιο τρόπο φαίνεται να λειτουργεί παρατιθέµενο στο ελεείν. 

Ο Φοίνικας, υπενθυµίζει στον οργισµένο Αχιλλέα ότι   

ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,  

τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·                                 Ι  508-509.  

∆εν είναι µόνον ότι ανάγει σε θεϊκό επίπεδο τον έλεο, αναγνωρίζοντάς τον αξία που 

απερίφραστα εγγράφεται στον ηρωικό κώδικα, αλλά και προβάλλει την αιδώ, χρησι-

µοποιώντας την αµφισηµία της λέξης, ως κίνητρο για την χορήγηση ελέου στους 

εκζητούντες αυτόν. Παρόµοια, ο Πρίαµος ικετεύει τον Αχιλλέα, επικαλούµενος την 

αιδώ έναντι των θεών 

ἀλλ’ αἰδεῖο θεούς, Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον,                                  Ω  503   

και στην Οδύσσεια, ο Φήµιος ικέτης προσφεύγει στην αιδώ του Οδυσσέα για έλεο 

γουνοῦμαί σ’,  Ὀδυσσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·                    χ  344. 

Έπειτα, ο Απόλλωνας συνδέει ευθέως τον έλεο µε την αιδώ, όταν κατηγορεί τον 

Αχιλλέα στους θεούς για την κακοποίηση της σορού του Έκτορα.  

ὣς Ἀχιλλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδὲ οὶ αἰδὼς 

γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίσησι.                               Ω  44-45. 

Aφήνοντας πίσω το ερώτηµα της απόρριψης ή µη του στίχου ή δεχόµενοι ότι είναι 

 

38.  Κonstan, 1994, 48. 
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παροιµιακός λόγος [39], το ερώτηµα παραµένει το αυτό σε όλα τα παραπάνω παρα-

θέµατα: πώς, γενικά, η αιδώς ωφελεί ένα ήρωα; Και, πώς αυτή η ωφέλεια σχετίζεται 

µε τον έλεο; η απάντηση ίσως βρεθεί, αν δούµε ορισµένα ακόµη επεισόδια, στα οποία 

ο ήρωας αισθάνεται αιδώ. Στη σκηνή της συνάντησης του Έκτορα µε την Ανδροµά-

χη, εκείνη τον παρακαλεί να µείνει εντός των τειχών, ώστε να µείνει ζωντανός, ηγέ-

της της πόλης και σταθερός προστάτης της οικογένειάς του. Εκείνος απαντά 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο                                     Ζ  442-443. 

Η αιδώς οφείλεται στο φόβο του να µην κάνει κάτι, το οποίο όχι µόνον οι Τρώες θα 

το έκριναν άπρεπο, αλλά και ο ίδιος θα είχε την ίδια γνώµη, δηλαδή ότι απέφυγε να 

πολεµήσει. Ακριβώς το ίδιο επαναλαµβάνεται, όταν, µπροστά στις Σκαιές Πύλες, 

περιµένοντας τον Αχιλλέα. Συλλογίζεται ότι ήταν λάθος του που δεν είχε ακούσει τον 

Πολυδάµαντα και αν τώρα υποχωρούσε, όταν πολλοί Τρώες ήδη έχουν σκοτωθεί 

έξω, στο πεδίο, θα λογιζόταν κακός ηγέτης. Σκέφτεται 

αἰδέομαι Τρῶας και Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 

μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·                                    Χ  105-106. 

Παρά το ότι τυχόν υποχώρησή του θα παραβίαζε µια συλλογική αξία, αυτήν που 

ορίζει δειλία την υποχώρηση, παραµένει γεγονός αναµφισβήτητο ότι είναι ο ίδιος που 

συναινεί στην συλλογική εκτίµηση ότι η υποχώρηση είναι σηµείο κακού ηγέτη. Η 

τελική απόφαση βαραίνει τον ίδιο. Aπό την άλλη, επιβεβαιώνεται και εδώ ότι η αιδώς 

σχετίζεται µε την ιδέα ενός υποθετικού κοινού που παρακολουθεί τον χαρακτήρα και 

του οποίου η γνώµη λογαριάζεται πολύ από τον ήρωα [40]. 

 

39. Richardson, 2005, 447. 

40. Cairns, 1993, 16-17. 



 38 

 Στην ίδια ραψωδία, την Χ , βρίσκεται ακόµη ένας συνδυασµός του ελέου µε 

την αιδώ, αλλά αυτή τη φορά µε κοινό παρονοµαστή το γήρας. Ο Πρίαµος σε βαρύ 

πένθος για τον χαµό του Έκτορα, ανακοινώνει την απόφασή του 

λίσσωμ’ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν, 

ἤν πως ὴλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ 

γῆρας· καὶ  δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται 

Πηλεύς,                 …                                …                                      Χ  417-421. 

Στην πραγµατικότητα, αν δώσουµε προσοχή στα λόγια του Πριάµου, ο έλεος που 

σχεδιάζει να ζητήσει δεν θα στηριχτεί στο σέβας της ηλικίας του, αλλά στο σέβας του 

γιού προς τον πατέρα. Στη µοναδική για τα λογοτεχνικά δεδοµένα συνάντηση, ο 

αρχικός λόγος θα είναι μνῆσαι πατρὸς σοῖο (Ω 486). Πιο συγκεκριµένα, το υπόβαθρο 

του ελέου που πρόκειται να ζητήσει, θα είναι η προσωπική του εµπειρία, την οποία 

θα οµολογήσει στον Αχιλλέα 

ὤ μοι ἐγὼ  πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους  

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι  λελεῖφθαι,                               Ω  255-256 

αυτήν, αναλογικά, θα υποδείξει ως πιθανή εµπειρία και του Πηλέα και εξ αυτού θα 

προσµείνει τον έλεο. Η απεγνωσµένη έκκλησή του από τα τείχη στον Έκτορα, 

λειτουργεί ως εικόνα του Πηλέα που πρόκειται να µείνει άτεκνος, πραγµατικότητα 

ιδιαίτερα σκληρή όχι µόνο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό αλλά ευρύτερα στους 

πολιτισµούς της ανατολικής Μεσογείου -  ας δούµε τα µελανά χρώµατα µε τα οποία 

περιγράφονται ατεκνίες σηµαντικών προσώπων της ιουδαϊκής παράδοσης. Ο Έκτο-

ρας δεν υποχώρησε στο αίτηµα ελέου του Πριάµου και της Εκάβης, όπως δεν είχε 

ενδώσει στον έλεο που είχε ζητήσει η Ανδροµάχη. Στις περιπτώσεις εκείνες η 

εσωτερική σύγκρουση έκλινε στην πρόταξη της τιµής που θα είχε πολεµώντας – εξ 

άλλου, αυτό είχε διδαχτεί – μάθον ἔμμεναι ἐσθλός (Ζ 444). Στην περίπτωση του 
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Πριάµου, ο καιρός είναι άλλος. Όσα έχουν προηγηθεί έχουν διδάξει πολλά τον ήρωα. 

Μετά, στον έλεο του πατέρα Πριάµου, δεν έχει να αντιτάξει κανέναν άθλο ούτε φή-

µη. Θα αρκεστεί να µεταφέρει το καταστάλαγµα της σκέψης του για τη ζωή και τον 

άνθρωπο µε τον µύθο των δύο πίθων. Στην Ω, ο δρόµος είναι µόνο για τον έλεο. 

Αυτός ο µονόδροµος, ωστόσο, δεν είναι ένα θαύµα που συµβαίνει στην τελευταία 

ραψωδία. Ο δρόµος είχε αρχίσει να χαράζεται από το επεισόδιο της Πρεσβείας και, 

αν αυτό δεν το αντιληφθούµε, κάθε ερµηνεία του ιλιαδικού ελέου θα πάσχει.    

 Επανερχόµενοι στο µοτίβο της αιδούς και στη σχέσης της µε τον έλεο, αυτό  

κινείται µε την ίδια συλλογιστική και στην Οδύσσεια. Η Ναυσικά ζητάει από τον 

Οδυσσέα να ακολουθήσει ως το παλάτι πεζή, γιατί, λέει, δεν θα ήθελε να λεχθούν εις 

βάρος της ὀνείδεα (ζ 276-288). Στην πραγµατικότητα, αυτό που συµβαίνει είναι ότι 

συµµερίζεται τη γνώµη που θα εξέφραζαν οι περίοικοι, δηλαδή, ότι η κόρη του 

βασιλιά δεν αρµόζει να γυρίζει µε έναν ξένο. Έχουµε τη γνώµη ότι η ερµηνευτική 

πρόταση του Williams στο καίριο ζήτηµα της αιδούς είναι περισσότερο πειστική από 

τις λύσεις που έδωσαν προγενέστεροι.   Στο σχήµα του «πολιτισµού της ντροπής» του 

Dodds, η σηµασία του ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε «πηγάζει από… την πίεση του κοι-

νωνικού κονφορµισµού» [41]. Μετά, ο Adkins θέλησε να δει την αιδώ στο δικό του 

σχήµα αξιών, όπου όλα τα καθορίζει η διασφάλιση της τιµής [42], ενώ ο Long θεωρεί 

ότι  «αιδώς είναι το να κάνει κανείς αυτό που θα πει ο κόσµος…, να δείξεις τόλµη και 

ανδρεία» [43]. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για απόψεις ίδιες. Και οι τρεις, αντι- 

µετωπίζουν τον ήρωα «πρόσωπο» ετεροκαθοριζόµενο. Αντιθέτως, ο Williams εστιά- 

 

41.  Dodds, 1996, 35. 

42.  Adkins, 182, 298-299, 310. 

43.  Long, 1970, 137. 
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ζει στο εγώ του ήρωα και βλέπει την αιδώ ως την  «εσωτερικότητα του άλλου», όπου 

αυτός ο «άλλος» είναι εκείνος του οποίου η αιδώς ως ηθική αντίδραση σε κάποιο ερέ-

θισµα  ταυτίζεται µε την ηθική θεώρηση του ήρωα [44]. Στην περίπτωση αυτή, η µη 

αντίδραση µε έλεο σε µια συγκεκριµένη κατάσταση που είναι κοινή πεποίθηση ότι 

απαιτείται µια ηθική συµπεριφορά, ενεργοποιεί την αιδώ. Ο ήρωας που δεν αιδείται, 

κατακρίνεται. Ο ήρωας που συµµερίζεται την  απαίτηση αυτής της ηθικότητας, αλλά 

για κάποιον λόγο δεν ενεργεί ανάλογα, τότε, νιώθει ο ίδιος αιδώ. Ο Αχιλλέας κατηγο-

ρείται για την κακοποίηση του νεκρού Έκτορα, γιατί είναι κοινή πίστη ο σεβασµός 

των νεκρών και η παραβίασή της θα ’πρεπε να τον κάνει να ντρέπεται, αφού ούτε ο 

ίδιος θα ήθελε να κακοποιηθεί η δική του σορός. Το δικό του όφελος από τον σεβα-

σµό της σορού, θα ήταν η απολαβή της εύνοιας των θεών. Ο Πρίαµος καλεί σε έλεο 

ως ικέτης. Είναι κοινή πίστη η προστασία των ικετών και ξένων από τους θεούς. Ο 

Αχιλλέας, ως µέλος της κοινότητας, γνωρίζει και συµµερίζεται αυτήν την πίστη και, 

αν την προσπεράσει αδιάφορος, θα πρέπει να αισθάνεται αιδώ. Όλα αυτά, σε τελευ-

ταία ανάλυση, σηµαίνουν ότι υπάρχουν ορισµένες καταστάσεις που προκαλούν για 

έλεο και ο ήρωας, όπως και η κοινότητα όλη, τις γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί την 

πρόκληση. Τυχόν υποτίµησή της στιγµατίζει τον παραβάτη και αυτό αποτυπώνει η 

συναίσθηση της αιδούς. Στη λογική αυτή, η αιδώς υπηρετεί τον έλεο λειτουργώντας 

ως  κίνητρο χορήγησής του και, συνακόλουθα, λειτουργεί ενθαρρυντικά στον 

ελεούντα, ώστε να εµµένει ζητώντας τον έλεο. ∆εν είναι δε υπερβολή, αν πάει κανείς 

ακόµη µακρύτερα και δει ότι η στήριξη που παρέχει η αιδώς στον έλεο και στην 

διαδικασία του ελεείν, καταλήγει να ενισχύει την διατήρηση της κοινότητας και την 

αποφυγή  των φαινοµέ νων που καταλύουν την συνεκτικότητά της και τη συνέχιση  

 

44.  Williams, 1993, 84.  
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της ζωής, αφού ενθαρρύνει τον έλεο καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκζητούµενον από όσους 

ὴ τύχη αἰτία κακῶν μέγεθος ἐχόντων (Ρητ. 1386
 
a7) τους επεφύλαξε [45].  

 Μερικές φορές ο έλεος εκφέρεται µε το ρήµα οικτίρω. Όταν ο Πάτροκλος ε-

πέστρεφε από τη σκηνή του Νέστορα, συναντά τον Ευρύπυλο βαριά τραυµατισµένο 

στο µηρό. Ο ποιητής λέει ότι ολοφυρόµενος - ο Πάτροκλος - 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε Μενοιτίου ἄλκιμος υὶός,                                    Λ  814. 

Ας προσεχθεί η οµοιότητα του λογότυπου µε το  ἰδὼν ἐλέησε.  Ο ίδιος λογότυπος 

συναντάται λίγο αργότερα. Ο Πάτροκλος ολοφύρεται για τον όλεθρο των Αχαιών και 

για την απάθεια του Αχιλλέα. Ο ποιητής πληροφορεί ότι ο Αχιλλέας βλέποντας τον 

Πάτροκλο να κλαίει  

τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,                                 Π  5. 

 Όµως, το ενέργηµα του οικτίρειν βρίσκεται και σε µία κατάσταση που δεν 

σχετίζεται µε πολεµικά συµβάντα ούτε µε θάνατο. Ο πολύ στενός φίλος του Αχιλλέα, 

ο Εύµηλος, παίρνει µέρος στους ταφικούς αγώνες στη µνήµη του Πάτροκλου, αλλά  

από ατύχηµα χάνει. Ο ποιητής επαναλαµβάνει τον λογότυπο που είχε χρησιµοποιήσει 

για ό,τι είχε νιώσει  Αχιλλέας για τον Πάτροκλο, θέλοντας να περιγράψει την αντί-

δραση του Αχιλλέα  

τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος  Ἀχιλλεύς                                 Ψ  534. 

 Τα παραπάνω αποσπάσµατα, δείχνουν ότι το ενέργηµα του οικτίρειν περιγρά- 

φει την αντίδραση κάποιου στη θέα ή γνώση πολύ δεινής κατάστασης στην οποία 

βρίσκονται πρόσωπα που του είναι πολύ οικεία. ∆εν ονοµάζεται ελεείν, αν και φαίνε- 

ται ότι πρόκειται γι’ αυτό, σε συναισθηµατικό επίπεδο. Ο Αριστοτέλης αυτές τις περι-  

 

45.  Crotty, 1994, 92. 
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πτώσεις έχει κατά νου, όταν στο σχολιασµό του ελέου, σηµειώνει ότι η κακή κατά- 

σταση του στενού φίλου και οικείου χαρακτηρίζεται όχι ελεεινό αλλά δεινό και προσ- 

θέτει ότι το γὰρ δεινὸν ἕτερον τοῦ ἐλεεινοῦ καὶ ἐκκρουστικὸν τοῦ ἐλέου (Ρητ. 1386a 

22-23). Αιτία αυτού του ιδιότυπου ελεείν είναι η αντίληψη ότι το αγαπητό πρόσωπο 

βρίσκεται σε δεινή κατάσταση όποια κι αν είναι αυτή. Είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες 

που θα καθορίσουν αν και πώς ο οικτίρων µπορεί να αλλάξει µε παρέµβασή του τα 

δεδοµένα. Ο Αχιλλέας δίνει κάποιο έπαθλο στον Εύµελο, αλλά η Αντίκλεια και ο Ελ-

πήνορας θα µείνουν στον Κάτω Κόσµο - ωστόσο, θα ικανοποιηθεί το αίτηµά του να 

ενταφιαστεί. 

 

γ΄.   Ο προσδιορισµός της απουσίας ελέου 

 Αν και η λέξη ἔλεος είναι λέξη που µόνο µια φορά απαντάται στον Όµηρο (Ω 

44), είναι αρκετές φορές που συναντάται η απουσία του ως επιθετικός προσδι-

ορισµός ονοµάτων µε την µορφή νηλής, νηλεές, νηλέα. Η λέξη νηλής, ως χαρακτη-

ρισµός προσώπου, σε όλες τις καταγραφές της αναφέρεται στον Αχιλλέα. Έτσι τον 

αποκαλεί αγανακτισµένος ο Πάτροκλος και είναι ο ίδιος που πληροφορεί ότι και οι 

Μυρµιδόνες χρησιµοποιούν τον ίδιο χαρακτηρισµό, όποτε µιλούν για τον Αχιλλέα (Π 

33). Είναι ενδιαφέρον ότι το ανάλγητο του Αχιλλέα φέρεται να εντοπίζεται στο νου 

του, λέει …  ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής (35), λεπτοµέρεια που δείχνει τον αριστοτελι- 

κό στοχασµό περί ελέου σε συνέχεια µια µεγάλης παράδοσης. Αιτία του χαρακτηρι-

σµού αυτού λέγεται η άρνησή του να παρέµβει για τη σωτηρία των Αχαιών, απόφα-

ση που είχε ανακοινώσει στην Πρεσβεία. Αξίζουν προσοχής όσα λέγονται από τον 

Πάτροκλο αµέσως πριν τον στίχο του χαρακτηρισµού νηλεές 

αἰναρέτη· τί  σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, 

αἴ κε μὴ  Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;                                   Π 31-32 
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Πέραν της επαυξήσεως της κατηγορίας µε το απαξιωτικό  αἰναρέτη, ο έλεος σχετίζε- 

ται µε το όφελος του χορηγού και, ακόµη, ο έλεος αφορά στους πολεµιστές που χά-

νονται, ορισµένους από τους οποίους, φίλους καλούς και των δύο, αναφέρει λίγο πριν 

επωνύµως. Ο έλεος φέρεται ως κάτι που αυτονόητα έπρεπε  να είχε χορηγηθεί και φέ- 

ρεται να είναι δεδοµένο ότι λειτουργεί και ως όφελος του ελεούντος. Γνωστού όντος 

ότι θέµα είναι ο πόλεµος και, συγκεκριµένα, η απώλεια ανδρών του στρατεύµατος 

στο οποίο και οι Μυρµιδόνες ανήκουν, γίνεται φανερό ότι ο έλεος κατανοείται από 

τον Πάτροκλο και απαιτείται να ήταν το ίδιο αυτονόητο και στον Αχιλλέα, πράξη 

απολύτως αναµενόµενη, και µε χαρακτήρα ανδρείας από πλευράς του ελεούντος, για 

την οποία θα αποκόµιζε το ανάλογο κλέος.  

 Ο Αίαντας, στο λόγο του στην Πρεσβεία, χρησιµοποιεί τον ίδιο χαρακτηρι-

σµό, µάλιστα, θέλει να αγνοήσει τον παρόντα Αχιλλέα και µιλάει γι’ αυτόν σα να ή-

ταν απών και λέει ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο µεγαλήτορα θυµόν, 

                             σχέτλιος, οὐδὲ  μετατρέπεται φιλότητος ὲταίρων  

                                                                                               … νηλής·         Ι 629 – 632. 

Και εδώ, το νηλής επιβαρύνεται σηµασιολογικά µε τη συµπαράθεση του σχέτλιος. 

Παρατηρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται ο αρνητικός χαρακτήρας του µη 

ελέου και δεν αφήνεται κανένα περιθώριο να νοηθεί ότι η απουσία του είναι επαι-

νετική, ουδέτερη για τις επιπτώσεις στη ζωή εκείνων που τον στερούνται. Στην οµιλί- 

α του Φοίνικα, το επίθετο βρίσκεται να προσδιορίζει το ουσιαστικό ἦτορ, έδρα των 

παθών και των επιθυµιών [LSJ s.v.]. Ο Φοίνικας  προσπαθεί να πείσει τον Αχιλλέα να 

δείξει έλεος για τους Αχαιούς που χάνονται και σχεδόν τον ικετεύει  

…        δάµασον θυμὸν µέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ  

νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ  θεοὶ  αὐτοί,                        Ι  496 – 497. 
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Ο τύπος νηλεὲς ἦτορ, µπορεί µε ένα έµµεσο τρόπο να διαµηνύει την έδρα του πά-

θους, του ελέου, αλλά στα συµφραζόµενα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις και σηµαίνει 

την εσφαλµένη αντίδραση, τον µη έλεο σε µια κατάσταση που αυτή η απουσία κοστί-

ζει σε ζωές συντρόφων. Με απλά λόγια, ο τύπος µηνύει τον θάνατο που θα µπορούσε 

να απoφευχθεί και δεν αποτρέπεται, επειδή ο άνθρωπος που ώφειλε να αντιδράσει µε 

έλεο, αντιδρά εσφαλµένα, τόσο εσφαλµένα, ώστε άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαί-

νουν. Αξίζει να θυµηθούµε ότι στην Θεογονία ο γιός της Ρέας και του Κρόνου, ο Ά-

δης χαρακτηρίζεται ἴφθιμος και νηλεὲς  ἦτορ ἔχων (456). Ο Φοίνικας, είναι σα να 

λέει στον Αχιλλέα ότι µοιάζει του Άδη, γιατί η επιλογή του να απόσχει των µαχών, 

ένα µόνο κάνει, θερίζει ζωές συµπολεµιστών και φίλων.  

 Την ίδια σηµασία έχει και ο τύπος  νηλέϊ χαλκῷ. Η φράση µαχοίατο νηλέϊ 

χαλκῷ (∆ 348), λέγεται από τον Αγαµέµνονα στον Μενεσθέα και στον Οδυσσέα, που 

περιµένουν µε τους στρατιώτες τους στα µετόπισθεν, για να µπουν στη µάχη. Η 

φράση είναι ενταγµένη σε πολεµικό λεξιλόγιο και ο συνδυασµός  νηλέϊ χαλκῷ δηλώ-

νει τα ακόντια, των οποίων η αιχµή σκορπίζει τον θάνατο στον αντίπαλο χωρίς 

συναισθηµατικές αναστολές. Η ιδέα επαναλαµβάνεται στην περιγραφή από τον 

ποιητή  του χαµού των µαχητών γύρω από το νεκρό Πάτροκλο  

…     τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ 

ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν   …                                                                      Ρ  375 –376. 

Με την ίδια σηµασία βρίσκεται και στην περιγραφή των βαριά τραυµατισµένων στην 

έφοδο των Τρώων µέσα από το πεσµένο τείχος µπροστά από τα πλοία  

πολλοὶ  δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ                                 Μ  427. 

   Ο συνειρµός της ιδέας του ανηλής µε εκείνην του θανάτου, µάλιστα του ανα- 

πότρεπτου, ακριβώς, λόγω απουσίας ελέου - βρίσκεται και στον τύπο νηλεές ἦμαρ. 

Συναντάται τρεις φορές και σε λόγο αφηγηµατικό. Αρχικά, βρίσκεται στην περιγραφή 
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του τραυµατισµού του Ευρύπυλου. Αυτό το τραύµα θα περιποιηθεί ο Πάτροκλος επι-

στρέφοντας από του Νέστορα. Τραυµατισµένος ο Ευρύπυλος, έβγαλε φωνή µεγάλη 

καλώντας τους Αχαιούς να υποστηρίξουν τον Αίαντα που κινδύνευε (585)  

στῆτ’ ἐλελιχθέντες καὶ  ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ                              Λ  588. 

Αυτό που καλεί ο ήρωας, είναι η συνδροµή των συµπολεµιστών, ώστε να ζήσει ο Αί- 

αντας και να µην τον πάρει ο θάνατος. Ο ποιητής, αντιστικτικά, σηµειώνει ότι ο 

Ευρύπυλος τραυµατισµένος στο µηρό, είχε κατορθώσει να βρει δρόµο να υποχωρήσει   

κῆρ ἀλεείνων (585). Το νηλεές ἦμαρ είναι η ηµέρα που δεν κοµίζει τον έλεο της από-

µάκρυνσης του θανάτου, είναι ένα συνώνυµο του Άδη. Ο λογότυπος ἀμύνετε νηλεὲς 

ἦμαρ συναντάται και στην περιγραφή της µάχης γύρω από το σώµα του Πάτροκλου. 

Ο Ιδοµενέας πάνω στο άρµα του µε ηνίοχο τον Κοίρανο σώζεται, αλλά δε συµβαίνει 

το ίδιο µε τον Κοίρανο. Η επιδεξιότητα του Κοίρανου έσωσε µεν τον Ιδοµενέα, αλλά 

δε συνέβη το ίδιο για εκείνον, οπότε 

καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ                               Ρ  615. 

 Σε παρόµοια συµφραζόµενα βρίσκουµε να συλλογίζεται ο Αχιλλέας βλέπον-

τας τον γυµνό από όπλα, καταϊδρωµένο και περίφοβο Λυκάονα. Θυµάται τη µέρα που 

τον είχε συλλάβει και τον άφησε ελεύθερο. Τότε, είχε ξεφύγει το θάνατο. Η ζωή έδει-

ξε ότι ήταν θέµα µιας κάποιας αναβολής  το τέλος του  

οἷον δὴ καὶ  ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ                                 Φ  57. 

Και στο επεισόδιο µε τον Κοίρανο και σε αυτό µε τον Λυκάονα το νηλεὲς ἦμαρ 

παρουσιάζει τους συνειρµούς που επισηµάναµε και στα προηγούµενα αποσπάσµατα. 

Είναι η εικόνα του θανάτου που σπέρνει το πάθος και ο πόλεµος, δοσµένα µε τον πιο 

ποιητικό και µαζί δραµατικό τρόπο στη συµπεριφορά του µαινόµενου Αχιλλέα, που 

στις όχθες του Ξάνθου, νηλής ο ίδιος, χάριζε αφειδώς νηλεὲς ἦμαρ σε Τρώες µαχη- 

τές,  
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τοὺς Ἀχιλλεὺς ἐδάϊζε κατὰ  ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.                            Φ  147.  

 Τελικά, και οι τρεις τύποι νηλεὲς ἦμαρ, νηλέϊ  χαλκῷ και νηλέα θυµόν είναι 

τρόποι, για να δηλωθεί αρνητικά εκείνο που θα ήταν ικανό να χαρίσει τη συνέχεια της 

ζωής σε συνθήκες πολέµου, ο έλεος, και να βεβαιωθεί ότι όπου συµβαίνει έλλειµµα 

ελέου ο θάνατος έρχεται και γεµίζει το κενό [46].  

 Ορισµένες φορές, το νηλεὲς ἦμαρ δεν κατονοµάζεται, αλλά είναι αυτό που 

απασχολεί τους χαρακτήρες. Στην περίφηµη σκηνή της συνάντησης του Έκτορα µε 

την Ανδροµάχη, εκείνη τον παρακαλεί να µην επιστρέψει στο πεδίο της µάχης, αλλά 

να διευθύνει τον πόλεµο από τα τείχη. Με δάκρυα ξεκινάει να του µιλάει προτάσ-

σοντας το κύριο 

δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις  

παῖδά τε νηπίαχον καὶ  ἔμ’ ἄμορον,  ἣ τάχα χήρη                           Ζ  407 - 408 

συνεχίζοντας του µιλάει για τη ζωή της µαζί του δείχνοντας ότι εκείνος της είναι 

πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ἠδὲ κασίγνητος καὶ θαλερὸς παράκοιτης, για να καταλήξει 

ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ  αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ, 

μὴ  παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·                                        431 – 432. 

Ο Έκτορας απαντά µε συγκατάβαση αναγνωρίζοντας τους κινδύνους στους οποίους 

βάζει τη ζωή του και σε µία ασυνήθιστη σε ήρωα συναισθηµατική ερωτική έξαρση, 

δηλώνει  

ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 

πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.                             464 – 465. 

Στο τέλος, την κοιτάζει δακρυσµένη και ο ποιητής σηµειώνει πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας. 

Τι σηµαίνει αυτός ο έλεος, αφού έκανε καθαρό ότι η θέση του ήταν στη µάχη; δεν  εί- 

 

46.  Onians, 1951, 411- 415. 
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είναι παρά το ότι εννόησε ότι για εκείνη το δούλιον ἦμαρ ήταν ζήτηµα χρόνου, αλλά  

για εκείνον µπροστά ήταν το νηλεὲς ἦμαρ.   

 Όµως, και ο θυµός προσδιορίζεται µε το επίθετο νηλής. Ο Οδυσσέας αντιτεί- 

 νει στον Αχιλλέα ότι ο στρατός θα πρέπει να φάει κάτι πριν µπει στη µάχη υπενθυ -  

µίζοντας την καθολική απαίτηση 

ἀλλὰ  χρὴ  τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι, 

νηλέα θυμὸν ἔχοντας, ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·                              Τ  228 – 229. 

Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα, ο τύπος νηλέα θυμὸν δείχνει τον έλεο ως στοιχείο 

απαραίτητο για τη συνέχιση της ζωής. Ο νηλὴς θυμὸς δεν βγάζει πουθενά. Ο Αχιλ-

λέας σε όλα είναι νηλής. Ο Οδυσσέας, µε τον πραγµατισµό που τον διακρίνει, 

προσαρµόζει αυτή τη γενική αλήθεια στα δεδοµένα της στιγµής. Η ζωή είναι έτσι 

φτιαγµένη, που µπορεί να συνεχίζεται µόνο στο βαθµό που ικανοποιούνται βασικές 

βιολογικές ανάγκες. Αυτές κανείς δε µπορεί να τις υπερβεί και για κανέναν λόγο, αν 

θέλει να συνεχίσει να ζει. Ειδικότερα, η µετάβαση από τον πόνο της απώλειας αγαπη- 

µενων προσώπων στην πραγµατικότητα της ζωής που τρέχει  είναι οφειλή οδυνηρή 

αλλά αναγκαία. Μπορεί να  πραγµατοποιηθεί µόνον  µε την  πρακτική σοφία της αν-

τιδρασης µε νηλέα θυµόν [47]. Παράλληλο αυτής της ιδέας διακινείται στη σκηνή του 

δείπνου του Αχιλλέα µε τον Πρίαµο. Ο Αχιλλέας θα καλέσει να δειπνήσουν υπενθυ-

µίζοντας το προηγούµενο της τραγικής Νιόβης. Ο Πρίαµος καλείται να δειπνήσει, 

ώστε να µπορέσει να συνεχίσει ολοφυρόµενος, δηλαδή να συνεχίσει να βλέπει τον  

θάνατο. Και στις δύο περιπτώσεις το υπόβαθρο είναι ο ρόλος που παίζει ο έλεος στις 

σχέσεις των ανθρώπων µπροστά στην πραγµατικότητα του θανάτου και στην απαί-

τηση συνέχισης της ζωής. Ο Αχιλλέας από έλεο καλεί τον Πρίαµο να φάει, ώστε να 

 

47.  Crotty, 1994, 80. 
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µπορέσει να συνεχίσει τον θρήνο του. Αντιθέτως, ο Οδυσσέας καλεί τον Αχιλλέα να 

αφήσει κατά µέρος τον έλεο, ώστε η επάνοδός του στην κοινότητα να επισφραγισθεί 

µε τη συµµετοχή στο τραπέζι. Και οι δύο σκηνές είναι χαρακτηριστικές της δυνα-

µικής του ελέου στη ζωή των ανθρώπων, άλλοτε απαραίτητα παρών και άλλοτε απα- 

ραίτητα απών, αλλά πάντοτε εργαλείο διαθέσιµο. 

 Ο έλεος και σε άλλες  περιπτώσεις δείχνει να σχετίζεται µε τον  οµηρικό θυµό.  

Στη Νέκυια, ο Οδυσσέας, όταν συναντά την ψυχή του ατυχή Ελπήνορα, λέει  

τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ                                    λ  55.          

Η ίδια έκφραση και µε την ίδια σηµασία επαναλαµβάνεται λογοτυπικά στη συνέχεια, 

στη θέα της ψυχής της µητέρας του Αντίκλειας (λ 87). Και στις δύο περιπτώσεις ο έ-

λεος εξαντλείται στο δάκρυσα χωρίς άλλη αντίδραση, όπως θα περίµενε κανείς έχον-

τας κατά νου τον αριστοτελικό σχολιασµό του ελέου. Θα ήταν φρόνιµο, να δούµε α -   

κόµη δύο τρόπους έκφανσης ελέου, πριν διατυπώσουµε άλλες σκέψεις.  

 

δ΄. Ο τρόπος της ἱκετείας 

  Το οµηρικό έπος µπορεί να µην ανακλά τη ζωή µιας ιστορικής κοινωνίας, 

αλλά η εσωτερική συνοχή του και επιµέρους εκδηλώσεις που καταγράφει και τις 

συναντάµε και σε ιστορικές ανάλογες κοινωνίες, συγκλίνουν στην άποψη ότι 

πρόκειται για κοινωνία που έως ένα βαθµό διαθέτει ιστορικές βάσεις [48]. Ένα από 

αυτά τα στοιχεία είναι η θεσµοθέτηση ορισµένων ιδεών µέσω ενός συγκεκριµένου 

τελετουργικού και όχι µόνο µε λόγια. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της 

φιλοξενίας. Όχι µόνο στην οµηρική κοινωνία αλλά και στη διάρκεια της ιστορικής 

ελληνικής κοινωνίας – ακόµη και µέχρι των ηµερών µας – τα ξεινήια δῶρα είναι  θε- 

 

48.  Murray, 1980,198. 
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σµική έκφραση που µαρτυρεί την σπουδαιότητα της φιλοξενίας στη συγκεκριµένη 

κοινωνία. Ο έλεος δεν στερείται παρόµοιας θεσµοθέτησης. Στην ιστορική Αθήνα εί-

ναι γνωστό το βάρος που έφερε η Αθήνα και, ειδικά, ο οίκος των Αλκµαιωνιδών από 

το κυλώνειο άγος. Η θεσµική έκφραση του ελέου αποτυπώνεται τελετουργικά στην 

ἱκετεία. Στο οµηρικό έπος η ικεσία διατηρεί πολύ κεντρική θέση, καθώς στην Ιλιάδα  

καταλαµβάνει και την αρχή µε τον Χρύση και το τέλος της µε τον Πρίαµο, ενώ στην 

Οδύσσεια το κεντρικό µέρος ξεκινάει µε τον Οδυσσέα ικέτη αρχικά στη Ναυσικά και 

µετά στον Αλκίνοο. Και τα δύο ποιήµατα, βασικά, αναπτύσσονται το µεν λόγω της 

απόρριψης της ικεσίας του Χρύση, το δε λόγω της αποδοχής του ικέτη Οδυσσέα.  

 Ο Αλκίνοος εκφράζει την οµηρική τη θέση του ικέτη και τη σχέση του µε τον 

ικετευόµενο, όταν βλέπει τον Οδυσσέα να κλαίει ακούγοντας τον ∆ηµόδοκο. Ορίζει, 

εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίο τέτυκται,                               

πομπὴ καὶ  φίλια δῶρα, τά οὶ δίδομεν φιλέοντες. 

ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται                                θ 544-546.   

 Ωστόσο, ως γνωστόν, κάθε έκφραση ελέου δεν είναι ικεσία. Η ικεσία είναι 

πράξη ελέου µεν αλλά µε δικό της τυπικό. Ο Gould δίνει έναν ορισµό που 

αντικατοπτρίζει αυτό που η ικεσία, όντως, είναι. Λέει «ουσιαστικά, είναι µία πράξη 

που επιδιώκει µιαν άλλη, ανταποδοτική, εκ µερους εκείνου, στον οποίο ο ικέτης 

απευθύνεται, πάνω και πέραν των περί ανταποδοτικότητας αντιλήψεων που έχουν 

οικοδοµηθεί στη διάρθρωση των σχέσεων στην ελληνική κοινωνία» [49].  

 Στα ιλιαδικά δεδοµένα η ικεσία της Θέτιδας στον ∆ία (Α 500-530) και εκείνη 

του Πριάµου στον Αχιλλέα ( Ω 477-479) είναι υποδείγµατα εκζήτησης ελέου µε τον 

τρόπο της ικεσίας και κεντρικής σηµασίας για την εξέλιξη της πλοκής.  

 

49.  Gould, 1973, 75. 
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.  

Η Θέτιδα, εικονίζει πλήρως την τυπολογία της ικεσίας 

 …  πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων  

σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’  ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα 

λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·                                   Α  500-503 

Και οι τρεις σηµάνσεις της στάσης της δηλώνουν την υποταγή της και την πλήρη 

εξάρτησή της από τον θεό. Ωστόσο, στην περιγραφή της σκηνής που θα κάνει η Ήρα, 

όταν διαλέγεται µε την Αθηνά, ελφρώς διαφοροποιεί τη στάση της Θέτιδας, αφού στο 

γονάτισµα  προσθέτει ότι και φίλησε τα γόνατα του ∆ία 

ἥ οἱ  γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,                               Θ  371.  

Το φίληµα θα πρέπει να θεωρηθεί µέρος της τελετουργίας, αφού το ίδιο κάνει και ο 

Πρίαµος, αν και αυτή τη φορά πρόκειται για χειροφίληµα  

χερσὶν  Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας                           Ω  477.  

 Ο Άδρηστος προσφέρει λύτρα και ικέτης ών – λαβὼν ἐλίσσετο γούνων (Ζ 45)  

– φάνηκε να κερδίζει τον Μενέλαο, αλλά ο Αγαµέµνων τον στέλνει στον Άδη. Η στά-  

ση του Λυκάονα ικέτη διαφέρει, αφού δεν αγκαλιάζει και µε τα δυο χέρια τα γό-νατα 

του Αχιλλέα, αλλά µένει κρατώντας µε το ένα χέρι το ακόντιό του 

αὐτὰρ ὁ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλίσσετο γούνων, 

τῇ δ’ ὲτέρῃ ἔχειν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·                              Φ  71-72. 

 Στο επεισόδιο µε τον  Τρώα, υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Όχι µόνο 

δεν προλαβαίνει να πει το αίτηµά του, αλλά - αν και σε στάση ικέτη - 

…                 …   ὸ μὲν ἧπτετο χείρεσι γούνων 

ἱέμενος λίσσεσθ’, ὸ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·                              Υ  468-469   

ο ικετευόµενος Αχιλλέας τον σκοτώνει. Το δεύτερο ενδιαφέρον είναι η πίστη του ότι 
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ο Αχιλλέας θα φειδόταν της ζωής και θα τον ελεούσε ως συνοµήλικο. Ο Α-

ριστοτέλης, όντως, σηµειώνει το οµήλικο ως λόγο ελέου (Ρητ. 1386a25). 

 Το ίδιο ο ∆όλωνας, παρά το ότι για ώρα διαλέγεται µε τους Οδυσσέα και ∆ιο-

µήδη, λυµένος από φόβο - ὺπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα (Κ 390) - προσφέρει πλούσια δώρα µε 

αντάλλαγµα τη ζωή του και ακριβώς τη στιγµή που  

…             …        ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 

ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὁ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε 

φασγάνῳ ἀΐξας,  ἀπό δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·                                  Κ  454-456.   

 Ίσως να είναι παρόµοια και η περίπτωση του ∆ρύοπα, για τον οποίο σηµει-

ώνεται ότι ο Αχιλλέας  

…             οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι· 

ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν·        …                                                 Υ   455-456. 

Η περιγραφή του πλήγµατος που δέχεται και ο τρόπος της πτώσης του αφήνουν το 

περιθώριο να θεωρήσουµε ότι, καθώς έσκυβε να πάρει τη στάση ικέτη, δέχτηκε το 

χτύπηµα του Αχιλλέα. Τραυµατισµός στο ύψος του αυχένα – δηλαδή πίσω και σε 

επίπεδο περίπου ισοϋψές του επιτιθέµενου και στο µέσον αυτού, σε κατά µέτωπο 

σύγκρουση, µόνον µε τον πληττόµενο σκυµµένον µπορεί να εκτελεσθεί. Η πλήξη της 

σπονδυλικής στήλης, δικαιολογεί και την άµεση πτώση του τραυµατία. Ο ποιητής, 

µάλιστα, τον περιγράφει, σαν ερείπιο που κατακρηµνίζεται. Σηµειώνει ότι ο ∆ρύοπας 

έπεσε µπροστά στα πόδια του Αχιλλέα. Είναι φανερό ότι ο ∆ρύοπας χτυπήθηκε από 

πίσω, ενώ είχε ξεκινήσει να σκύβει, για να σταθεί γονατιστός, ικέτης στον Αχιλλέα.  

Αντίθετα, ο ∆όλωνας φαίνεται ήδη να έχει σκύψει, ήδη είχε απλώσει το χέρι να 

αγγίξει το γένι του ∆ιοµήδη. Τρεµάµενος και µε δάκρυα αρχίζει να ψελλίζει την 

ανταλλαγή του µε λύτρα και ο ∆ιοµήδης τον σκοτώνει, ενώ,  

ἦ, καὶ  ὁ  μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ  παχείῃ  
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ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὁ  δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε  

φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·                                      Κ  454-456 

ο τρόπος περιγραφής του θανάτου του βεβαιώνει το ανάλογο του ∆ρύοπα.  

 Η γονυκλισία της ικεσίας των γιών του Αντίµαχου γίνεται ιδιόµορφα. Η ικε- 

σία τους γίνεται, ενώ βρίσκονται πάνω στο άρµα που δεν ελέγχουν, γιατί τους έχουν 

ξεφύγει τα ηνία και έχουν καταληφθεί από φόβο. Έτσι, το γουναζέσθην έχει µεταφο-

ρική σηµασία και δηλώνει το σκύψιµο χωρίς να υπάρχει φυσική επαφή µε τον 

ικετευόµενο -  τὼ δ’ αὖτ’ ἐκ δίφρου γουναζέσθην  (Λ 130). 

 Παρόµοια, στην Οδύσσεια, είναι γνωστή στην τυπική της µορφή η ικεσία του 

ήρωα στην Αρήτη.  

ἀμφὶ  δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι  χεῖρας  Ὀδυσσεύς, 

καὶ τότε δή  ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος                                    η  142.  

Μένει στα γόνατα, όσο η ικεσία δεν απαντάται – κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονί-

ησι (η 153).  Σηκώνεται, όταν ο Αλκίνοος έχει δεχθεί το αίτηµα και ο ίδιος τον 

σηκώνει  χειρός ὲλών Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην  

               ὦρσεν  ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἶσε φαεινοῦ            η   168-169.  

 Όταν ο Αχιλλέας αποµακρύνει τα χέρια του Πριάµου από τα πόδια του ή ο 

Αλκίνοος σηκώνει τον Οδυσσέα, δεν είναι από ευγένεια ή σεµνότητα. Μια τέτοια ερ-

µηνεία είναι ξένη προς τα οµηρικά ήθη. Σηµαίνει την λήξη της ικεσίας, αποδοχή του 

αιτήµατος και, ενδεχοµένως, τιµητική θέση δίπλα στον ικετευόµενο, όλα σηµαινόµε-

να της συµφιλίωσης των δύο µερών και άρα επαναφοράς της αρµονίας στην κοινό-

τητα. Στην περίπτωση του Πριάµου (Ω 508)  η αποµάκρυνση των χεριών του ικέτη 

από τα γόνατα του Αχιλλέα προσδιορίζεται ότι έγινε ἦκα, δείγµα αποδοχής της ικεσί- 

ας – στην παρόµοια κίνηση στην απορριφθείσα ικεσία του Άδρηστου δεν δίνεται 

κανένα προσδιοριστικό (Ζ 62-63). Έπειτα, στην ικεσία του Πριάµου τα συµφραζό- 
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µενα τονίζουν ότι και ο συγκινησιακός φόρτος του Αχιλλέα κατέτεινε στην αποδοχή 

της ικεσίας [50].   

 Αναφορικά µε τη στάση των ικετών, φαίνεται ότι το κοινό στοιχείο, η τα-

πείνωση, σηµαίνεται ποικιλότροπα και στην τυπική µορφή της ικεσίας στερεότυπα  

µε εναγκαλισµό των γονάτων του ικετευοµένου και µε αφή της γενειάδας του, µε 

απλό σκύψιµο ή µε την πρόθεση στάσης στα γόνατα, που για ποικίλους λόγους 

συνθηκών δεν πραγµατοποιείται. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που κάποιος 

προσ-διορίζει τον εαυτόν του ικέτη, αλλά στέκει πολύ µακριά από τον ικετευόµενο. 

Το ερώτηµα είναι αν και αυτές οι περιπτώσεις θεωρούνται ικεσίες, πολλώ µάλλον, 

όταν το αιτούµενο είναι σχεδόν πάντοτε το αυτό, η εκζήτηση ελέου για αποφυγή 

θανάτου ή δεινού κακού.  Ο Gould – µάλλον θα πρέπει να συµφωνήσουµε µαζί του – 

τονίζει ότι θα πρέπει να θεωηθεί σταθερό γνώρισµα της ικεσίας η επαφή του 

ικετεύοντος µε τον ικετευόµενο και η χαµηλότερη θέση του. Για τις περιπτώσεις που 

αυτό δεν συµβαίνει, προτείνει  να µιλάµε για «µεταφορική» ικεσία και αυτή να την 

διακρίνουµε από την «πλήρη» [51]. Η διάκριση αυτή έχει σηµασία, γιατί µας 

προστατεύει από το λάθος να µιλάµε αδιάκριτα για ικεσία σε όλες τις περιπτώσεις 

που λέγεται η λέξη,  που κάποιος προτίθεται  να πιάσει  τα γόνατα του άλλου παρα-

καλώντας, αλλά δεν το κάνει κτλ. Υπάρχει και µια άλλη πρόταση, αυτό που ο Gould 

ονοµάζει «µεταφορική» ικεσία να  νοείται ως τεχνικός όρος εκζητήσεως ελέου παρά 

ικεσία [52]. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η ικεσία, πάντοτε συνοδεύεται από κάποια µνεία 

στην αιδώ. Στην ικεσία του Οδυσσέα, παρεµβαίνει ο γέροντας Εχένηος, θυµίζοντας 

καθολική την αρχή της προστασίας του ∆ία στους αιδοίους ικέτες (η 165).  Ο Λυκάο- 

 

50.  Gould, 1973, 81. 

51.  Gould, 1973, 77. 

52.  Pedrick, 1982, 131. 
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νας ικετεύει λέγοντας γουνοῦμαί  σ’, Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον (Φ74). Ό-                       

µως, ενώ ο Εχένηος αναφέρεται στον αιδούµενο ικέτη, ο Λυκάονας παρακαλεί τον 

ικετευόµενο Αχιλλέα να ντραπεί. Στη δική του περίπτωση η αιδώς νοείται ως δύναµη 

αποτρεπτική της απόρριψης της ικεσίας από τον ικετευόµενο, ενώ στην περίπτωση 

του Οδυσσέα η αιδώς ταυτίζεται µε την απαίτηση για ταπείνωση και σεµνότητα από 

την πλευρά του ικέτη, στάση που αναγνωρίζεται στις ονοµαστές ικεσίες της Θέτιδας 

και του Πριάµου. Αντιθέτως, ο Χρύσης, αν και λισσόµενος (Α 15,17-21) ικέτης «µε-

ταφορικά», όχι µόνον δεν έρχεται σε επαφή µε τον ικετευόµενο, αλλά η στάση του 

απέχει κάθε σήµανσης ταπείνωσης. Ο ποιητής τον περιγράφει ερχόµενον και ικετεύ-

οντα µε τα διάσηµα του ιερέα. ∆εν θα πρέπει να θεωρηθεί χωρίς σηµασία η απουσία 

των χαρακτηριστικών που περιγράφει ο Εχένηος.  

 Ενώ η φυσική επαφή  ικέτη - ικετευοµένου θεωρείται σηµαντικό µέρος του  

τυπικού της ικεσίας, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα λύτρα. Ο Πρίαµος, ο Λυκάονας και 

άλλοι ικέτες προσφέρουν λύτρα. Όµως, ο ικέτης και ξένος Οδυσσέας δέχεται δώρα 

από τον ικετευόµενο Αλκίνοο και η Θέτιδα εισα-κούεται χωρίς να προσφέρει δώρα – 

αλλά η ανταποδοτικότητα λανθάνει στην ικεσία, καθώς µνηµονεύει την δική της 

προσφορά στον ∆ία. Αν δεχθούµε ότι η ικεσία στοχεύει στην δηµιουργία ή 

αποκατάσταση σχέσεων στην οµηρική κοινωνία, η οποία λειτουργεί βασισµένη στον 

κανόνα ανταποδοτικότητας και µε την τιµή κορυφαία αξία, εύκολα κατανοείται ότι 

σε µία τελετουργική διαδικασία διαλλαγής, τα λύτρα έχουν τη δική τους συµβολική 

σηµασία, µάλιστα όταν ο ικέτης είναι σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση εξ ορισµού 

και ο ικετευόµενος πρέπει να αναγνωρισθεί τελετουργικά ως πρόσωπο άξιο τιµής και 

δηµόσιας αναγνώρισης [53].  

 

53.  Seaford, 2003, 21. 



 55 

ε΄.  Ο θείος έλεος    

 O θεϊκός έλεος  στην Οδύσσεια προέρχεται, κυρίως, από τον ∆ία. Η Ναυσικά 

αιτιολογεί την κεντρική θέση του στην χορήγηση ελέου 

…         … πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες 

ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.                                ζ΄. 207-208 

Θα το επαναλάβει ο Οδυσσέας στον Πολύφηµο 

Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,  

ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.                                       ι΄. 270-271 

 ∆εν είναι απλώς η κατάσταση του οδυσσαµένου Οδυσσέα που προβάλλει αυ-

τήν την όψη του ∆ία, αλλά και το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο του ποιήµατος, ιδι-

αίτερα αυτό που αναφέρεται στην παρουσία των θεών στα ανθρώπινα. Τον βασικό 

πυρήνα αυτής της περί θεών ιδεολογίας αποτυπώνει ο αντίλογος ενός των µνηστήρων 

καί τε θεοὶ  ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, 

παντοῖοι τελέθοντες, ἐπιστραφῶσι πόληας, 

ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες                                  ρ  485-487. 

Η οδυσσειακή απεικόνιση αυτής της ηθικότητας είναι η έµφαση στον προστάτη Ικε-

τήσιο ή Ξείνιο ∆ία, ο οποίος µόνον περιγράφεται σε πλάγιο λόγο, στα πλαίσια αφή-

γησης – ακόµη και όποτε επικαλείται σε ευθύ λόγο, πρόκειται για ένθετη αφήγηση. 

Μετά, ενώ τονίζεται η προστασία του και ο έλεός του, στην πραγµατικότητα, δεν δεί-

χνεται πουθενά ευθέως η παρέµβασή του, αντίθετα, κάθε τυχόν πράξη ελέου έρχεται 

από ανθρώπους. Ο Αλκίνοος ελεεί τον Οδυσσέα, ενώ ο ασεβής Πολύφηµος είναι από 

τον ίδιο τον ήρωα που τιµωρείται και, µάλιστα, λίγο αργότερα θα είναι ο ήρωας που, 

αφηγούµενος την εµπειρία του, θα αναγνωρίσει ότι, παρά τις προσφορές και τις θυσί-

ες, ο ∆ίας, ὁ δ’ ούκ ἐμπάζετο ἱρῶν (ι 553). Σε άλλη ευκαιρία, παρόµοιοι χαρακτηρι- 

σµοί είναι πολύ πιο οξείς. Ο βοσκός Φιλοίτιος, έχοντας υπ’ όψιν του τις δυστυχίες 
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που φαντάζεται να περνά ο Οδυσσέας, λέει στον άγνωστο ξένο – που είναι ο ίδιος ο 

Οδυσσέας - 

Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος· 

οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,  

μισγέμεναι κακότητι καὶ  ἄλγεσι λευγαλέοισιν                             υ  201-203.  

Και αυτά, όταν ο ίδιος ο Οδυσσέας έχει διερωτηθεί στις περιπέτειές του 

εἰ μή τίς με θεῶν ὁλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,                                    δ  364 

όταν ο ποιητής έχει βεβαιώσει 

…                 …      θεοὶ  δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες  

νόσφι  Ποσειδάωνος·          …                                                            α  19     

και, όταν και η Αθηνά, όπως και η Κίρκη, όχι µόνον στον ίδιο στάθηκε ἐλεήμων (ε 

191), αλλά και στην Πηνελόπη – Παλλάς Ἀθηναίη, σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει (δ 

828). Το ηθικό στοιχείο της συµπεριφοράς των θεών που προβάλλει η περί θεών ιδεο-

λογία στην Οδύσσεια, είναι αλήθεια, εκφράζεται µέσω του ελέου, ειδικά, του ∆ία. Το 

πρόβληµα της ανακολουθίας της ελεήµονος δράσης των θεών και η όποια δυσανα-

σχέτηση των θνητών για την µη θεϊκή προστασία, επιβεβαιώνουν µάλλον παρά αναι-

ρούν την βασική αλήθεια, ότι ο θείος έλεος είναι, τελικά,  ανθρώπινη ανάγκη. Οι θνη-

τοί πρέπει να παραδεχτούν ότι είναι αδύναµοι και την  αδυναµία τους  αναδεικνύει 

την αλήθεια ότι στη ζωή τους δεν είναι τίποτε σταθερό και δεδοµένο. Χρειάζονται 

τον έλεο των θεών και αυτός είναι καλοδεχούµενος όποτε κι αν έρθει, όποτε εκείνοι 

ευοδώσουν να τον χορηγήσουν [54].  

 Ο έλεος των θεών στην Ιλιάδα, σε γενικές γραµµές είναι του χαρακτήρα που 

φανερώνεται στην Οδύσεια. ∆εν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. Οι εκάστοτε αν-  

 

54.  Crotty, 1994, 137-138. 
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θρωποι νοµίζουν θεούς, τίποτε δεν ορίζουν. Οι θεοί κάνουν πάντοτε αυτό που τους 

αρέσει και όχι, επειδή νιώθουν κάποια ευθύνη [55]. Η Θέτιδα αυτό ακριβώς επιση-

µαίνει, όταν ικέτις, λέει στον ∆ία οὔ τοι ἔπι δέος (Α 515). Χρειάστηκε να µείνει ώρα - 

ἀκέων δὴν ἧστο (Α 512) - ικετεύουσα και να επαναλάβει το αίτηµά της. Ο ∆ίας της 

απαντά, επειδή/όταν τὴν µέγ’ ὀχθήσας (517). Ακόµη και τότε, πρώτα αναφέρεται στις 

συζυγικές του έγνοιες και δεν ταράζεται από την περιγραφή της κατάστασης του 

Αχιλλέα ούτε από την αγωνία της Θέτιδας για τον γιό της.  Η απάντησή του δεν ήταν 

λόγια αλλά µια κίνηση. Αργότερα θα δειχτεί ότι ο έλεός του ήταν σειρά σχεδιασµέ- 

νων ενεργειών και όχι µία µόνη πράξη. 

 Η Θέτιδα, από τη µεριά της, όταν συναντά τον θεό, ακολουθεί το τυπικό των 

προσευχών, όπου πρώτα η δόξα και τα αξιώµατα του θεού – Ζεῦ πάτερ- µετά η οµο-

λογία αφοσίωσης – εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα …– και, τέλος το αίτηµα µε 

τους σχετικούς προσδιορισµούς – τίμησόν μοι υὶόν …∆ε λέει την  υπενθύµιση από τα  

παλιά, που της είχε υποδείξει ο Αχιλλέας να επικαλεσθεί στο θεό.  

 Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η διαδικασία χορηγήσεώς του θεϊκού ελέου αποτυ-

πώνει τις πεποιθήσεις των εµπλεκοµένων µε αυτήν  προσώπων, την µεταξύ τους σχέ-

ση, τον ρόλο του καθενός στον κόσµο, αλλά και τον χαρακτήρα του καθενός. Ακόµη 

περισσότερο, η διαδικασία του ελέου αποτυπώνει τις αξίες της κοινωνίας, στην οποία 

αυτός ιστορείται. Ο ∆ίας αποκαλύπτεται ο θεός που δέχεται να ακούσει τις έγνοιες 

θνητών και, ταυτόχρονα, εκείνος που µε ένα νεύµα του ταράζει το σύµπαν. Μπορεί 

να προσέχουµε πόσο ψυχρός στάθηκε στα ακούσµατα από την Θέτιδα, αλλά, είναι 

αυτός που συγκατένευσε και τα πράγµατα δροµολογήθηκαν από δικό του νεύµα και 

µόνο. Ο έλεός του είναι ηθική πράξη; Είναι ηθική πράξη, όσο ηθική είναι και της Θέ-  

 

55.  Griffin, 1980, 243. 
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τιδας. Στην όλη ιστορία λανθάνει η οφειλή προς την Θέτιδα και υποδόρια, φαίνεται 

να στηρίζει τα διαµειβόµενα ο κώδικας ανταποδοτικότητας. ∆εν ισχύει και για τη 

Θέτιδα το αυτό; Η Θέτιδα καταφεύγει στο ∆ία, γιατί είναι το δικό της παιδί που υπο-

φέρει. Με τον τρόπο µιας καντιανής ηθικής αυτός δεν είναι έλεος ούτε ως αίτηµα 

ούτε ως ενέργηµα. ∆εν είναι µεθοδολογικά ορθό να θέλουµε να πραγµατώσουµε µια 

νεώτερη ηθική θεώρηση σε έναν κόσµο που έχει δικούς του κανόνες. Το ζητούµενο 

οφείλει να είναι η διακρίβωση των κανόνων εκείνων. Άλλωστε, πόσο µη ηθικό έλεος 

είναι αυτό που διαπραγµατεύονται στον Όλυµπο, όταν ο έλεος των θεών γίνεται πρά-

ξη, πράξη ηχηρή, αφού αυτή θα δροµολογήσει εις το εξής όλο το ποίηµα.       

 Στη δεύτερη ραψωδία της Ιλιάδας, ενώ θεοί και άνθρωποι κοιµούνται, ο ∆ίας 

άγρυπνος μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα τιμήσῃ , λέει ο ποιητής. Ο Όνειρος, α- 

πατηλός, όπως τον χαρακτηρίζει η Πηνελόπη (τ 560-567), µε εντολή του ∆ία εξα- 

πατά τον Αγαµέµνονα. Ο Όνειρος µεταφέρει επιµελώς στον Αγαµέµνονα τις οδηγίες 

του ∆ία, ότι οι Αχαιοί πρέπει να βγουν στη µάχη και ότι θα αλώσουν την Τροία. 

Τονίζει ότι έρχεται αγγελιαφόρος του ίδιου του ∆ία (Β 26) και αιτιολογεί το θεϊκό 

ενδιαφέρον µε τα λόγια, 

ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.                               Β  27.   

 Ηχεί εντόνως ειρωνικά η έκφραση  µέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει, όταν είναι 

γνωστό ότι το σχέδιο του ∆ία κίνητρο έχει ποσώς ούτε το κήδεσθαι ούτε το ἐλεεῖν 

του Αγαµέµνονα, αλλά το κήδεσθαι και ἐλεεῖν του αντιδίκου του Αχιλλέα. Στην 

τελευταία ραψωδία, η Ίρις θα είναι αυτή που αναγγέλλει στον Πρίαµο την απόφαση 

του ∆ία σχετικά µε την κατάληξη της σωρού του Έκτορα και επαναλαµβάνονται οι 

φράσεις του Όνείρου (Ω 173).  

 Στην περίπτωση του Πριάµου ο λόγος είναι αληθινός. Στην πραγµατικότητα, 

δείχνεται ο ∆ίας να ωθεί το ποίηµα να φτάσει στο τέλος του. Όσο κι αν φαίνεται πα-
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ράδοξο, η παράδοση του νεκρού Έκτορα, είναι το τέλος της εκπλήρωσης της υπό-

σχεσής του στην Θέτιδα 

αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ  προτιάπτω 

δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ                                       Ω   110,119.   

 Στο επεισόδιο µε τον Όνειρο, η απάτη σε βάρος του Αγαµέµνονα είναι και 

απάτη εις βάρος όλων των Αχαιών. Όµως, αυτό είναι δευτερεύον. Εκείνο που αξίζει 

προσοχής περισσότερο, είναι το γεγονός ότι η εµφάνισή του και η µαρτυρία της 

εντολής που εκτελεί είναι αρκετά, για να πεισθούν όλοι να µπουν στη µάχη, γιατί θα 

έχουν του θεού τον έλεο. ∆εν είναι όµως µικρότερης σηµασίας και η διαπίστωση ότι 

πλέον η υπόθεση εξελίσσεται µε βάση το σχέδιο που έχει κατά νου ο θεός και σε 

αυτόν ανήκει η πρωτοβουλία της κινητοποίησης στο στρατόπεδο. Ο Αγαµέµνονας θα 

µείνει µε την πεποίθηση ότι ο ίδιος και το στράτευµα έχουν την ασφάλεια που δίνει  ο 

θεϊκός έλεος. Την ίδια πίστη συµµερίζονται στη συνέχεια και οι γέροντες των Αχαιών 

(Β 85-86). Ο έλεος του ∆ία θεωρείται δεδοµένος. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον 

Πρίαµο στην τελευταία ραψωδία. ∆εν θα ήταν δυνατόν ο Πρίαµος να φτάσει και να 

µπει στο στρατόπεδο των Αχαιών µε τις δικές του δυνάµεις. Ήδη, οι δικοί του τον 

είχαν κατηγορήσει ότι είχε χάσει τα µυαλά του, µαθαίνοντας ότι ετοιµαζόταν να πάει  

στον «ὠμηστὴν καὶ ἄπιστον» Αχιλλέα (Ω 207). Από την άλλη, ο ίδιος ο Πρίαµος, 

δείχνει σταθερότητα στις κινήσεις του, γιατί έχει πιστέψει το µήνυµα του θεού και, 

αργότερα καθησυχάζει την Εκάβη, η οποία είχε αρχίσει να θρηνεί εκ των προτέρων 

το χαµό του. Η εµπιστοσύνη σε αγγέλους των θεών δεν είναι δεδοµένη. Ο Οδυσσέας, 

θυµούµαστε µε πόση αµφισβήτηση δέχτηκε τις οδηγίες της Λευκοθέας σχετικά µε τις 

οδηγίες της πώς να σωθεί χρησιµοποιώντας τον πέπλο που του είχε δώσει (ε 356-

360). Η εµπειρία του από τη συµπεριφορά των θεών δεν του άφηνε την άνεση να την 

εµπιστευθεί. Μόνο ο χρόνος θα βεβαιώνει την αληθινότητα του θεϊκού ελέου. Οι αν-
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θρωποι µπορεί να εµπιστεύονται  χρησµούς, όνειρα ή αγγέλους, όπως συνέβη µε τον 

Όνειρο και τον Αγαµέµνονα ή την Ίριδα και τον Πρίαµο. Ο Οδυσσέας αµφισβήτησε 

την αλήθεια και µόνον αργότερα πείστηκε (ε 459).  Συµπερασµατικά, ο έλεος των θε-

ών δε θα πρέπει να θεωρηθεί ποτέ δεδοµένος. Είναι πάντοτε αµφισβητήσιµος, αλλά 

ταυτόχρονα σταθερά επιθυµητός, γιατί οι θνητοί τον θεωρούν εχέγγυο επιτυχίας τους. 

Ο ∆ίας δεν έχει πρόβληµα να ψεύδεται στον ύπατο του στρατεύµατος και δι’ αυτού 

το ίδιο το στράτευµα, προκειµένου να ελεήσει εκείνον που θέλει [56]. Οι αντιφάσεις 

αυτές οφείλονται στο γεγονός της ελευθερίας των θεών να κινούνται µε τους θνητούς, 

όπως αυτοί θελήσουν, χωρίς να µετράνε την αντίδραση εκείνων, τις ελπίδες τους ή 

την εµπιστοσύνη τους. Κίνητρο των θεών για έλεο στους θνητούς είναι τα πάθη τους. 

Στην αρχή της Τηλεµάχειας, ο Τηλέµαχος µιλώντας στην Ευρύκλεια λέει για τον 

αγνοούµενο πατέρα του 

κεῖνον  ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι                                 β  351. 

 Η Ινώ, λέει ο ποιητής,  

ἥ ῥ ’  Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν  ἀλώμενον,  ἄλγε’ ἔχοντα·                              ε  336. 

Τα άλγεα συµπυκνώνονται στην προσφώνηση  - κάµµορε,…(339). Ο Οδυσσέας, λόγω 

των παθηµάτων του γίνεται αντικείµενου ελέου, µάλιστα, παθηµάτων που βρίσκον- 

ται στη δυναµική του θανάτου. Στην Ιλιάδα, παρόµοια θα µιλήσει  η  Ανδροµάχη στο 

θρήνο της µπροστά στη σωρό του Έκτορα. Θα χρησιµοποιήσει για τον εαυτό της και 

τον νεκρό τον χαρακτηρισµό δυσάµµοροι (Ω 727). Αλλά πριν από όλους, είναι ο 

Αχιλλέας που γνωρίζεται µε το επίθετο ὠκύμορος (Α 417).  Και οι δύο ήρωες  από-

τελούν το βασικό αντικείµενο ελέου του ∆ία και, γενικά, των θεών σε όλη την ανά-

πτυξη του ποιήµατος. Το ελεαίρειν των θεών για τους θνητούς, ονοµατίζεται πρώτη 
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φορά στην Ιλιάδα, όταν η Αθηνά κατηγορείται από τον Απόλλωνα ότι έχει µόνη 

έγνοια τους Αχαιούς και αυτούς ἐλεαίρει (Η 27) υποτιµώντας ότι το ίδιο σκοτώ-

νονται και οι Τρώες. Κίνητρο ελέου είναι ο θάνατος, εδώ, µάλιστα όχι ο ατοµικός αλ-

λά µιας συγκεκριµένης οµάδας, ενός στρατού, στο πεδίο της µάχης.  

 Στη ραψωδία Ν οι Τρώες φτάνουν κοντά στα πλοία των Αχαιών. Ο Ποσει-

δώνας παρατηρεί από τη Σαµοθράκη τον χαλασµό και κατεβαίνει στη µάχη µε τη 

µορφή του Κάλχα και εµψυχώνει τους δύο Αίαντες µε θαυµαστό τρόπο. Η θεοφάνειά 

του εµφαίνει τη συµπάθειά του για τους Αχαιούς και έτσι 

…                    …              ἐλέαιρε Ἀχαιοὺς 

Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ  δὲ καρτερῶς ἐνεμέσσα.                        Ν 15 -16. 

Κάθε θεός ελεεί εκείνον που αυτός θέλει, ακόµη κι όταν έρχεται σε αντίθεση µε 

άλλον θεό. Μόνον ο ύπατος των θεών µπορεί να αποτρέψει κάποιον θεό να ελεήσει 

κάποιον. Ο ∆ίας εξοργίζεται για τον έλεο που προσέφεραν οι Ήρα µε την Αθηνά και 

τον Ποσειδώνα στους Αχαιούς, όσο εκείνος κοιµόταν, γιατί απόφασή του ήταν να 

ελεηθεί ο Έκτορας (Ο 12). Η Ήρα δυσανασχετεί, αλλά υποχωρεί. Ο ∆ίας στέλνει την 

Ίριδα να αναγγείλει στον Ποσειδώνα την εντολή του να αποσυρθεί από τους Αχαιούς. 

Ο Ποσειδώνας οργίζεται για την απόφαση, απειλεί, αλλά, τελικά, υπακούει. Ταυτό-

χρονα, ο ∆ίας ζητάει από τον Απόλλωνα να κατέβει στο πεδίο και να ξαναφέρει στη 

µάχη τον τραυµατιµένο Έκτορα. Ο Απόλλωνας σε µία θεοφάνεια διαλέγεται µε τον 

πληγωµένο βαριά Έκτορα και, εκτελώντας τις εντολές του ∆ία, οδηγεί τον ίδιο και 

τους Τρώες νικηφόρους προς τα πλοία των Αχαιών. Πρόκειται για µια σειρά ενεργει-

ών σε διαφορετικά επίπεδα, που όλες υπηρετούν τον τελικό στόχο, την ενίσχυση των 

Τρώων. 

 Ο έλεος, λοιπόν, των θεών µπορεί να αφορά σε εχθρικά στρατόπεδα και τα 

αποτελέσµατα του ελέου του ενός να αναιρούν τα αποτελέσµατα ελέου των άλλων. Ο 
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Ποσειδώνας ελεώντας στους Αχαιούς εξολοθρεύει τους Τρώες και το αντίθετο συµ-

βαίνει µε τον έλεο του ∆ία. Ωστόσο, ό,τι προέρχεται από τον ∆ία προέχει. Είναι ο δι- 

κός του έλεος που θα έχει συνέχεια και όχι εκείνος της Ήρας και του Ποσειδώνα, 

γιατί η θεϊκή τάξη απαιτεί να προέχει όλων και κατά πάντα  ο πατήρ ἀνδρῶν τε καί 

θεῶν. Όπως και σε άλλα θέµατα, το ίδιο και σε ζητήµατα ελέου οι θεοί δεν  εµφανί - 

ζονται σαν οµάδα οµόγνωµη, αλλά αφήνεται περιθώριο σχετικής ελευθερίας τους. 

Μόνος όρος είναι και εδώ, η αναγνώριση της υπεροχής του ∆ία και των δικών του 

επιθυµιών [57].       

Ο λογότυπος µε υποκείµενο τον ∆ία 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε                                Ο  12 

επαναλαµβάνεται (Π 431, Ρ 441, Τ 340) και ξανά λέγεται για τον Ποσειδώνα                              

(Ο 44) και επίσης και  για την Ήρα (Θ 350). Είναι εντυπωσιακή αυτή η σχεδόν στα-

θερή συνύπαρξη της θέασης και του ελέους, όπου καταγράφεται ο έλεος ενός θεού. 

Αντιθέτως, σε καµµία περίπτωση ελέου θνητού σε θνητό δεν συµπαρατίθενται τα 

ἐλέησε – ἰδών. Η θέαση παραπέµπει, βέβαια, στην αισθητική λειτουργία. Ωστόσο, 

γνωρίζουµε ότι µια άλλη χρήση του οράν είναι η αντιληπτική ικανότητα, δηλαδή η 

σηµασία του βλέπω και µαζί καταλαβαίνω αυτό που βλέπω. Στην περίπτωση αυτή 

ερχόµαστε στην επισήµανση του Αριστοτέλη σχετικά µε τη σηµασία της αντιλη-

πτικής ικανότητας στη διαδικασία παραγωγής του ελεείν. Στην περίπτωση της κακο-

ποίησης της σωρού του Έκτορα, ο ποιητής χρησιµοποιεί ένα σύνθετο τύπο, για να 

αποδώσει την θέαση των θεών και τον συνδυάζει µε το ελεαίρειν σε θαµιστική µορφή  

τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες                               Ω  23   

όπου η µεν ρηµατική ενέργεια δίνει την έννοια της επανάληψης στο χρόνο, ενώ η 
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 µετοχή τονίζει τη σηµασία της θέασης που συνοδεύεται από απορία. Από την άλλη 

έχουµε τον ∆ία και τους άλλους θεούς να βλέπουν απλώς ατενίζοντας: 

Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ  καθήμενοι ἠγορόωντο 

χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια  Ἥβη 

νέκταρ ἐῳνοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι 

δειδέχατ΄ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες. 

… Ἥρη… Ἀθήνη … ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι 

τέρπεσθον·     …                            …                                                       ∆  1-10                                                  

και, όταν η Εκάβη συµβουλεύει τον Πρίαµο, σηµειώνει για τον προστάτη ∆ία  

ἀλλ’ εὔχεο σύ γ’ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,                                          Ω  290 -291. 

Έχοντας αυτήν την εικόνα για τους θεούς, είναι φανερό ότι η συµπαράθεση του ἰδών/ 

ἰδοῦσα στο ἐλέησε των θεών τονίζει τον αντιληπτικό χαρακτήρα της θέασης στην 

αριστοτελική διαδικασία του ελεείν, όπου η σειρά αντίληψη - κρίση - πράξη. Ακόµη, 

µε δεδοµένο ότι οι θεοί ευχαριστούνται να παρακολουθούν απλοί θεατές τα ανθρώπι- 

να, ο συνδυασµός ἰδών - ἐλεῶν δείχνει ότι η συγκεκριµένη θέαση του θεού γίνεται µε 

πρόθεση παρέµβασης, αντίδρασης µε µια µορφή ελέου [58].  

 Οι θεοί αρκετές φορές παρεµβαίνουν στη ζωή των οµηρικών ηρώων. Άλλοτε, 

τους καθοδηγούν, άλλοτε παίρνουν πρωτοβουλίες δείχνοντας ή ανοίγοντάς τους δρό-

µους και συχνά, την ώρα της µάχης αποτρέπουν τον τραυµατισµό του ήρωα που προ- 

στατεύουν ή οδηγούν στη νίκη το στρατό που ευνοούν. Για καµµία από αυτές τις πα- 

ρεµβάσεις δε χρησιµοποιείται το ρήµα ελεείν ή παράγωγά του, κάν λέξεις συναφούς 

σηµασίας. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το ελεείν  γράφεται, όταν δίπλα είναι αυτό που ε-  

 

58.  Griffin, 1999, 268 σηµ. 3. 
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πιφέρει τον θάνατο ή ένα πολύ µεγάλο κακό όµοιο του θανάτου. Το ακόµη εντυ-

πωσιακότερο, είναι ότι αυτός ο έλεος αποφυγής του θανάτου και του µεγάλου πόνου, 

ποτέ δεν φθάνει να αποτρέψει τον ίδιο θάνατο, τη στιγµή που αυτός είναι παρών.  

  Η περίπτωση του Σαρπηδόνα είναι χαρακτηριστική. Ο ήρωας, γιός της Λαο-

δάµειας και του ∆ία, είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία των Τρώων ηρώων. Ο ηρωισµός 

του, ο θάνατός του και η µετάσταση της σωρού του περιγράφονται σε περισσότερους 

από 270 στίχους στην ραψωδία Π, δείγµα της θέσης και του ρόλου του στο στε-

ρέωµα των ιλιαδικών ηρώων. Ο Σαρπηδόνας, αποφασίζει να µονοµαχήσει µε τον Πά-

τροκλο, βλέποντας πολλοί σύντροφοί του να χάνονται από την πολεµική ορµή του έλ-

ληνα ήρωα. Ο ∆ίας µαζί µε την Ήρα παρακολουθούν τη σκηνή από τον Όλυµπο. Λέει   

τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω                             Π 431. 

 Ο Πάτροκλος είναι επίσης αγαπητός στον ∆ία, αλλά όχι περισσότερο από τον 

Σαρπηδόνα τον γιό του, σχέση που αυτονόητα ορίζει την πλήρη υποστήριξη και 

προστασία του θεού. Ο ίδιος ο ∆ίας οµολογεί ότι του είναι φίλτατος ἀνδρῶν. Όταν έρ-  

χεται το ερώτηµα ποιος θα ζήσει και θα πεθάνει στη µονοµαχία των δύο ηρώων (433-

438), δείχνει ότι τυχόν θάνατος του γιού του τον πονά – 

 διχθὰ δέ µοι κραδίη µέµονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι                                Π 435.  

Κι όµως, τον εγκαταλείπει, αρκούµενος στη ρίψη αιµάτινων σταγόνων βροχής στη 

γη, δείγµα της λύπης του. Είχε τη δύναµη να αποτρέψει τη µοίρα θανάτου του 

Σαρπηδόνα, αλλά δεν το έκανε. Η Ήρα επισηµαίνει ότι τυχόν διάσωση του ήρωα θα 

συνιστούσε παράβαση του υπέρτατου νόµου της ανάγκης και υπ’ αυτήν την έ\ννοια η 

απόφαση του ∆ία δε φαίνεται απροϋπόθετη. Όµως, θα µπορούσαµε να θυµηθούµε 

την τύχη του Γανυµήδη ή την περίπτωση της Ινώς.   

 Παρόµοια γίνεται και µε τον Έκτορα. Ο Αχιλλέας έχει αρχίσει να τον κυνηγά 

γύρω από τα τείχη και οι θεοί παρακολουθούν ως θεατές. Ξέρουν το πεπρωµένο και 
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των δύο ηρώων. Ο ∆ίας στήνει τη µατιά του στον Έκτορα και δίβουλος αναφορικά µε 

το ποιος θα πεθάνει πρώτος και λέει µπροστά στους θεούς 

ὢ πόποι, ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμόν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ  

Ἕκτορος, ὅς μοι πολλά βοῶν ἐπὶ μηρί’  ἔκηεν 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου           …                                           Χ  168-171. 

Ολοφύρεται και, παρά ταύτα, δεν αποφασίζει τον έλεο. Αποφεύγει τις ευθύνες και 

µεταθέτει την απόφαση σε άλλους 

ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε, θεοί, καὶ μητιάασθε 

ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη 

Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.                                   Χ  174-176. 

Η Αθηνά, αποφασιστική, θα επαναλάβει αυτολεξεί ό,τι είχε πει και η Ήρα (Π 441-

442)  στην περίπτωση του Σαρπηδόνα,  

ἄνδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἄψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι ;                                 Χ  179-180.     

 Η αίσα µπορεί να είναι του ∆ία (Ρ 321), µπορεί να είναι και θεότητα ιδιαίτερη. 

∆εν είναι εκεί το ζήτηµα. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν µπορεί να κινηθεί έξω από 

αυτήν, ούτε ο ∆ίας. Η Ήρα και η Αθηνά αυτό υπενθυµίζουν στον ∆ία. Στην περί-

πτωση του Γανυµήδη η αίσα είχε παρακαµφθεί. Εδώ, η αίσα κόβει τον δρόµο χορή-

γησης ελέου. Το σηµαντικό είναι ότι ο Σαρπηδόνας µένει µόνος και απροστάτευτος 

µπροστά στον θάνατο. Ο ∆ίας αποσύρεται. Το έλεος που λογίζεται και αισθάνεται δεν 

φτάνει να αγγίξει τον θάνατο. Θα εξαντληθεί σε εκδηλώσεις τιµής. Ο Ύπνος και ο 

Θάνατος θα µεταφέρουν τη σωρό στη Λυκία, ώστε εκεί να τιµηθεί δεόντως.  

 Ο Ποσειδώνας  προστατεύει τον Αινεία και καλεί και τους άλλους θεούς  

ἀλλ’ ἄγεθ’ ὴμεῖς πέρ μιν ὺπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν                        Υ  300  
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Όντως, τον σώζει από το δόρυ του Αχιλλέα, αλλά τον βεβαιώνει ότι δεν πρέπει να 

θεωρεί δεδοµένη την προστασία των θεών και την αποτροπή του θανάτου και ρωτάει 

Αἰνεία, τίς σ’ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει  

ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι,  

ὅς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;                           Υ   332-334 

 Οι θεοί ελεούν τους ήρωες σε στιγµές που κινδυνεύει η ζωή τους χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι παρεµβαίνουν και την ώρα που τους έχει οριστεί να πεθάνουν. Κανείς 

δεν υπερβαίνει το σύνορο. Η αθανασία θα βρίσκεται πάντοτε στην αντίπερα όχθη, 

όπου και οι θεοί. Η Αθηνά είναι σαφής : 

ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων 

ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται·  ἀργαλέον δὲ 

πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.                             Ο  139-141   

Ο Απόλλωνας θα είναι οξύς και µαζί σαφής στον παράτολµο ∆ιοµήδη: 

φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο, μηδὲ  θεοῖσιν 

ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὸμοῖον 

ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων .                     Ε  440 –442 

 Πάντως, η διαχείριση του πτώµατος του Σαρπηδόνα δείχνει ότι ο θάνατος δεν 

σηµαίνει περιορισµό ελεήµονος ενδιαφέροντος των θεών. Η µετάσταση του Σαρπη-

δόνα είχε προταθεί από την Ήρα σε απάντηση του ελέου που κατέλαβε τον ∆ία, όταν 

είδε τον Σαρπηδόνα απέναντι στον Πάτροκλο. Οι θνητοί φαίνεται να µετράνε αληθινό 

τον και µετά τον θάνατο έλεο των θεών, χωρίς ωστόσο να είναι σαφής η φύση αυτού 

του µεταθανάτιου ελέου. Η Εκάβη αφήνει να εννοηθεί ότι αυτός εξαντλείται στην 

προστασία της σωρού και αυτό δείχνει και η µετάσταση του νεκρού Σαρπηδόνα. Ο 

γοερός θρήνος της Εκάβης ξεκινάει µε αναφορά σε ένα µεταθανάτιο θεϊκό κήδος 

ἦ μέν μοι  ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν· 
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οἱ  δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ                             Ω  749-750.  

Πουθενά δεν διαµαρτύρεται γιατί να µην είχε ελεηθεί ο γιός της και στο επίπεδο της 

αναίρεσης του θανάτου του. Αναγνωρίζει όµως και διακηρύττει ότι ο Έκτορας ήταν 

και είναι αγαπητός στους θεούς. Το κήδος στο οποίο αναφέρεται η Εκάβη έχουµε ήδη 

σηµειώσει πόσο κοντά βρίσκεται στον έλεο. Τελικά, όλα συγκλίνουν στην άποψη ότι 

οι θεοί ελεούν τους ήρωες, καθώς τους εγγίζει ή και τους καταπίνει ο θάνατος. Ελε-

ούν χωρίς να τον αναιρούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που τον µεταθέτουν, όµως δεν τον 

καταργούν. Οι θεοί ἐλεαίρουν και για τον έλεό τους µπορεί και να διαπληκτισθούν 

µεταξύ τους ή να ψυχρανθούν (Υ 15-40, Φ 385-515), αλλά στο θάνατο των αγαπηµέ- 

νων τους είναι απόντες. Ο Αχιλλέας θα πει για τους θεούς στον Πρίαµο εκείνη τη µε-

γάλη αλήθεια αὐτοὶ δε  τ’ ἀκηδέες εἰσί (Ω 526).  Aυτή είναι η πραγµατικότητα στον 

οµηρικό θείο έλεο.    

 

στ΄.   Ο έλεος στην « Πρεσβεία προς Αχιλλέα »  

 Αν η ικεσία της Θέτιδας είναι ο τύπος και η θέαση του θείου ελέου, η Πρε-

σβεία είναι η φανέρωση του ελέου ανάµεσα στους οµηρικούς ήρωες. Είναι σ’ αυτήν 

που θα φανεί περισσότερο από οπουδήποτε αλλού τι σηµαίνει η χορήγηση ελέου από 

έναν ήρωα και ποια η λειτουργία του. Όλη η Ι΄ ραψωδία (713 στίχοι) περιγράφει την 

πρεσβεία, ώστε να επιστρέψει στο πολεµικό πεδίο. Η επωνυµία «Πρεσβεία προς Αχιλ-

λέα» επεγράφη από τους αρχαίους ραψωδούς και σχολιαστές. Η προσέγγιση των ό- 

σων  διαµείβονται µεταξύ των αντιπροσώπων του στρατού και του Αχιλλέα θα είναι 

δύσκολη, αν δεν κατανοηθούν οι συνθήκες που υπαγορεύουν την απόφαση αποστο-

λής. Επίσης, η ερµηνεία των όσων λέγονται στους εκτενείς διαλόγους της διαπραγµά- 

τευσης χρειάζεται να λάβει υπ’ όψιν τον αξιακό κόσµο των χαρακτήρων που εκφρά-

ζονται, ώστε να κατανοηθεί επαρκώς ο τρόπος συνεννόησης των επικών ηρώων, ο 
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κώδικας συµπεριφοράς και επικοινωνίας τους. Με αυτήν την προϋπόθεση µπορεί να 

βρεθεί η φύση του εκζητουµένου από τους πρεσβευτές των Αχαιών ελέου και να 

αντιληφθούµε τη λειτουργία του και τις συνέπειες της χορήγησης ή της άρνησής του 

[59].     

 Η αποστολή της Πρεσβείας είναι αποτέλεσµα της δεινής θέσης, στην οποία έ-

χει περιέλεθει ο στρατός των Αχαιών από τις επιθέσεις των Τρώων. Όλοι έχουν αντι- 

ληφθεί ότι η καταστροφή δεν θα αργήσει, αν ο Αχιλλέας δεν επιστρέψει άµεσα στο 

πολεµικό πεδίο. Έγιναν συσκέψεις του στρατού και ο Αγαµέµνονας, ταραγµένος και 

απόθαρρυµένος, έδειξε δηµόσια την µεταµέλειά του (Ι 116) για την προσβολή της 

τιµής του Αχιλλέα. ∆ήλωσε πρόθυµος να δείξει τη µεταστροφή του µε την προσφορά 

στον χωλοµένο ήρωα πλούσιων δώρων εξευµενισµού. Ο Νέστορας είναι αυτός που 

οδηγεί τη σύναξη και κάνει σαφή τον στόχο της  Πρεσβείας, ότι ο Αχιλλέας  πρέπει 

να πεισθεί να επανέλθει, γιατί οι Αχαιοί οδεύουν στην ολοκληρωτική καταστροφή 

χωρίς την παρουσία του. Είναι η συνειδητοποίηση του ἐγγὺς αὐτοῖς τοῦ δεινοῦ ὄντος 

που αποκαλύπτει τον έλεο του Αχιλλέα ως σωτηρία. Έτσι, στην Πρεσβεία, ο έλεος α-

ναδεικνύεται ως ο τρόπος που θα κρατήσει ζωντανή την κοινότητα και το µέσον µε-

σω του οποίου θα καταξιωθεί η ίδια η τιµή των Αχαιών. Τα δύο αυτά σηµεία απορ-

ροφούν τους Αχαιούς. Οι λόγοι που εκφωνούνται πριν την πρόταση του Νέστορα, 

είναι η προετοιµασία του εδάφους για ό,τι θα κληθεί να φέρει σε πέρας η αποστολή, η 

διαχείριση του προβλήµατος τιµής, ανάµεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαµέµνονα. Όλα 

συγκλίνουν στο ότι η προβληµατική  κινείται αυστηρά στο πλαίσιο και µε τους όρους 

του κώδικα τιµής των ηρώων. Ο Νέστορας είναι πολύ προσεκτικός ως προς την ακο-

λουθητέα διαδικασία και ο πυρήνας  της σκέψης του βρίσκεται στον τρόπο που παρα- 

 

59.  Thornton, 1984, 114-115. 
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δοσιακά λύνονται εκτροπές και παραβιάσεις του κώδικα τιµής στην κοινότητα. Σύµ-

φωνα µε τους παραδοσιακούς κανόνες, η αποκατάσταση της προσβολής τιµής γίνεται 

µε την απόδοση δώρων αναγνώρισης στον προσβληθέντα και λόγων που θα τον 

ευχαριστήσουν. Η πρόταση  

φραζώμεσθ’ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν 

δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.                                  Ι  112-113 

είναι, ακριβώς, ό,τι ορίζει κατά παράδοση ο κώδικας.  

 Η  Πρεσβεία απαρτίζεται από πρόσωπα διακεκριµένα στο στράτευµα για την 

ανδρεία τους και µε χαρακτηριστικά αδιασάλευτη τη φιλία τους µε τον Αχιλλέα. Εί-

ναι ο Οδυσσέας, ο Φοίνικας και ο Αίαντας. Η σπουδαιότητα της αποστολής σηµαίνε-

ται µεταξύ των άλλων µε τις προσευχές και τις σπονδές που γίνονται στο τέλος της 

σύναξης των Γερόντων, αλλά και µε τις οδηγίες του Νέστορα στον καθένα από τα 

µέλη της, ιδιαίτερα  στον Οδυσσέα. Η παρατήρηση του ποιητή ότι οι τρεις προσεύ-

χονται ακόµη και ενόσο πορεύονται στον ∆ία, δείχνει ακόµη περισσότερο το δύσκολο 

έργο τους (172, 183). Η εικόνα του Ικετήσιου ∆ία αναπτύσσεται στην Οδύσσεια, 

αλλά µνεία του ∆ία ως προστάτη των ξένων/φιλοξενουµένων γίνεται και στην Ιλιάδα 

(Ν 624). Εξάλλου, κατ’ επανάληψη θα τονισθεί στον Αχιλλέα η ιδιότητα των αντι-

προσώπων ως φιλοξενουµένων του Αχιλλέα. Οι πρέσβεις τον συνάντησαν να παίζει 

ευχαριστηµένος τη φόρµιγγα και να τραγουδάει  κλέα ἀνδρῶν (188). Η υποδοχή γίνε-

ται παρουσία του Πατρόκλου και είναι ιδιαίτερα θερµή. Η φιλική διάθεση θα παίξει 

µείζονα ρόλο στο επεισόδιο της Πρεσβείας και θα φανεί καταλυτική στην καταλη-

κτική απάντηση που θα δώσει ο Αχιλλέας. Η φιλία του µε τους τρεις της Πρεσβείας 

βεβαιώνεται και λεκτικά – οι αντιπρόσωποι αποκαλούνται φίλοι ἄνδρες και φίλτατοι 

(197,198) - και έµπρακτα – παρατίθεται πλούσιο τραπέζι, τυπικό της ξενίας. Αλλά, 

και τα κλέα ἀνδρῶν έχουν στην Πρεσβεία τη δική τους σηµειολογία. Είναι τρόπος, 
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ώστε να γνωσθεί το ενδιαφέρον του Αχιλλέα για ό,τι ορίζει τους ήρωες, ακόµη κι ό-

ταν έχει αποµονωθεί. Αν αυτό σχετισθεί µε τις αξίες στις οποίες θα στηριχθεί η επι-

χειρηµατολογία των πρέσβεων στην προσπάθειά τους να εκµαιεύσουν τον έλεο του 

Αχιλλέα, θα έχουµε µια βάση εκκίνησης, ότι κοινές αξίες συνδέουν εκείνους µε ετού-

τον. Στην Πρεσβεία δεν θα απορρίφθούν αξίες, αλλά θα επαναξιολοηθεί η θέση τους 

στον ηρωικό κώδικα. 

 Τη συζήτηση θα ανοίξει ο Οδυσσέας. Θα ακολουθήσει ο Φοίνικας και θα 

κλείσει ο Αίαντας. Ο καθένας µε το τέλος της οµιλίας του θα παίρνει απάντηση από 

τον Αχιλλέα. Στην απάντηση στον Αίαντα θα δοθεί και η τελική απόφαση του ήρωα 

στο αίτηµα της Πρεβείας. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τόσο την ανάπτυξη του αιτή-

µατος ελέου προς τον Αχιλλέα κατά την οπτική ενός εκάστου, αλλά και την τοπο-

θέτηση του ίδιου του Αχιλλέα ξεχωριστά στον καθένα, οπότε προσφέρεται η δυνα-

τότητα να γνωρισθεί από µιαν ευρύτερη οπτική γωνία ο τρόπος που κατανοούν τον 

έλεο διαφορετικοί χαρακτήρες του ποιήµατος, κεντρικά πρόσωπα του έπους και πώς 

συµπλέκονται σκέψεις, συναισθήµατα, πάθη, επιθυµίες και θεσµοί µε τον έλεο.   

 Ο Οδυσσέας µπαίνει στο θέµα χωρίς πολλά εισαγωγικά. Ευθύς εξ αρχής 

δείχνει να βρίσκεται σε αγωνία για την έκβασή της.  Λέει: 

… ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν, 

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφές, εἰσορόωντες 

δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι                                       

νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν                                         228-231.  

Το ρήµα µέµηλεν αποδίδει τη συλλογική έγνοια των Αχαιών, σηµασία που επιτείνεται 

µε τη δεύτερη ρηµατική ενέργεια, αυτή του φόβου που δηλώνεται µε το δείδιµεν. Η 

µετοχή εἰσορόωντες µε συνδυασµένη την αισθητική και αντιληπτική σηµασία της 

ενισχύει τη σπουδαιότητα του αντικειµένου, το οποίο παρουσιάζεται µεγεθυµένο µε 
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την παράθεση των αυξητικών λίην µέγα. Το διακύβευµα αποτυπώνει λιτά η απόδοση 

του υποθετικού λόγου εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν, συνιστάµενο στο σαφές διαζευκτικό 

σαωσέμεν ἤ ἀπολέσθαι. Ο υποθετικός λόγος εκφράζει έµµεσα το αίτηµα ελέου. Οι 

συνθήκες εκζήτησής του είναι εντυπωσιακά αριστοτελικές. Ο εν δυνάµει ελεών  θυ-

μόν ἔτερπεν τραγουδώντας τα παλιά άεθλα και παίζοντας την κιθάρα, αλλ’ εκείνοι 

είχαν κατακυριευθεί από τον φόβο, του έσχατου των κινδύνων επικειµένου. Εκείνος 

µε ἀλκήν, ετούτοι φθίµενοι. 

  Ο Οδυσσέας περιγράφει µε τα µελανώτερα χρώµατα την τραγική κατάσταση 

των Αχαιών και κοιτάζει να πείσει ότι ο συλλογικός όλεθρος δεν είναι µακριά. Αµέ-

σως µετά, διατυπώνει και ευθέως το αίτηµα. Χρησιµοποιεί τη µορφή ευχετικής προ-

στακτικής - ἄνα… φράζευ. Το αίτηµα έχει αποκλειστικό αντικείµενο τη σωτηρία του 

στρατεύµατος από τον θάνατο το ταχύτερο δυνατόν, πριν είναι αργά  

φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ                                   251. 

 Είναι προφανές ότι παρακαλεί για έλεο. Προσπαθεί να πείσει  και προς τούτο 

αρχικά αποπειράται να προσδώσει κύρος στο λόγο του. Το πρόσωπο που περισ-

σότερο από όλους µετράει στον Αχιλλέα είναι ο Πηλέας. Η καταφυγή στον Πηλέα θί-

γει  το µεγάλο κεφάλαιο της βίωσης αξιών µέσα από τη σχέση πατέρα - γιού.  Ο κώ-

δικας τιµής, στον οποίο θα στηριχτεί ο Οδυσσέας, για να ζητήσει έλεον, µεταδίδεται 

από πατέρα σε γιό. Και ο Φοίνικας θα στηριχτεί σε αυτό το δεδοµένο [60]. Ποιες αξί- 

ες µεταφέρονται; Καταγράφονται δύο αντικρουόµενες µαρτυρίες. Ο Νέστορας λέει  

Πηλεὺς μὲν ᾧ  παιδὶ  γέρων ἐπέτελλ’ Ἀχιλῆϊ 

 αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων                             Λ  784 

ωστόσο, στο ίδιο απόσπασµα, εµφανίζεται και ο Μενοίτιος να συµβουλεύει τον δικό 

 

60.  Crotty, 1994, 26.    
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του γιό, τον Πάτροκλο και ο ποιητής σηµειώνει ότι ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον (782). 

Αλλά, και ο Οδυσσέας φαίνεται να έχει να πει για παρόµοιες µνήµες, µόνον που 

µνηµονεύει λόγια που δείχνουν να αντιφάσκουν εκείνων που θυµίζει ο Νέστορας. Ο 

Οδυσσέας θυµάται τον Πηλέα να συµβουλεύει τον Αχιλλέα 

 …                   …       σὺ  δὲ  μεγαλήτορα θυμὸν 

ἴσχειν ἐν στήθεσσι·  φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·                             255-256.   

 Αλλά, η φιλοφροσύνη είναι αξία συνεργατικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, 

διαφέρει ποιοτικά από τις οδηγίες υπεροχής που µνηµονεύει ο Νέστορας. Φαίνεται 

ότι δεν πρόκειται για αντιφάσεις του Πηλέα. Απλώς, οι δύο µεγάλοι ήρωες ανασύ-

ρουν από τη µνήµη εκείνα τα νοήµατα που ενισχύουν το λόγο που ο καθένα τους εκ- 

φέρει. Το συµπέρασµα πρέπει να είναι ότι ο Πηλέας µεταφέρει στο νεαρό γιό του το 

σύνολο των παραδοσιακών αξιών και τον καλεί να έχει την κρίση να επιλέξει τις  αρ- 

µόζουσες για κάθε περίσταση. Ο Οδυσσέας, µε τη σειρά του, επιλέγει από τις µνή- 

µες εκείνη που θεωρεί ότι ενισχύει τον στόχο του. Γνωρίζοντας ότι η προσβολή από 

τον Αγαµέµνονα κρατάει µακριά από τις µάχες τον Αχιλλέα, προτάσσοντας την οδη-

γία του Πηλέα για επίδειξη φιλοφροσύνης (256), προσπαθεί να πείσει για µια προ- 

σέγγιση µε λιγότερο ανταγωνιστικό και περισσότερο συνεργατικό πνεύµα. Είναι φα - 

νερό ότι η µετάβαση που επιδιώκει, αφορά, τελικά, στον έλεο, αξία του αυτού πεδίου 

µε την φιλοφροσύνη. Τόσο οι µνήµες από τον Πηλέα όσο και η προβολή της φιλο-

φροσύνης από τον Οδυσσέα, δείχνουν ότι ο κώδικας συµπεριφοράς είναι αρκετά ευ-

ρύς και ότι αξίες της ποιότητας του ελέου είναι µέσα σ’ αυτόν. Εναπόκειται στην κρί-

ση του καθενός να επιλέξει κατά την περίσταση αυτό που ο κώδικας επιτρέπει. Από 

την άλλη,  φαίνεται ότι η συµπερίληψη συνεργατικών αξιών στον κώδικα είναι απα-

ραίτητη για τη συνοχή και συνέχεια της κοινότητας και αυτήν καλούνται να υπηρε- 

τήσουν. Ο Οδυσσέας καλεί για φιλοφροσύνη όχι στα πλαίσια µιας γενικής απαίτησης 
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ενός ηθικού δέοντος, αλλά στο πλαίσιο της αριστοτελικής πρακτικής σοφίας, που εγ-

γυάται την αποτελεσµατικότητα του επιδιωκόµενου στόχου [61].  Όταν ζητάει την φι-

λοφροσύνη, συνεχίζει µε απαρέµφατο του σκοπού ληγέµεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου 

(257). Συνεχίζει όµως, µε την τελική πρόταση ὄφρα σε μᾶλλον 

τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ  γέροντες                                                 258. 

 Ο Οδυσσέας, γίνεται πολύ περισσότερο φανερό, κινείται αυστηρά στο πεδίο 

αξιών και τρόπων που διαθέτει ο ηρωικός κώδικας. Η προσβολή της τιµής είναι 

βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση και αποζηµίωση. Αυτό το αξίωµα είναι βασικό στη 

ζωή της οµηρικής κοινότητας. Ο Οδυσσέας, εκφράζει τη συλλογική συνείδηση της 

κοινότητας µε όσα λέει. Είναι  κοινή πεποίθηση ότι η αποζηµίωση πραγµατώνεται µε  

ἄποινα [62]. Τα άποινα έχουν ήδη οµολογηθεί στη σύναξη που προηγήθηκε της Πρε-

σβείας και θα περιγραφούν, όχι συµπτωµατικά, µε κάθε λεπτοµέρεια από τον Οδυσ-

σέα. Τρεις φορές επαναλαµβάνει ότι η αποδοχή των δώρων και η τυχόν επιστροφή 

στη µάχη θα τιµηθούν καθ’ υπερβολήν από το στράτευµα (258, 297, 303). Όλη η  

συλλογιστική του, είναι ενταγµένη στον τελικό στόχο, το σαωσέµεν. Έγνοια του είναι 

η µαταίωση της καταστροφής των Αχαιών, που κρίνει ότι πλησιάζει γρήγορα. Ζητάει 

τον έλεο του Αχιλλέα και χρησιµοποιεί κάθε τρόπο που νοµίζει ότι θα ευαρεστήσει 

τον ήρωα και θα τον πείσει να ελεήσει την  κατάστασή τους. Επιλέγει ύφος  πατρικό 

εκµεταλλευόµενος  την ηλικία του και τα αισθήµατα του Αχιλλέα για τον πατέρα του, 

πιάνεται από  το γεγονός  ότι και οι τρεις της αντιπροσωπείας έχουν γίνει δεκτοί µε 

φιλικά  αισθήµατα και παρακάµπτει κρίσεις και χαρακτηρισµούς που θα µπορούσαν 

να οξύνουν τα πνεύµατα. ∆ε µιλάει για τον Αγαµέµνονα. Είναι πραγµατιστής.  Προε- 

 

61.  Fortenbaugh, 1969, 171.               

62.  Seaford,  2003, 50. 
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τοιµάζει έξυπνα, φέρει ήπια στο προσκήνιο το µέσον σωτηρίας, τον έλεο. 

Ταυτόχρονα προλειαίνει το έδαφος µε µνήµες που θα συγκινήσουν τον αποδέκτη, 

ενώ από την άλλη, τονίζει την υλική αποτίµηση των προσφερόµενων δώρων τιµής. 

Όλοι γνωρίζουν  τη σηµασία της αξίας των δώρων. Η τιµή αποζηµιώνεται µε πλούτο 

αγαθών και αυτή η αντίληψη συνεπάγεται και την ιδέα, όσον αυξάνουν τα αγαθά του 

παραλήπτη, τόσο µεγαλύτερη η αναγνώριση της τιµής του άλλου από τον χορηγό 

[63]. Είναι σ’ αυτή τη λογική που ο Αγαµέµνονας είναι διατεθειµένος να προσφέρει 

σύζυγο τον Αχιλλέα σε µία από τις κόρες του, όποιαν επιλέξει εκείνος και, µάλιστα, 

ἀνάεδνον (146). Στην ίδια λογική βρίσκεται και η υπόµνηση ότι η Βρισηίδα παραδί - 

δεται παρθένος (274) – ορκίζεται ο Αγαµέµνονας γι’ αυτό (!).  Ενώ, ως προς τα δώρα,  

επαναλαµβάνει σχεδόν κατά λέξη ό,τι δηµόσια είχε δηλώσει ο Αγαµέµνονας, ο Οδυσ- 

σέας αποσιωπά το τέλος εκείνου του λόγου, όπου το άκαµπτο φρόνηµα και η συνε-

χιζόµενη αίσθηση υπεροχής του ήταν φανερά 

καί μοι ὺποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι 

ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι                                    160-161. 

 Ο Νέστορας είχε επισηµάνει µε διακριτικότητα στον Αγαµέµνονα το έλλειµ-

µα. Του είχε αναγνωρίζει τα δῶρα οὐκέτ’ ὀνοστά (164),  αλλά του είχε µε πολύ διά-

κριση επισηµάνει ότι τα δώρα ώφειλαν να συνοδεύονται ἔπεσσι µειλιχίοισι (113).  

Μόνη προσφορά δώρων δεν ικανοποιεί την αποκατάσταση της τιµής. Ο Οδυσσέας 

γνωρίζει το έλλειµµα, αλλά αφήνει  στον Αχιλλέα την κρίση. Αν η αποκατάσταση της  

τιµής του είναι το ένα µέρος του προβλήµατος, το άλλο είναι η επίτευξη του τελικού 

στόχου, η χορήγηση ελέου. Ο Οδυσσέας κοιτάζει να καλύψει όχι µόνο τα ελλείµµατα 

στη συµπεριφορά του Αγαµέµνονα, αλλά και τις συνέπειες του πάθους του Αχιλλέα. 

 

63. Adkins, 1982, 302.  
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Ξέρει ότι έχει καταληφθεί από αληθινό µένος κατά του Ατρείδη και αντιλαµβάνεται 

ότι, αν επιµείνει στον κατευνασµό της αντιπαλότητας µεταξύ τους, κινδυνεύει να 

αποτύχει παταγωδώς. Είναι γι’ αυτό που αφήνει στο περιθώριο την µήνη εκείνου και 

την αλαζονεία του άλλου, για να εστιάσει στο µείζον, τη σωτηρία των Αχαιών. Επι-

σηµαίνει στον Αχιλλέα ότι, ακόµη κι αν απορρίψει τα δώρα, οφείλει να δείξει τον 

έλεό του στο στράτευµα που πάσχει και κινδυνεύει. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι και στην 

περίπτωση αυτή επαναλαµβάνει ότι ο έλεός του θα είναι αιτία να τιµηθεί καθ’ υπερ-

βολή από τους πολεµιστές, γεγονός που θα προσθέσει ακόµη περισσότερη δόξα στον 

ίδιο. ∆ύο φορές τονίζει οἵ  … σε  θεὸν ὣς τείσουσι (297,302). Αξίζει να θυµηθούµε 

ότι αυτή η απολαβή θεϊκών τιµών από το στρατό των Αχαιών στον Αχιλλέα, είχε 

τόσην αξία, ώστε µνηµονεύεται από τον Οδυσσέα στη συνάντησή του µε την ψυχή 

του ήρω- α στον Άδη (λ 488-491). Η κατ’ επανάληψιν υπόµνηση προσφοράς τιµής 

και  δόξας σε θεϊκό επίπεδο, ως αµοιβή για τον έλεο που του ζητείται και το γεγονός 

ότι αυτή µνηµονεύεται και στον Άδη, δείχνει το µέγεθος της αξίας του εκζητουµένου 

ελέου αλλά και την αγωνία του Οδυσσέα να επιτύχει την αποστολή του. Τυχόν 

αποχώρηση από την Τροία χωρίς νίκη είναι για τον ίδιον ατίµωση και το είχε δηλώσει 

στη σύναξη του στρατού, όταν ο Αγαµέµνονας είχε προτείνει την αποχώρηση.  

αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι. 

τλῆτε, φίλοι, καὶ  μείνατ’ ἐπί χρόνον   …                                        Β  298-299.  

 Σωτηρία του στρατεύµατος σηµαίνει και διάσωση της ελπίδας για νίκη. Αυτό, 

είναι το κύριο και λίγο ενδιαφέρει, αν στην εκτίµηση αυτή ο Οδυσσέας περιλαµβάνει 

– χωρίς να το οµολογεί – και τη δική του δόξα και τιµή. Η έκκληση  Παναχαιούς 

τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ  στρατόν (301-302) διεγείρει συναισθηµατικά, αλλά η αφε-

τηρία και η στόχευση παραµένουν σε αυστηρά λογική βάση. Όσο κι αν αναγνωρί-

σουµε ένα συναισθηµατικό τόνο στην έκκληση, αυτός υπολανθάνει. Ακόµη, η έκκλη-
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ση δεν έχει καµµία ηθική βάση αλτρουισµού ή φιλανθρωπίας. Αυτά είναι ιδεολογή-

µατα άγνωστα στον οµηρικό άνθρωπο και προϊόντα της ευρωπαϊκής νεωτερικής 

σκέψης. Για τον Οδυσσέα, ο εκζητούµενος έλεος έχει λογική βάση, αφού όλοι έχουν 

καταλάβει ότι µόνο η επιστροφή του Αχιλλέα µπορεί να αποτρέψει την καταστροφή. 

Ακόµη, αντιλαµβάνεται ότι τυχόν ήττα των Αχαιών θα είναι και δική του ήττα· αλλά 

είναι και δική του πεποίθηση ότι είναι ατιµωτικό φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ὲκὰς Ἄργεος 

ὶπποβότοιο (246), αφού αποχώρηση χωρίς νίκη θα είναι αιτία δόξας των εχθρών (Β 

160). Καταλαβαίνει ότι η λύση βρίσκεται στον έλεο του Αχιλλέα και κινείται µε τους 

όρους του ηρωικού κώδικα για την εκµαίευσή του. Στο ίδιο πνεύµα βρίσκεται και η 

έκκληση στον Αχιλλέα  ληγέµεναι ἔριδος κακομηχάνου (Ι 257). Λίγο πιο κάτω θα το 

επαναλάβει ἔα … χόλον θυµαλγέα (260). Και ο Αγαµεµνονας τον όρον αυτόν είχε 

βάλει για την επίδοση των δώρων του – ταῦτά κε οἱ τελέσαιµι µεταλλήξαντι χόλοιο 

(157,261). ∆εν πρόκειται για ευχή ηθικού χαρακτήρα ούτε για προσωπική ικανο-

ποίηση κάποιου. Παύση της µήνης σηµαίνει µάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειρα (∆ 

225) και, εποµένως,επάνοδο στο κυνήγι για κλέος τό  ἄφθιτον. Ο Οδυσσέας σε αυτή 

τη λογική κινείται. Πιστεύει ότι ελκύει τον Αχιλλέα προς τον έλεο της προστασίας 

του στρατεύµατος παραθέτοντας λόγους που θα του προσθέσουν περισσότερη δόξα 

και τιµή. Ακόµη και το ζήτηµα της λύπης από την απώλεια ανδρών στις µάχες γίνεται 

αντικείµενο συναλλαγής στο λόγο του. Τον προειδοποιεί ότι σε περίπτωση πλήρους 

κατάστροφής των Αχαιών θα τον λυπήσει λύπη, της οποίας η αιτία δεν θα ανα-

στρέφεται 

αὐτῷ τοι μετόπισθ’  ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος 

ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὐρεῖν                                                        249-250.   

Ο Οδυσσέας εκµεταλλεύεται το εύρηµα, για να πιέσει περαιτέρω για την χορήγηση 

ελέου: 
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φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ                                    251 

αφού η σωτηρία του στρατού προσφέρεται άµεσα ο καιρός να επιτευχθεί και θα είναι 

αυτή που και θα προσφέρει επιπρόσθετη δόξα (303). Αυτή είναι που θέλει να λει-

τουργήσει στον Αχιλλέα ως δόλωµα, ώστε να πάρει τον έλεο που περιµένει. Με αυτή 

την έννοια αναφέρει την δυνατότητα του ήρωα να συλλάβει τον Έκτορα. Όλη αυτή η 

επιχειρηµατολογία µπορεί να φαίνεται άσχετη ως προς το αντικείµενό µας, τον έλεο. 

Κρίνουµε σκόπιµο τον σχολιασµό της, για να δείξουµε ότι ο έλεος σχετίζεται µε την 

προσωπικότητα του ελεουµένου και του ελεούντος, µε συγκεκριµένες συνθήκες και 

µε την εκτίµηση που κάνουν γι’ αυτές οι εµπλεκόµενοι, µε οµολογηµένες ή µη 

σκοπιµότητες, µε προσωπικές επιθυµίες ή µε εκτέλεση εντολών κτλ.       

 Από πρώτης όψεως, η έκκληση του Οδυσσέα για έλεο δείχνει να µην έχει ηθι-

κό περιεχόµενο, αφού συσχετίζεται και εξαρτάται σταθερά από παράγοντες ιδίου 

οφέλους, αυτούς που ικανοποιούν τον Αχιλλέα ή και τον ίδιο τον οµιλούντα – τιµή, 

δόξα, υλικά αγαθά, δηµόσια αναγνώριση. Η ηθικότητα του Οδυσσέα και κατά πόσον 

αυτό που προέχει στο λόγο του είναι η τιµή και η δόξα παρά ο έλεος για τον στρατό, 

θα φανεί, αν προσέξουµε καλά την δοµή της ρήσης του και τη σχέση αιτίων – αιτια-

τών που υπάρχουν σ’ αυτόν.  

 Αρχικά, πολύ συνοπτικά εκθέτει την δεινή κατάσταση των πλοίων και κατά-

λήγει στο συµπέρασµα ότι ένα τέτοιο κακό δύο λύσεις µπορεί να έχει, ή τη σωτηρία ή 

την καταστροφή. Ορίζει ότι η πρώτη εκδοχή µπορεί να συµβεί µόνον εάν ο Αχιλλέας 

συνδράµει. Στη συνέχεια, εξηγεί γιατί κινδυνεύουν τα πλοία και περιγράφει εκτενώς 

την επιθετικότητα των Τρώων και καταλήγει ότι καταστροφή των πλοίων σηµαίνει 

θάνατος των ανδρών (243) και αδυναµία επιστροφής όσων τυχόν σωθούν (246). 

 Στη συνέχεια, ανακαλώντας την συµβουλή του Πηλέα για φιλοφροσύνη θίγει 

εµµέσως το ζήτηµα της µήνης κατά του Αγαµέµνονα, περνώντας ευθέως στα δώρα 
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αναγνώρισης, στα οποία µένει αρκετά, για να τα αριθµήσει και να τα αποτιµήσει ένα 

προς ένα, οπότε καταλήγει στο συµπέρασµα ότι είναι τόσα και τέτοια που ικανοποι- 

ούν κάλλιστα την γενοµένη προσβολή και ορισµένα από αυτά έχουν την δυναµική πε-

ραιτέρω επαυξήσεως της τιµής του αποδέκτη. Πηγαίνει ακόµη πιο πέρα και προλα- 

βαίνει την τυχόν άρνηση συµφιλίωσης µε τον Αγαµέµνονα. Τότε, αφήνει τη διένεξη 

µε εκείνον και ζητάει να ελεήσει το στράτευµα: 

…                           σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς 

τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς 

τείσουσ’ ·  ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο                                     301-303.  

Ας προσεχθεί η έµφαση στους Παναχαιούς µε την θέση στο τέλος του στίχου. Αλλά, 

επίσης, πρέπει να προσεχθεί ότι ο έλεος θα έχει ανταµοιβή και, µάλιστα, αυτή θα 

συνίσταται σε ό,τι και το ζητούµενο για κάθε πολεµιστή, τιµή και κύδος (303). Υπάρ-

χει ακόµη ένα σηµείο που χρήζει προσοχής. Ο Οδυσσέας καλεί υπέρ των Παναχαιών. 

∆εν αναφέρεται στους Μυρµιδόνες του Αχιλλέα, ούτε σε κάποια άλλη οµάδα ή φυλή. 

Η υπεράσπιση των Μυρµιδόνων θα ήταν αυτονόητη,  ως περιουσία του Αχιλλέα µε 

την ευρεία έννοια. Το σύνολο των Αχαιών είναι ζήτηµα πολύ διαφορετικό. Η διεύ-

ρυνση αυτή βάζει σε αµφισβήτηση την υπόθεση ότι ο Οδυσσέας εκζητεί τον έλεο, 

αποσκοπώντας αποκλειστικά στη δική του δόξα και τιµή ή σε άλλα οφέλη. Αν, πάλι, 

αληθεύει ότι ο Αχιλλέας θα ωφεληθεί -αφού θα τιµηθεί ισόθεα- το ίδιο αλήθεια είναι 

και ότι ο θανατος συµπολεµιστών θα τον λυπήσει βαριά, που σηµαίνει ότι έχει κάποια 

αίσθηση φιλότητας και ενδιαφέροντος για τους στρατιώτες Αχαιούς. Το 

αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος  

ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὺρεῖν                                                        249-250                           

είναι η κατά τον Αριστοτέλη εναρκτήρια αιτιολογική φάση της διαδικασίας εκδήλω-

σης ελέου (Ρητ. 1385b13-15). Παρόµοια ισχύει και για τον Οδυσσέα. Η προσεκτική 
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παρακολούθηση της οµιλίας του µαρτυρεί ότι µέληµά του είναι η επανένταξη του Α-

χιλλέα στην κοινότητα παρά η συµφιλίωση µε τον Αγαµέµνονα. Ο Gagarin σηµειώ- 

νει ότι η υπόµνηση της οδηγίας του Πηλέα για φιλοφροσύνη είναι τρόπος αναφοράς 

στην φιλότητα σε αντίθεση προς την έριδα [64]. Ο Οδυσσέας, όντως, κινείται γύρω α-  

πό την ιδέα της φιλότητας. ∆εν την ονοµατίζει, αλλά αυτό το πνεύµα της συνερ-

γατικότητας που διακρίνει την φιλότητα, προσπαθεί να το ανασύρει µέσα από το 

πεδίο του κώδικα τιµής. Είναι γι’ αυτό που τόσο εύκολα παρέκαµψε τα σηµαινόµενα 

της υποδοχής της Πρεσβείας. Ο Αχιλλέας δύο φορές αποκαλεί τους τρεις της αντι-

προσωπείας φίλους του (197, 198). Aν και  τα φιλικά αισθήµατα είναι αµοιβαία, ο 

Οδυσσέας αδυνατεί να διακρίνει την ψυχολογική κατάσταση του Αχιλλέα και να 

χειριστεί τα ζητήµατα λογαριάζοντας το πάθος που τον έχει χωρίσει από το στρατό. 

Νοιάζεται πώς θα φέρει σε πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει χωρίς να λαµβάνει 

υπ’ όψιν την κατάσταση εκείνου στον οποίο απευθύνεται. Η λογική που διαπνέει τον 

λόγο στηρίζεται στην ιδέα ότι ο έλεος στο στράτευµα θα φέρει αυτοµάτως οφέλη και 

στον ίδιο τον χορηγό του. Η τιµή και η δόξα δεν είναι κίνητρο ελέου, αλλά θα προκύ- 

ψουν από την πραγµάτωσή του [65]. 

 Ο Αχιλλέας µε την απάντησή του θα πρέπει να ξάφνιασε τον Οδυσσέα. Στη 

µακρά ρήση του υπάρχει µια φράση-κλειδί 

ἴση μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·                                      318  

Η ιδέα αυτή γκρεµίζει ό,τι είχε περίτεχνα αναλύσει και προτείνει ο Οδυσσέας. Η αµ- 

φισηµία  της λέξης  μοῖρα ως µερίδιο και θάνατος είναι έντονη [LSJ s.v.]. Ο Αχιλλέας  

κάνει  χρήση και των δύο σηµασιών, για να στηρίξει τη δική του θεώρηση. Ο Οδυσ-  

 

64.  Gagarin, 1987, 301-302. 

65.  Zanker, 1994, 84. 
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σέας αναλώθηκε για να δείξει ότι το µερίδιο, που του προσφέρεται αντισταθµίζει την 

προσβολή της τιµής του και ο έλεος που του ζητείται θα τιµηθεί δεόντως από τους 

Αχαιούς. Ωστόσο, ο Αχιλλέας φαίνεται να έχει αφήσει πίσω την τιµή που προτείνει ο 

Οδυσσέας και ανατρέπει όλην εκείνη την θεώρηση, δείχνοντας ότι η µοίρα είναι µια 

και κοινή για όλους, δειλούς και γενναίους (319). Επιλέγει να µιλήσει για μοῖρα, για 

να µιλήσει για θάνατο και να αντιτείνει ότι καµµία τιµή δεν µπορεί να τον εξαγοράσει 

[66]. Εξάλλου, έχει προσωπική εµπειρία του θανάτου του δικού του επικειµένου και 

δεν χρειάζεται να σκεφθεί επ’ αυτού µε αφορµή τους Αχαιούς. Είναι ο ὠκύμορος 

ήρωας. Τα δώρα του Αγαµέµνονα, όσο και να φαίνονται γεµάτα αξία, και οι τιµές 

που επικαλείται ο Οδυσσέας µετατρέπονται σε σκύβαλα. Έτσι και η απαξίωσή τους 

ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ                                     378 

είναι λογική συνέπεια. Ο Αχιλλέας αυτό αντιτείνει   

οὐ γάρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν                                              401 

γιατί είναι αλήθεια  ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ 

                                   οὔθ’ ἑλετή, ἐπεί  ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων   408-409.      

 Ο Αχιλλέας απορρίπτει όχι απλώς την πρόταση του Οδυσσέα, αλλά ολόκληρο 

το υπόβαθρο που την στηρίζει, όλη την λογική της. Θα ήταν λάθος να συµπεράνουµε 

ότι µε την τοποθέτησή του απορρίπτει τον ηρωικό κώδικα. ∆εν απορρίπτει τον κώδι-

κα αλλά τον τρόπο λειτουργίας του [67]. Η θέση αυτή θα µπορούσε να ήταν µια καλή 

οπτική εξέτασης του προβλήµατος της θέσης του ελέου στον κώδικα επικοινωνίας 

των ηρώων. Όµως, φαίνεται ότι ο Αχιλλέας δεν είναι ακόµη έτοιµος να κάνει ένα 

τέτοιο βήµα. Όπως η οπτική απόρριψης των δώρων αποζηµίωσης έρχεται µε αφορµή  

 

66.  Sale, 1983, 94.  

67.  Sale όπ. π. 
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το πλήγµα της δικής του τιµής, το ίδιο συµβαίνει και µε το δεύτερο σκέλος της τοπο- 

θέτησης του Οδυσσέα, το σκέλος του αιτήµατος ελέου για τον στρατό. Η οπτική του 

απορρέει και πάλι από την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εύστοχα, ο Red-  

field µιλάει για εµπειρία µιας ζωής χωρίς νόηµα, ερµηνεύοντας το νόηµα της απάντη-  

σης στον Οδυσσέα [68].         

 Στο επιχείρηµα της λύπης από την απώλεια Αχαιών στις µάχες, προβάλλει 

ισοδύναµες τις δικές του επώδυνες εµπειρίες φθάνοντας να τις αντισταθµίζει µε τον 

χαµό των συντρόφων 

οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ, 

αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν                               Ι  321-322. 

  Στη συνέχεια, γίνεται πολύ πιο οξύς µε την παραβολή του πτηνού µε τους 

νεοσσούς του. Το παραστατικό του παραδείγµατος δείχνει πολύ ξεκάθαρα τον εντυ-

πωσιακό αποµονωτισµό του ήρωα. Ο Οδυσσέας δε µπόρεσε  να  αντιληφθεί αυτή την 

πραγµατικότητα και γι’ αυτό πρότεινε φάρµακα ακατάλληλα. ∆εν διέγνωσε ότι το 

πάθος από το οποίο είχε καταληφθεί ο ήρωας, η οργή,  δεν µπορούσε να κατασιγάσει 

η ανταποδοτικότητα του κώδικα και η αλογία λόγω του µένους δεν µπορούσε να 

παραγάγει αντίδραση ελέου. O Αχιλλέας είχε απορροφηθεί από το πάθος του, την ορ-

γή του για τον Αγαµέµνονα. O Aριστοτέλης θα απέδιδε το έλλειµµα στην απουσία 

ηθικής αρετής, απαραίτητης για  µιαν αντίδραση µε το ορθό πάθος – στην  περίπτωσή  

µας, τον έλεο (Ἠθ. Νικ.1144a8-9). ∆εν είναι ότι του λείπει ο λόγος. Του λείπει -αν κά- 

ναµε χρήση στωικής ορολογίας- ο ορθός λόγος. Λόγο, λογική διαθέτει, αυτό που δεν 

διαθέτει είναι ο ορθός λόγος. Ο Οδυσσέας δεν µπόρεσε να οδηγήσει σε αυτή τη στρο-

φή. Το πρόβληµα δεν είναι απλώς η οργή του αλλά πώς αυτή η οργή µεταστρέφεται 

 

68. Redfield, 1975, 103, 232. 
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 στον έλεο [69]. Ο Αχιλλέας απορροφηµένος στον εαυτόν του, είναι ανίκανος να δει 

τι γίνεται γύρω του, αδυνατεί να αντιληφθεί την κατάσταση των Αχαιών και το ίδιο, 

αδυνατεί να κρίνει τι είναι εκείνο που θα µπορούσε να επιλύσει το αδιέξοδο. Με απλά 

λόγια, ο ίδιος είναι τυφλός τον νου και ο Οδυσσέας ανίκανος να διαγνώσει την ασθέ- 

νεια. Η απόρριψη του αιτήµατος ελέου είναι προδιαγεγραµµένη απόφαση. Ο έλεος 

προϋποθέτει σχέση και ο Οδυσσέας νόµισε ότι το πρόβληµα είναι η διαταραγµένη 

σχέση και από πείρα, θεώρησε ότι για διαταραγµένες σχέσεις ο κώδικας προβλέπει 

λύσεις. Έκανε λάθος. 

  Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί πολλές και συχνά αντιφατικές απόψεις 

αναφορικά µε τη γλώσσα και τη στάση του Αχιλλέα  έναντι των αξιών του ηρωικού 

κώδικα στη ρήση προς τον Οδυσσέα. Ο Parry (1956) είχε διατυπώσει την άποψη ότι ο 

Αχιλλέας αδυνατεί να εκφραστεί γλωσσικά. Ο Reeve (1973) αντέκρουσε τη θέση αυ-  

τή, για να την επαναφέρει ο Schein (1984), ενώ o Redfield (1975) θεώρησε ότι η 

αντιηρωική τοποθέτηση του Αχιλλέα συνιστά επιβεβαίωση του πολεµικού του ήθους. 

Ο Kirk (1976) διατυπώνει τη γνώµη ότι η αρπαγή της Βρισηίδας είναι που βάζει τον 

Αχιλλέα σε ερωτήµατα σχετικά µε την σηµασία του πολέµου και όχι µια γενική φιλο-

σοφική του διάθεση. Στις τρεις απαντήσεις που δίνει ο Αχιλλέας στην Πρεσβεία, δια- 

κρίνεται µια έντονη ρευστότητα της σκέψης του, αφού κάθε φορά η νέα απάντησή 

του αναιρεί την προηγούµενη ή προσθέτει ένα νέο στοιχείο. Οι απαντήσεις του ανα-

κλούν τη δυναµική που ενεργείται στον εαυτόν του. Από την Πρεσβεία και µετά, θα 

διαπιστώνεται µια συνεχής µεταβολή επί το ανθρωπινότερο παρά την δραµατική ει- 

κόνα στις µάχες που θα ακολουθήσουν τον θάνατο του Πατρόκλου. Η µεταστροφή 

προς τον έλεο θα γίνεται όλο και πιο φανερή µέχρι την κορύφωση, την µεγαλειώδη ε-  

 

69.  Most, G.W.2003, 54. 
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κείνη συνάντηση µε τον Πρίαµο. Υπ’ αυτήν την έννοια, η συνοµιλία µε τον Οδυσσε-

α στην Πρεσβεία είναι και αρχή της ὁμιλίας µε τον ἔλεο.  

 Ο ποιητής µας δείχνει στο σκηνικό της συνάντησης µε την Πρεσβεία τον Πά-

τροκλο σιωπηλό. Η σιωπή του δεν είναι χωρίς σηµασία. Είναι η εικόνα εκείνου που 

θα συµβεί σε λίγο. Είναι ο ποιητικός τρόπος του Οµήρου, ώστε εµείς, το διαχρονικό 

του κοινό, να θυµούµαστε ότι η δυναµική του ελέου που θα φανερωθεί στην τελευ-

ταία ραψωδία έχει ξεκινήσει. Σε λίγο θα πάρει φωνή και θα κοινωνήσει µε εµάς αυτά 

που θα φωνάξει στον νηλή φίλο του. Ο Πάτροκλος θα επανεµφανισθεί, αλλά αυτή τη 

φορά ενεργό και στον αντίποδα του Αχιλλέα. Θα περι-ποιείται τον τραυµατισµένο 

Ευρύπυλο και θα νιώθει οίκτο για τους µαχητές που χάνονται. (Λ 806-813, Ο 300-

405). 

   Ο λόγος του Φοίνικα (Ι 430-605) φωτίζει περαιτέρω τον τρόπο που βλέπουν 

οι ήρωες τον έλεο. O λόγος διακρίνεται σε δύο µέρη. Το πρώτο είναι αυτοβιογραφικό 

του οµιλούντος, το δεύτερο περιέχει τον µύθο του Μελέαγρου και της Κλεοπάτρας 

και την εκτενή αναφορά στις Λιτές. Γι’αυτό το απόσπασµα, των Λιτών, έχουν διατυ-

πωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά µε την αυθεντικότητά του και τη σχέση του µε το 

πρωτογενές υλικό του ποιήµατος. Θα δεχθούµε ότι το απόσπασµα ανήκει στο ποίηµα, 

θεωρώντας επαρκή τα σχετικά επιχειρήµατα που έχουν προβληθεί υπέρ αυτής της 

άποψης  [70].  

 Ο ποιητής λέει ότι ο Φοίνικας, όταν πήρε το λόγο, ήταν δακρυσµένος. Ο Α-

χιλλέας είχε, µόλις, διαµηνύσει στον Οδυσσέα την απόφασή του, ότι θα αναχωρούσε 

για την Φθία την  εποµένη, µε τον Φοίνικα, αν κι εκείνος θα το ’θελε  (432). Τα δά-

κρυα του Φοίνικα ήσαν δάκρυα οίκτου για την καταστροφή των πλοίων των Αχαιών 

 

70.  Lloyd-Jones, 1983, 6.  
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από τους Τρώες. Οµολογεί το φόβο του για την ολοκληρωτική καταστροφή των Α-

χαιών και από τον ίδιο. Έτσι ξεκινάει το λόγο του : 

… οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι 

πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον,                                                                                435 - 436 

Πρόκειται για εκείνο το είδος φόβου που σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη οδηγεί στον 

έλεο (Ρητ. 1382
 
a21-25). Το ύφος και το υπόβαθρο της επιχειρηµατολογίας του είναι 

εκείνο του Οδυσσέα. Το ίδιο πατρικό ύφος και ο ίδιος ορίζοντας, αυτός του κώδικα 

τιµής. Η συναισθηµατικά φορτισµένη αναφορά του στο ρόλο του ως παιδονόµου του 

Αχιλλέα, λειτουργεί αυτονόητα στην κατεύθυνση επηρεασµού του Αχιλλέα [71]. 

Aντιλαµβανόµενος ότι η µακροχρόνια σχέση του µε τον Αχιλλέα είναι  η αιτία 

πρόσκλησής του να αναχωρήσουν την εποµένη µαζί, τον οδηγεί κατ’ ευθείαν στην 

υιοθέτηση του ύφους του παιδονόµου, εξού και η κατ’ επανάληψιν κλητική φίλον 

τέκος (437,444, 601) και σ’ αυτό τον διδακτισµό οφείλεται τόσο η αναδροµή στις δι- 

κές του νεανικές εµπειρίες όσο και στα µυθικά παραδείγµατα που διηγείται. Επί της 

ουσίας, λέει ακριβώς ό,τι και ο Οδυσσέας. Ο λόγος του είναι επεξεργασµένος και η 

γλώσσα του έντονα ψυχολογική [72]. H έγνοια του για το στράτευµα και τη δεινή 

κατάσταση των Αχαιών δηλώνεται, πριν κάν πάρει τον λόγο, µε τα δάκρυά του. Στην 

απλή σκέψη σε µορφή ρητορικού ερωτήµατος ότι δεν θα µπορούσε να µην ακολου-

θούσε τον Αχιλλέα, παρενθέτει µια µικρή φράση, στην οποία θα εστιαστεί όλη η 

τοποθέτησή του. Λέει  «δεν θέλεις να γλιτώσεις τα πλοία από την άγρια φωτιά,  ἐπεὶ 

χόλος ἔμπεσε θυμῷ» (436). Αναφέρεται σε προσωπικές του εµπειρίες όχι µόνον για 

να επηρεασθεί από τον συγκινησιακό φόρτο παιδικών αναµνήσεων ο Αχιλλέας και να 

 

71.  Crotty, 1994, 51-53.   

72.  Gill, 1996, 193. 



 85 

ενδώσει στο τελικό αίτηµα ελέου που θα διατυπώσει ο Φοίνικας. Ο Σχολιαστής, 

εντάσσει το αυτοβιογραφικό τµήµα του λόγου του Φοίνικα στον γενικότερο στόχο 

της οµιλίας,  κατά το αναλογικό σχήµα, όπως ο Πηλέας δέχτηκε την συγγνώµην του 

και τον καθάρισε από το µί- ασµα, το ίδιο και ο Αχιλλέας να συµφιλιωθεί µε τον 

Αγαµέµνονα (Σχόλ. bT Ιλ. I 449). Η ερµηνεία αυτή εισάγει µεν την αυτοβιογραφία 

στον τελικό στόχο του Φοίνικα και οµογενοποιεί το σύνολο της ρήσης, αλλά εµφανί- 

ζει σηµαντικές εσωτερικές αδυναµίες, οι οποίες έχουν εντοπισθεί έγκαιρα από νεώτε- 

ρους σχολιαστές [73]. Η αυτοβιογραφία του Φοίνικα έχει κοινά µε την ιστορία του 

Μελέαγρου πιο σηµαντικά στοιχεία, την οργή, την τιµή και τον έλεο και αυτά είναι το 

βασικό θέµα του Φοίνικα, όπως ήταν και του Οδυσσέα. Και στην προσωπική του 

εµπειρία και στην ιστορία µε τον Μελέαγρο θα δείξει ότι τα δεινά που συνέβησαν αι-

τία είχαν την οργή και γι’αυτό οι αφηγήσεις του θα έχουν βασική ιδέα την βλαπτική 

επίδρασή της στη ζωή, εξού και η επανειληµµένη ευχετική προστακτική  δάµασον 

θυμὸν  µέγαν (496). Παρά ταύτα, λίγο παρακάτω δεί-χνει να έχει αναγνωρισθεί δίκαι-

ος ο θυµός του 

…           πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.                                        523  

 Ο χόλος, πράγµατι, µπορεί να είναι µια υπερβολική αντίδραση έντονα αρνη-

τική, αλλά ταυτόχρονα, µπορεί και να είναι νόµιµη έναντι ορισµένων ερεθισµάτων, 

δηλαδή µπορεί να είναι συµβατή µε λογικές σκέψεις, κρίσεις, αλλά και µε επιθυµίες 

εκδίκησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι µπορεί να είναι τόση, ώστε να απωθήσει κάθε 

λογική [74]. Ο Φοίνικας, στην έντονη οργή του Αχιλλέα αντιπροβάλλει την εὐβουλία. 

Βρίσκει ότι µόνον η επαναφορά στον ορθό λόγο, θα επέτρεπε στο χολωµένο ήρωα να  

 

73.  Rosner, 1976, 314-327.                     

74.  Cairns, 2003, 26. 
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αντιληφθεί την κατάσταση των Αχαιών και την ανάγκη για έλεο. Η έννοια της τιµής 

ορίζεται και πάλι, όπως έγινε και µε τον Οδυσσέα, µε τον τρόπο του κώδικα και µε 

αφορµή τα ανταποδοτικά δώρα. Θέτει περισσότερο έντονα το ζήτηµα των δώρων 

τιµής µε τη διήγηση της ιστορίας του Μελέαγρου, χωρίς να παραλείπει να τονίσει σ’ 

αυτήν το µοτίβο της ικεσίας, µια κι εκείνη ενεργείται σε συνθήκες ανάλογες µε το 

παρόν των Αχαιών. Η επανάληψη του λόγου του Οδυσσέα …ἶσον γὰρ θεῷ τείσουσιν 

Ἀχαιοί (603), παραπέµπει στην ταύτιση µαζί του. Συµφωνεί µε τη διαπίστωση του 

Αχιλλέα ότι οι πολεµιστές περνούν ἀΰπνους νύκτας καὶ αἱματόεντα ἤματα (325) 

συνοµολογώντας τον πόλεµον φθισήνορα (604). Την ίδια στιγµή, καλεί τον ήρωα να 

µη λησµονεί ότι είναι η κυδιάνειρα µάχη  που προσφέρει την τιµή στους ήρωες [75]. 

Στην ουσία, επαναλαµβάνει µε τον δικό του τρόπο την πρόσκληση του Οδυσσέα να 

δεχθεί τα δώρα. Προσθέτει µόνο το παράδειγµα του Μελέαγρου που τα έχασε, αλλά - 

η ουσία σ’ αυτό βρίσκεται - γλύτωσε τους ανθρώπους από κήδεα ( 592, 599 ). Αυτή η  

υπόµνηση είναι ο δικός του τρόπος, για να πει στον Αχιλλέα ότι οφείλει να ακολου-

θήσει τον κώδικα των ηρώων, όπως το έκαναν οι παλαιότεροι – όπως θα ’λεγε ο 

σοφός Νέστορας (Α 259-276). Η επιµονή του Φοίνικα στην αντικατάσταση του 

θυµού από την ψύχραιµη λογική προς επίλυση σοβαρών κρίσεων,  θυµίζει τον τρόπο 

του εκείνου [76].  Θέλει να πείσει για την σπουδαιότητα του ελέου και αφήνει τους 

θνητούς, για να δείξει ότι ο έλεος το ίδιο τιµάται και από τους θεούς.  

 Με την εικόνα των Λιτών ο Φοίνικας ανάγει στο θεϊκό επίπεδο τον έλεο. Εµ-

µέσως, πρόκειται για υπόδειξη στον Αχιλλέα να ντραπεί και να πράξει τα νενοµι-

σµένα έναντι των θεών. Ακόµη, µε τις Λιτές προβάλλει τον έλεο σαν ευλογηµένη  

 

75.  Scodel, 1962, 130. 

76.  Schofield, 1986, 28.    
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οδό και πρόταση διεξόδου από τα πάθη και εισόδου στον κόσµο που ευνοούν οι θεοί, 

γιατί,  

ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας, 

τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·                                          508-509. 

Στοχεύει στην παρακίνηση του Αχιλλέα να ακολουθήσει τους θεούς, µάλιστα του ∆ία 

τις κόρες, ώστε µε δική τους θεϊκή ενέργεια να τον ελευθερώσουν από τον κατά-

στροφικό θυµό, από τον οποίο έχει πλήρως κατακλυσθεί. Έπειτα, από πλευράς ποιη- 

τικής, η όλη εξέλιξη του ποιήµατος θα κριθεί από την στάση του ήρωα έναντι των 

Λιτών [77]. 

  Η παρουσία των Λιτών είναι σηµαντική για την φύση του οµηρικού ελέου. 

Στην Οδύσσεια θα παρασταθούν µε τη µορφή του Ικετήσιου ∆ία. Σ’ αυτόν θα 

απευθυνθεί ο Οδυσσέας, για να ζητήσει την τιµωρία των Φαιάκων, νοµίζοντας ότι 

τον ξεγέλασαν και τον µετέφεραν σε ξένη γη.  

Ζεύς σφεας τίσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ  ἄλλους  

ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τίνυται ὅς τις ὰμάρτῃ                                    ν 213-214.     

Με την ίδια πίστη παρακαλεί ο Φοίνικας τον Αχιλλέα επισείοντας την απειλή 

λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι 

τῷ  Ἄτην ἅμ’ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτείσῃ.                                         511-512.                      

Αξίζει προσοχής το παρουσιαστικό των Λιτών 

χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ, 

αἵ ῥά τε καὶ  μετόπισθ’ Ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι                                         503-504. 

Είναι η εικόνα που δίνει ο Ησίοδος   (ΕΗ 220-247). Η περιγραφή τους παραπέµπει 

στην εικόνα ικέτη. Η εµφάνιση των Λιτών της ικεσίας αποτυπώνει το πνεύµα. Από  

 

77.  Thornton, 1984, 124, 142.   
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την άλλη, όσο αληθεύει η ευλογία για όσους τις ακούν, άλλο τόσο αληθεύει και η 

τιµωρία απόρριψής τους, που αναλαµβάνει η Άτη (505-512). Η περιγραφή απευθύ- 

νεται στον Αχιλλέα. Είναι ο τρόπος, για να του ειπωθεί ότι η στάση του θα κριθεί από 

τον ίδιο τον ∆ία – ο Πάτροκλος είναι παρών… - και, για να µην υποστεί την τιµωρία 

του, καλείται να δεχ-θεί την τιµή που θα ακολουθήσει του σεβασµού σ’ αυτές, τιµή 

που ήδη εκφράζεται µε τα δώρα του Αγαµέµνονα (515-516, 519). Είναι ζήτηµα 

αιδούς έναντι των θεών η τίµηση των Λιτών. Κατά τον Φοίνικα, είναι γνώρισµα των 

ἐσθλῶν η τίµησή τους (βλ. σελ. 19). Είναι ατυχές που ο Gould δεν θέλησε να περιλά- 

βει στο γνωστό περί Ικετείας άρθρο του το απόσπασµα των Λιτών. 

 Ο Φοίνικας, παρά το ότι κινήθηκε στην ίδια γραµµή που είχε εκφράσει ο 

Οδυσσέας, µε την ψυχολογική προσέγγισή του, που αντικειµενικά προσέφερε η ιδιαί-

τερη σχέση του µε τον Αχιλλέα, έδωσε την ευκαιρία να κλειστεί το ζήτηµα τι είναι 

τιµή, αλλά και άνοιξε την πόρτα, για να φανεί ότι ο έλεος σε ορισµένες περιπτώσεις 

µπορεί να αναδυθεί µε τον τρόπο της προσωπικής επικοινωνίας. Ο Αχιλλέας, τελείως 

ανίκανος να λειτουργήσει ψύχραιµα, µε τον ορθό λόγο, µε πραότητα, πιάνεται από τη 

χαραµάδα φωτός που διεφάνη στην προσέγγιση του Φοίνικα και αφήνει ανοιχτό το 

ζήτηµα αν, πράγµατι, την εποµένη θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής, ενώ δεν 

απαντά στο αίτηµα ελέου (619).  Η απάντησή του στις αιτιάσεις και τις εκκλήσεις του 

Φοίνικα είναι πολύ σύντοµη και, στην πραγµατικότητα, περίληψη, όσων είχε πει στον 

Οδυσσέα. Ενώ επαναλαµβάνει περί τιµής όσα είχε πει στον Οδυσσέα – και µάλλον σε 

ύφος οξύ – αφήνει µετέωρο το ερώτηµα της έγνοιας για τους Αχαιούς.   

 Υποψιάζεται κανείς ότι ο ποιητής µε τους λόγους της Πρεσβείας, αποκαλύπτει 

αθόρυβα ότι ο έλεος δεν είναι εξάρτηµα της τιµής στον ηρωικό κώδικα, αλλά αξία 

που συνυπάρχει µε αυτήν και το ζήτηµα είναι η διακρίβωση των όρων που σταθµί-

ζουν την δυναµική της, όσο οι επικοί ήρωες ζούν την καθηµερινότητά τους στη µάχη 
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ή στα µετόπισθεν, περιπλανώµενοι ή εγκατεστηµένοι στον τόπο τους. Όταν θα έρθει 

η συνάντηση του Αχιλλέα µε τον Πρίαµο, θα διαπιστωθεί ότι ο έλεος λειτουργείται 

χωρίς καν αναφορά στην υπεροχή και στο πεδίο του ανατγωνισµού. Ο κώδικας θα  

συνεχίσει να ισχύει. Ο Αχιλλέας θα δεχτεί µε ικανοποίηση τα άποινα από τον Πρίαµο. 

Η πρώτη ρήση του Αχιλλέα στο επεισόδιο της Πρεσβείας αποκάλυψε ρωγµές στην 

λειτουργία του κώδικα, στη δεύτερη σύντοµη οµιλία του, την απάντηση στον Φοίνι- 

κα, δεν απαντά στο αίτηµα ελέου, αλλά η φράση … ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι 

                                         φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν  618-619 

 δείχνει ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. 

 Ο Αίαντας προσεγγίζει διαφορετικά τον έλεο. Χρησιµοποιεί ύφος φιλικό και 

µιλάει στον Αχιλλέα σαν ίσος προς ίσο, πράγµα που ενισχύει την ιδέα της συντροφι-

κότητας που διακινεί ο λόγος του. Ο πλάγιος λόγος αναφοράς στον Αχιλλέα µαρτυρεί 

συναισθηµατική φόρτιση µε διάψευση όσων θα περίµενε κάποιος από έναν που νοµί-

ζει πολύ φίλο του και δίνει δραµατικό τον τόνο του λόγου. Ο Αχιλλέας, αντί να προ-

τάξει την φιλία του µε τους εταίρους, ιεραρχεί πρώτη την οργή του. Για τον Αίαντα, η 

βαρύτητα της στάσης αυτής γίνεται µεγαλύτερη, αν µετρηθεί ότι οι φίλοι του τον 

τίµησαν εξαιρετικά περισσότερο κάθε άλλου (630-631). Παρατηρείται ότι και εδώ 

µετράει η τιµή, αλλά υπάρχει µία λεπτοµέρεια. Ο Αίαντας δεν αναφέρεται ούτε σε 

δώρα αναγνώρισης της τιµής του Αχιλλέα, ούτε σε τιµή που θα δοθεί, ούτε σε 

ζητήµατα τιµής που σχετίζονται µε τον Αγαµέµνονα. Η τιµή έχει ήδη δειχθεί στην 

πραγµατικότητα της καθηµερινότητας, στον πόλεµο και, µάλιστα, έχει αποδοθεί από 

εγνωσµένους φίλους (631). Αυτές οι διαπιστώσεις, αν και πραγµατικές, δεν είχαν θι- 

γεί από τους προλαλήσαντες. Αν και βρίσκονται στο πεδίο του κώδικα τιµής, έχουν 

έναν προσωπικό τόνο, που τονίζεται ακόµη περισσότερο από το λιτό ύφος του και τη 

φανερή ειλικρίνεια.  ∆είχνουν πέρα από το απρόσωπο και ψυχρό των κανονιστικών 
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διατάξεων που τόσο είχαν τονίσει ο Οδυσσέας και ο Φοίνικας. Ο Αίαντας δεν απορ-

ρίπτει την τιµή που ορίζει ο κώδικας. Η διαφοροποίησή του έγκειται εις το ότι την 

απελευθερώνει από υλικές αποζηµιώσεις, την θεωρεί δεδοµένη και όχι εναγώνιο 

ζητούµενο και θέµα προς απόδειξη, την ορίζει βάσει της φιλότητας που αναµφίβολα 

έχει βεβαιωθεί από τους συντρόφους. Αυτό είναι το στοιχείο που ταράζει τον Αχιλ-

λέα. Ο Αίαντας γίνεται πιο παραστατικός µε το να φέρει ως παράδειγµα αυτό που  

κατά παράδοση συµβαίνει σε ζητήµατα φόνου στην κοινωνία τους (632-636). Του 

είναι ακατανόητο, αν έτσι γίνεται σε ένα τέτοιο φοβερό συµβάν [78], πώς  µπορεί να 

διαγράφονται φίλοι από µια προσβολή - που διορθώνεται - για µια αιχµάλωτη. Το 

ανεπιτήδευτο και λιτό ύφος του αποδεικνύεται ισάξιο της ρητορικής δεινότητας του 

Φοίνικα και κερδίζει τον Αχιλλέα. Τα λύτρα του Αγαµέµνονα ώφειλε να δεχτεί ο 

Αχιλλέας, έτσι, απλά, όπως ο γονιός δέχεται τα δώρα του φονηά του παιδιού του και, 

µετά, να τιµήσει τους φίλους του που ικέτες και φιλοξενούµενοι βρίσκονται κάτω από     

τη στέγη του κι εκείνους που είναι πίσω και περιµένουν – τη σωτηρία ή το θάνατο. 

Το να απαλείφει ο Αχιλλέας την παρουσία τους, αυτό τον κάνει να είναι σχέτλιος και 

νηλής (630, 632). Στρέφεται στον Φοίνικα και τον Οδυσσέα και µιλάει σε τρίτο πρό-

σωπο για τον Αχιλλέα, ενώ αυτός είναι παρών. Η στάση αυτή δείχνει ότι αυτό που  

µετράει περισσότερο για εκείνον είναι η φιλότητα, ότι δεν υπάρχει νόηµα περαιτέρω 

συζητήσεων, αν ο Αχιλλέας δεν αντιλαµβάνεται το βάρος της αντίδρασής του στο 

αίτηµα αρωγής την ώρα που οι φίλοι του χάνονται. Οι τελευταίες λέξεις του Αίαντα 

είναι οι φίλοι 

κήδιστοί  τ’ ἔμεναι καὶ φίλτατοι, ὅσσοι  Ἀχαιοί                                       642.   

Ας προσεχθεί η έµφαση που δίνεται στο κατηγορούµενο µε την τοποθέτησή του στην 

 

78.  Edwards, 1987, 230. 
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κεφαλή του στίχου, την επανάληψή της σηµασίας µε διαφορετική λέξη και µε την 

καταγραφή και των δύο στον υπερθετικό. Τα λόγια αυτά δίνουν το µέτρο του λάθους 

του Αχιλλέα. Το να παραµερίζει το γεγονός της σχέσης µε εκείνους που έχουν τοις 

πράγµασι δεθεί µαζί του, µε εκείνους που εγνωσµένα τον τιµούν και αγαπούν και να 

τους αγνοεί. Η απόρριψη από τον Αχιλλέα της αποζηµίωσης που συνηθίζει η κοι-

νωνία του σε προσβολές όπως αυτή που ο ίδιος έχει υποστεί, είναι δείγµα της πλή-

ρους αποκοπής του από την πολεµική κοινότητα [79]. Στο βαθµό που η σχέση έχει 

διαρραγεί, δεν υπάρχει έδαφος να σταθεί ο έλεος. Ο Αίαντας αυτή την ιδέα εκφράζει 

και τη δίνει µε τρόπο παραστατικό και απλό.   

 Ο Adkins υποστηρίζει ότι o Aριστοτέλης προβαίνει σε µία ψευδή διάκριση, 

όταν µιλάει για ένα τέτοιο είδος φιλίας. Υποστηρίζει ότι ακόµη και στην οµάδα αυτή, 

η φιλία δεν είναι ανιδιοτελής, αλλά ότι και αυτή λειτουργεί βάσει του αµοιβαίου ωφέ- 

λους, της αµοιβαίας ευχαρίστησης και  της αµοιβαίας χρησιµότητας [80]. Αναλύ- 

οντας τη σηµασία των εννοιών του αγαθού και της αρετής στην πρώιµη αρχαϊκή κοι-

νωνία, συµπεραίνει ότι η φιλότης των οµηρικών ηρώων κινείται βάσει της αµοιβαι-

ότητας. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Finley [81]. Αν και, σίγουρα, η τιµή και το όφελος 

χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων στην οµηρική κοινωνία, θα πρέπει να εξε- 

τασθεί η βασιµότητα της θέσης των δύο ερευνητών, πολλώ µάλλον, στο βαθµό που 

είναι απόλυτοι ως προς την φύση της οµηρικής φιλότητος. 

 Ο Αριστοτέλης αναφερόµενος στη φιλία – φιλότητα στον Όµηρο – σηµειώνει  

τον κεντρικό ρόλο του χρήσιµου και του ωφέλιµου στη σχέση και επισηµαίνει ότι  

 

79.  Zanker, 1994, 90-91.   

80.  Adkins, 1963, 42. 

81.  Finley, 1977, 128. 
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στις περισσότερες των περιπτώσεων το φιλείν πραγµατικό αντικείµενο έχει όχι το φί- 

λο αλλά το φιλητόν- οὐ πᾶν φιλεῖσθαι ἀλλὰ τὸ φιλητόν, τοῦτο δ’ εἶναι ἀγαθὸν ἤ ὴδὺ 

ἢ χρήσιμον  …  (Ἠθ. Ν. 1155b17-18,  27-28, 1156a8-12). Η επισήµανση αυτή δείχνει να 

δικαιώνει τους  Adkins και  Finley. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης διακρίνει και ένα ξεχωρι- 

στό είδος φιλίας την τῶν ἀγαθῶν φιλία  καὶ κατ’ ἀρετὴν ὁμοίων. Σ’ αυτή δεν µετράει 

το χρήσιµο ή το ωφέλιµο αλλά η αρετή (Ἠθ. Ν. 1156b7-19). Ο Αίαντας φαίνεται το εί-

δος φιλότητας  να επικαλείται, µάλιστα ως γεγονός, και όχι ως ζητούµενο, ως κοινή 

εµπειρία των διαλεγοµένων στη σκηνή. Και, πάλι, εύστοχα θα αντέτεινε κάποιος ότι 

ακόµη και σ’ αυτόν τον φαινοµενικά «καθαρό» τύπο φιλίας υφίστανται σταθερά το 

ίδιον όφελος και η ανταποδοτικότητα. Πράγµατι, και ο Αριστοτέλης δέχεται αυτή την 

σκοπιµότητα, ωστόσο επιµένει στη διάκριση των ειδών φιλίας. Αυτό που κάνει τη 

διαφορά βρίσκεται στη θεωρία του περί αρετής. Κατά τον Αριστοτέλη, ο κάθε αν-

θρωπος πραγµατώνει στη ζωή του αυτό που κατά φύσιν διαθέτει και αυτό ισχύει και 

για τις ηθικές αρετές του. Αν δύο άνθρωποι είναι φίλοι,  τότε θα θέλει να δίνουν ο έ-

νας στον άλλον αυτό που διαθέτουν κατά φύσιν, όχι γιατί θα περιµένουν κάποιαν 

ανταπόδοση αλλά γιατί ἀγαθοί δ’ εἰσί καθ’ ἑαυτούς  [82]. Αυτό σηµαίνει  ότι η φιλία  

κρίνεται από τον χαρακτήρα των σχετιζοµένων προσώπων.  Kαι πάλι, ο Αριστοτέλης 

πουθενά δεν απαλείφει την ενεργό παρουσία της ιδιοτέλειας στην φιλία, ούτε στον 

τύπο των ἀγαθῶν. Η κοινή παρουσία αυτής της συνιστώσας θα ήταν αναµενόµενο να 

εξοµοιώνει και τους τρεις κατά Αριστοτέλη τύπους φιλίας. Η εξοµοίωση αυτή δεν 

υφίσταται, γιατί στην φιλία των αγαθών, τα δύο µέρη είναι άνδρες αρετής και αυτό 

δεν αναιρείται. Η αρετή κάνει την διαφορά. Και στην φιλία των αγαθών µπορεί να 

υπάρχει ιδιοτέλεια, αλλά αυτή δε δεσπόζει στη σχέση. Εκδηλώνεται σε πολύ µικρό- 

 

82.  Cooper,  1980,  312-315. 
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τερο βαθµό από ό,τι συµβαίνει στη φιλία των µη αγαθών. Είναι σε αυτό το σηµείο 

που δεν ευσταθεί η τοποθέτηση των Adkins -  Finley. O Aριστοτέλης αφήνει το περι-

θώριο να αντιληφθούµε ότι στις ανθρώπινες σχέσεις δεν υπάρχουν αυστηρά όρια, 

αλλά η όποια σχέση και συµπεριφορά διαµορφώνεται από σειρά παραγόντων και, 

απλώς, κάποιος ή κάποιοι από αυτούς είναι περισσότερο διακριτοί, ενώ άλ-λοι 

λιγότερο ή και υφίστανται λανθάνοντες. 

 Ο Αίαντας είναι αυτός που άγγιξε την ψυχή του Αχιλλέα 

πάντα τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι                                         645.   

Μόνον αυτό, γιατί η συνέχεια του λόγου του επιβεβαιώνει ότι είναι τελείως ανίκανος 

να περάσει στην πράξη. Το πάθος του για τον Αγαµέµνονα τον εµποδίζει (646-648).                                               

Ο έλεός του µένει στο επίπεδο αντίληψης και κρίσης, στο νου. ∆εν είναι αντικείµενο 

της παρούσας εργασίας η διερεύνηση αυτής της αναστολής. Υπάρχουν απόψεις που  

υποστηρίζουν ότι η φύση της συνίσταται σε µια αντίθεση λογικής – πάθους, ενώ κατ΄ 

άλλους το πρόβληµα βρίσκεται στην  σύγκρουση δύο τύπων ηθικών αξιώσεων [83]. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί πώς το θυµικό, τα ποικίλα πάθη αναστέλλουν αυτό  

που έχει κριθεί ορθό και πρακτέο. Αυτό που µας αφορά στην απάντηση που δίνει ο 

Αχιλλέας στον Αίαντα, είναι η αδυναµία του να υλοποιήσει αυτό που κρίνει ότι τον 

καλύπτει λογικά και συναισθηµατικά. Η αντίδραση αυτή φέρνει στην επιφάνεια 

ακόµη µια πτυχή του οµηρικού ελέου στο σύνολό του. ∆εν είναι µόνο πρόβληµα η 

αντίληψη του δεινού της κατάστασης εκείνου που βρίσκεται απέναντι, ούτε η εκτίµη-

ση της αντίδρασης µε την χορήγηση ελέου. Ένα στοιχείο που µπορεί να την αναστεί-

λει είναι η αδυναµία βούλησης του εν δυνάµει ελεούντος. Αν και µπορεί να έχει 

φθάσει στο σηµείο όχι µόνο να έχει αντιληφθεί τι συµβαίνει αλλά και να έχει κρίνει 

 

83.  Gill, 1996, 197-200.  
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ότι η λύση θα δοθεί µε µια πράξη ελέου από πλευράς του, αδυνατεί να περάσει στην 

πράξη. Ο έλεος έχει άµεση σχέση µε την ψυχολογία του ελεούντος.  Στην περίπτωση 

του Αχιλλέα, τουλάχιστον από τις τρεις τοποθετήσεις του στην Πρεσβεία, γίνεται 

φανερό ότι αυτό που τον αναστέλλει – ιδίως, µετά την ευαισθητοποίησή του από την 

ψυχολογική γλώσσα του Αίαντα - δεν είναι απλώς η µήνη κατά του Αγαµέµνονα, 

αλλά και ο φόβος µπροστά στον θάνατο [84]. Στον Φοίνικα έκανε ακόµη πιο ξεκά-

θαρο αυτό που είχε ξεκινήσει να αποκαλύπτει στον Οδυσσέα, η τιµή βρίσκεται µόνον 

σαν ζυγιστεί µε τον θάνατο. Ο σύντοµος διάλογος µε τον Αίαντα αυτήν  την πτυχή 

του ελέου θίγει. Απόρροια της δυναµικής που εξελίσσεται στο νου και την ψυχή του 

Αχιλλέα είναι η τρίτη διαφορετική απάντηση που δίνει στον Αίαντα αλλά και στην 

Πρεσβεία, ότι θα παρέµβει, όταν οι Τρώες φτάσουν στα δικά του πλοία. Αρχικά, 

αδιαφορεί και καλεί όλους να αναχωρήσουν, στη συνέχεια ανακοινώνει ότι θα φύγει 

την εποµένη µόνος και, τελικά, γνωστοποιεί ότι θα µπει στον πόλεµο, όταν η φωτιά 

αγγίξει πλοίο δικό του.  

 Ο ποιητής πληροφορεί πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. Οι προσδοκίες για έλεο 

διαψεύσθηκαν πικρά. Μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της αντίδρασης θα ήταν ότι 

κανείς δεν µπόρεσε να πιστέψει ότι ο Αχιλλέας θα φερόταν τόσο αντι-ηρωικά. Το α- 

ντι-ηρωικό του Αχιλλέα ήταν η µη χορήγηση ελέου! Ο έλεος θα ήταν η προσφορά 

της δικής του ανδρείας υπέρ των ὑπωροφίων εταίρων, κηδίστων και φιλτάτων (640, 

642).  

 Ο Αχιλλέας δεν αντιµετωπίζεται ως µη γενναίος στη µάχη αλλά ως µη γεν-

ναίος στον έλεο και µη αιδοίος σε ικέτες (Λ 664-665). Η στάση του στην Πρεσβεία 

αποκαλύπτει και τον κοινωνικό του θάνατο. Για την οµηρική αντίληψη, ο ἀφρήτωρ, 

 

84.  Zanker, 1994, 91. 
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ἀθέμιστος και ἀνέστιος (Ι 63) είναι ο πιο θλιβερός άνθρωπος, εκείνος που βρίσκεται 

σε επίπεδο ακόµη πιο οικτρό κι από εκείνο ενός ικέτη. Σε αυτήν την κατάσταση εγκα- 

ταλείπει τον ήρωα η Πρεσβεία. 

 Η αναπάντητη ικεσία της θα προσωποποιηθεί αµέσως µετά. Θα βρει έκφραση 

στο πρόσωπο του Πατρόκλου. Η σιωπηλή παρουσία του στη διάρκεια της συζήτησης 

µε τους πρέσβεις είναι ενταγµένη στην ποιητική του έργου, καθώς η Άτη που θα ακο-

λουθήσει τον Αχιλλέα για την προσβολή των Λιτών θα δράσει µέσω του πιο φιλητού 

στον ήρωα προσώπου, του Πατρόκλου, και, στο τέλος, µέσω αυτού στην πραγµα-

τικότητα θα επιτελεσθεί η κάθαρσίς του από την ασέβεια. Η ιδέα του ποιητή να ανα-

γάγει σε θεϊκό επίπεδο το πρόβληµα του ελέου είναι µια µεγαλειώδης σύλληψη.  

 

ζ΄.   Ο έλεος οµηρικών ηρώων 

 Ο Πάτροκλος, ουσιαστικά, θα συνεχίσει αυτό που η Πρεσβεία δεν έγινε δυνα- 

όν να τελειώσει. Θα επανέλθει θέτοντας περισσότερο επιτακτικά το αίτηµα ελέου 

υπέρ των Αχαιών. Η στενή σχέση του µε τον Αχιλλέα και το ευαίσθητο και ευγενικό 

του χαρακτήρα του δίνουν την ευκαιρία να ιδωθεί από µια διαφορετική οπτική ο 

έλεος που απασχολεί δύο φίλους ήρωες και αναφέρεται σε άλλους που ανήκουν στον 

κύκλο τους. 

 Ο Αχιλλέας, αµέτοχος του πολέµου, παρακολουθεί θεατής από το πλοίο του 

τις µάχες και τις συνεχείς αποτυχίες των Αχαιών. Στέλνει τον Πάτροκλο στο Νέστο-

ρα, για να βεβαιωθεί, αν ο τραυµατισµένος  που είχε δει να µεταφέρεται στα µετόπι-

σθεν είναι ο Μαχάονας (Λ 596-617). Ο Πάτροκλος µε αυτή τη µετάβαση θα έχει την 

ευκαιρία να βρεθεί ανάµεσα στους τραυµατισµένους Αχαιούς πολέµιστές και η εµπει-

ρία αυτή συναισθηµατικά θα τον συγκλονίσει. Καταλυτική θα είναι η συνάντησή του 

µε τον βαριά τραυµατισµένο Ευρύπυλο (Λ 804-848) , όµοιό του κατὰ  ὴλικίαν, κατὰ 
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ἤθη, κατὰ ἕξεις, κατὰ αξιώματα (Ρητ. 1386a25-26). Ο ποιητής γράφει πώς αντέδρα-

σε ο Πάτροκλος :  

τὸν δὲ ἰδών ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υὶός                                 Λ  814. 

Όσο τον περιποιείται, µαθαίνει ότι έχουν πάθει παρόµοια και άλλοι πολεµιστές 

Αχαιοί. Φροντίζοντας το τραύµα και ενθαρρύνοντας τον τραυµατία, είδε το τείχος να 

πέφτει από τους Τρώες, οι Αχαιοί µε φωνές να υποχωρούν και τότε, λέει ο ποιητής,  

ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καί ὣ  πεπλήγετο μηρὼ 

χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα                         Ο  397-398.  

 Αυτή η αφήγηση είναι προετοιµασία του εδάφους, επί του οποίου θα στηρίξει 

ο Πάτροκλος τις κατηγορίες του κατά του Αχιλλέα για την µη επίδοση ελέου στους 

µαχόµενους Αχαιούς. Ο Πάτροκλος, για πρώτη φορά έχει αποκτήσει προσωπική αντί-

ληψη της δεινής κατάστασης των Αχαιών. Η προσωπική εµπειρία θα αποτελέσει το 

στέρεο υπόβαθρο για την εκ µέρους του αποτίµηση των πραγµάτων και το ερέθισµα 

για την µε οξύτητα πλέον επαναφορά του αιτήµατος για έλεο – η Πρεσβεία το είχε 

διατυπώσει ακολουθώντας όλους τους κανόνες της ευπρέπειας. Τώρα θα διατυπωθεί 

από τον ίδιο, µε την άνεση που επιτρέπουν δύο παράγοντες, αυτός του στενού φίλου 

και εκείνος του ανθρώπου που έχει άµεση εικόνα των δρώµενων πρό ὀμμάτων  και 

µε προσωπική εµπειρία για τα κακά ἐγγύς φαινόμενα…ως πάθη ἐλεεινά που 

αναξίως υφίστανται οι εταίροι [85].  

 Σε λίγο ο Πάτροκλος θα εικονισθεί δάκρυα θερμά χέων ὥς τε κρήνη μελάνυ-

δρος (Π 3). Το συναισθηµατικό ξέσπασµά του οφείλεται στην συναίσθηση του ἀνα-

ξίου τυγχάνειν (Ρητ. 1385b19) των εταίρων, µε πλήρη αντίληψη του µεγέθους της 

καταστροφής,  µε συνείδηση δῆλον ὅτι ἀνάγκη τὸν μέλλοντα ἐλεήσειν ὺπάρχειν   

 

85.  Nehamas, 1980, 296-297. 
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(1385b16), αλλά και επίγνωση της αδυναµίας του να παρέµβει, αφού ο Αχιλλέας 

επιµένει να αδρανεί. Αφήνει τον Ευρύπυλο, για να τρέξει να πείσει τον Αχιλλέα να 

παρέµβει. Πιστεύει ότι ἀγαθὴ παραίφασίς ἐστιν ὲταίρου (Ο 404). Θα ήταν καλό να 

συγκρα-τηθεί αυτή η πίστη του. Η παρέµβαση του Πατρόκλου θα µοιάσει συνέχεια 

εκείνης του Αίαντα. Είναι τόσο όµοια στο ύφος, ώστε αφήνει το περιθώριο να υπο- 

θέσει κανείς ότι κάπως έτσι θα µιλούσε ο Αίαντας στον Αχιλλέα, αν ήσαν µόνοι. Ο 

Αχιλλέας πλησιάζει τον Πάτροκλο που κλαίει απαρηγόρητος. Ο ποιητής παρατηρεί 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς                                      Π  5. 

 Είναι πρώτη φορά που ο Αχιλλέας εικονίζεται οικτίρων κάποιον. Ο Αρί-

σταρχος σχολιάζει ότι ο Πάτροκλος κατόρθωσε να προκαλέσει τον έλεο του Αχιλλέα. 

Ο Πάτροκλος πάσχει από το θέαµα των υποχωρούντων άτακτα Αχαιών και την εµπει-

ρία των εταίρων που πέφτουν µαχόµενοι. Η ψυχική αυτή κατάσταση είναι που εικονί-

ζουν τα δάκρυά του.  

 Τα δάκρυα και ο θρήνος συχνά συσχετίζονται µε τον έλεο. Η Ανδροµάχη δά- 

κρυ χέουσα ζητάει τον έλεο του Έκτορα (Ζ 405), ο ∆ίας αποσύρει τα ιερά άλογα του 

Αχιλλέα, όταν τα είδε µυρώµενα (Ρ438), ο Πρίαµος µέγα οἰμώξας ικετεύει τον  Έκτο- 

ρα και η Εκάβη για τον ίδιο λόγο ὀδύρετο δάκρυ χέουσα (Χ 79), ενώ ο ίδιος ο Αχιλ-

λέας νέκυν ἐλεεινόν βλέποντας τον Πάτροκλο, ύψωσε γοερό θρήνο και το αυτό, ο 

Πρίαµος γονατίζει ικέτης κατακλυσµένος από δάκρυα γόοιο (Ω 507). Η ίδια σχέση 

βρίσκεται και στην Οδύσσεια. Ο Μενέλαος, όταν σώζεται ναυαγός στην Αίγυπτο, 

αναρωτιέται τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε (δ 364), η Αθηνά την Πηνελόπη 

ὀδυρομένην ἐλεαίρει (δ 828) και ο Οδυσσέας µε δάκρυα ελεεί την ψυχή του Ελπή-

νορα (λ 55). Ο Αριστοτέλης έχει συλλάβει τη σχέση ανάµεσα στα πάθη και την 

έκφρασή τους µε σωµατικές εκδηλώσεις (Ψυχ. 403a25-31).  Σήµερα, η σχέση αυτή εί-

ναι τεκµηριωµένη και αδιαµφισβήτητη. Η παρατήρηση ενδιαφέρει στην προβλη-
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µατική του πολυσύνθετου της διαδικασίας που οδηγεί στον έλεο. Θα πρέπει να 

αποµακρυνθεί κανείς από µια προσέγγισή της µε όρους απλούς και απόλυτες  κατη-

γοριοποιήσεις. Αρκεί να λάβει κανείς υπ’ όψιν την περί «ανταγωνιστικών»   οµηρι-

κών αξιών θεώρηση παλαιότερων φιλολόγων ή εκείνη της αποδόµησης του προσώ-

που των οµηρικών ηρώων. Φαίνεται ότι τα ζητήµατα απαιτούν την εξέτασή τους από 

πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

 Ο διάλογος Αχιλλέα – Πατρόκλου µε τον οποίο αρχίζει η Π΄ ραψωδία, θυµίζει 

εκείνον της Κλεοπάτρας µε τον Μελέαγρο. Η εικόνα που µετέφερε ο Φοίνικας δεν 

βρήκε ανταπόκριση στον αποδέκτη. Εδώ, η εξέλιξη δείχνει ότι η ικεσία του Πατρό-

κλου βρίσκει τον Αχιλλέα σε κάποια εγρήγορση. Το οξύ λεξιλόγιο µε τις βαριές 

κατηγορίες κατά του Αχιλλέα ( Π 31-36) θα κρατήσει ο Βιργίλιος και, στο ∆ βιβλίο 

της Αινειάδας, η ∆ιδώ τα ίδια περίπου λόγια θα εκστοµίσει κατά του «άπιστου» 

Αινεία (Aen. IV 365-366). Τα λόγια του Πατρόκλου ηχούν αυθόρµητα και αυθεντικά, 

προδίδουν ευαισθησία και πόνο, αυτό που έλειπε από την αφηγηµένη ιστορία του 

Μελέαγρου.Ο ποιητής βλέπει ότι ο Πάτροκλος απευθύνεται στον Αχιλλέα λισσόµενος 

(46). Αλλά, το ίδιο ικέτης είχε σταθεί και ο Φοίνικας και ήταν πολύ ελκυστική η 

ιστορία µε τον Μελέαγρο, γιατί έφερνε στο προσκήνιο τα κλέα ἀνδρῶν, που τραγου-

δούσε λίγο πριν ο Αχιλλέας. Η τότε απάντησή του ήταν σκληρή. Τώρα, ανοίγει ένα 

διάλογο και δειλά αφήνει κάποιο περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση πάνω στο 

αίτηµα ελέου που διατυπώνει ο Πάτροκλος. Ο Πάτροκλος δεν µιλάει ούτε για τιµή, 

ούτε για δώρα αναγνώρισης, ούτε για τους κινδύνους που πρόκειται να αντιµετωπίσει 

και για αντισταθµιστικά οφέλη. Ο έλεος της Πρεσβείας είχε στηριχθεί σε όλα αυτά. 

Ήταν ένας έλεος που πνιγόταν από κανονισµούς, από βεβαιότητες, από συµβάσεις. 

Όµως, ένας  τέτοιος έλεος έχανε κάτι από τα φυσικά του συνοδά χαρακτηριστικά, το 

αυθόρµητο, το µη συµβατικό, το µη προσχεδιασµένο. Όταν ο έλεος γίνεται τύπος, 
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αυτοαναιρείται. Αυτό συνέβη στην Πρεσβεία. Ο Αίαντας, ο µόνος που εκφράστηκε 

έξω από το κανονιστικό πλαίσιο του ηρωικού κώδικα, βρήκε ευήκοα ώτα.  

 Ο Αχιλλέας ενδιαφέρεται, ακούει και συγκατανεύει στο αίτηµα του Πατρό-

κλου να ντυθεί τα δικά του όπλα και να βγει στη µάχη υποδυόµενος τον ίδιον. Βεβαί-

ως, η απάντησή του δεν προκύπτει από έγνοια για τους Αχαιούς. Η περιγραφή του 

ποιητή κάνει σαφές ότι κίνητρο είναι ο ίδιος να λάβει τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος. Βρί-

σκεται φυλακισµένος στον θυµό του και την αποζηµίωση για την τιµή του. Γι’ αυτό 

υποχωρεί από όσα είχε ορίσει περί τιµής στην Πρεσβεία και επανέρχεται φτάνοντας 

στο σηµείο να ζητήσει να υποχωρήσει ο Πάτροκλος σε περίπτωση που θα κατατρο-

πώνει τους Τρώες, όχι φειδόµενος της ζωής του, αλλά, για να µη τιµηθεί µε περισ-

σότερη δόξα από όσο ο ίδιος (Π 84, 90). Όσο κι αν αληθεύει ο εγωκεντρισµός του, 

παραµένει γεγονός ότι κάνει ένα ακόµη βήµα πέρα από εκείνο που είχε κάνει στον 

Αίαντα. Επιτρέπει στον Πάτροκλο να οδηγήσει τους Μυρµηδόνες κατά των Τρώων. 

Η έξοδος του Πατρόκλου, ως γνωστόν, σηµαίνει την αρχή του τέλους της Ιλιάδας. 

Ωστόσο, πέρα από την ποιητική, είναι αξιοπρόσεκτη η πορεία που διανύεται στο 

ηρωικό περιβάλλον του ποιήµατος και πώς λειτουργούν οι σχέσεις ανάµεσα στους 

ήρωες µε θέµα τους τον έλεο.  

 Στον αντίποδα του διαµειβοµένου ελέου των στενότατων εταίρων, βρίσκεται 

ο διαµειβόµενος έλεος µεταξύ των βασικών ηρώων των αντίπαλων στρατοπέδων, του 

Αχιλλέα και του Έκτορα.     

 Ο Αχιλλέας έχει απορρίψει την παράκληση του τραυµατισµένου Έκτορα, το 

πτώµα να παραδοθεί στους δικούς του και να λάβει πλούσια λύτρα αποζηµίωση   

λίσσομ’ ὺπὲρ ψυχῆς καί  γούνων σῶν τε τοκήων, 

μή με ἔα παρὰ  νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν                            Χ  338-343. 
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 Αξίζουν σχολιασµού τρία σηµεία στην ικεσία αυτή. Πρώτα, ότι είναι ικεσία 

αυτού του τύπου που ο Gould ονοµάζει «µεταφορική», καθώς, λόγω του βαρέος 

τραυµατισµού του, δεν µπορεί να ικετεύσει γονατιστός. Το δεύτερο είναι η τριπλή 

επίκληση, στη ζωή, στα γόνατα και στους γονείς του Αχιλλέα. Τέλος, είναι ενδιαφέ- 

ρον ότι βρισκόµαστε στη µοναδική περίπτωση στο έπος, όπου προσφέρονται λύτρα 

για την εξαγορά όχι της ζωής ενός πολεµιστή, αλλά για την παράδοση του πτώµατός 

του στους οικείους του.  

 O Σχολιαστής (bT) λέει ότι αυτή η ικεσία του Έκτορα είναι εντυπωσιακή πρό-

βλεψη της µοίρας του. Πράγµατι, ο ποιητής επινοεί έναν απρόσµενο τρόπο, για να 

ετοιµάσει το κοινό του σχετικά µε την κάκωση που θα υποστεί η σωρός του Έκτορα 

από τον µαινόµενο Αχιλλέα και µε την ικεσία του Πριάµου στον Αχιλλέα να του πα- 

ραδοθεί η σωρός του παιδιού του.  Ο Gould ξεχωρίζει την ικεσία του Έκτορα από τις 

άλλες ικεσίες και βάσει της απόρριψής της αλλά και λόγω της µη τελετουργικής 

ολοκλήρωσής της – ο Έκτορας δεν µπορεί να έρθει σε φυσική επαφή µε τον ικετευ- 

όµενο Αχιλλέα, γιατί κείτεται βαριά τραυµατισµένος, σχεδόν ετοιµοθάνατος. Την 

κατατάσσει στις ονοµαζόµενες «απορριπτικές», «µεταφορικές» ικεσίες» [86].   

 Εδώ, ο έλεος ζητείται και υπέρ ψυχῆς. Στο οµηρικό λεξιλόγιο η ψυχή δεν έχει 

την σηµασία του πνεύµατος ή κάτι του εντελώς αφηρηµένου, αλλά σηµαίνει ό,τι δί-

νει ζωή στο σώµα.  Με άλλα λόγια, ο Έκτορας ικετεύει τον Αχιλλέα στο όνοµα της 

ίδιας της ζωής του – της ζωής του Αχιλλέα. Ένα ακόµη ιδιαίτερο στοιχείο της ικεσίας 

του Έκτορα, είναι το γεγονός ότι  είναι η µόνη ικεσία που γνωρίζουµε, στην οποία ο 

ικέτης ικετεύει για το πτώµα του. Οµηρικές ικεσίες γίνονται µε αναφορές ὐπὲρ τοκέ-

ων (Ο 660),  ὑπὲρ πατρὸς καὶ  μητέρος … καὶ τέκεος (Ω 466-467), ενώ υπάρχει και 

 

86.  Gould, 1973, 81 σηµ. 42.         
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η εκδοχή λισσέσκετο γούνων (Ι 451). Στο οµηρικό λεξιλόγιο τα γόνατα ταυτίζονται 

την σωµατική δύναµη (Ρ 569). Όσον αφορά στην ψυχή,  ο Claus έδειξε επαρκώς, ότι 

δεν πρόκειται για την αφηρηµένη έννοια που χρησιµοποιείται σήµερα, αλλά για κάτι 

συγκεκριµένο, κάτι που που υποστασιάζει την ίδια τη ζωή [87]. Ο Crotty, αντίθετα, 

σχολιάζει ότι ο Έκτορας ικετεύει υπέρ των γονέων, για να τονίσει τη σπουδαι-ότητα 

της σχέσης του πολεµιστή µε τον πατέρα του [88]. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι 

η µετάφραση των Ο΄ της Παλαιάς ∆ιαθήκης αποδίδει την αρχή της ζωής στον Αδάµ 

µε τη φράση καὶ ἔπλασεν ὸ Θεὸς ταὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν 

εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὸ ἄνθρωπος είς ψυχὴν ζῶσαν (Γεν. 

β 7). Θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο η ψυχή να κατανοείται γενι-κά στην 

ανατολική Μεσόγγειο µε την αυτή σηµασία στα αρχαϊκά χρόνια, αφού µε την ίδια 

σηµασία χρησιµοποιείται και από τον Όµηρο, όπως και από τους Εβραίους της αυτής 

περιόδου. 

 Παρά το ότι καθένα από τα τρία κωδικοποιηµένα σηµεία, µε τα οποία διατυ-

πώνει την ικεσία του ο Έκτορας, εντοπίζονται διάσπαρτα σε παρόµοια αιτήµατα στο 

έπος, πουθενά δεν βρίσκονται και τα τρία µαζί, όπως εδώ στην ικεσία του Έκτορα. 

Μία ακόµη ιδιοµορφία στην ικεσία του είναι το διαφορετικό πνεύµα αναφοράς στους 

γονείς του. Οι ήρωες ικέτες επικαλούνται τον δικό τους πατέρα, όταν βρούν ότι θα 

µπορούσαν να διαφύγουν του θανάτου µε την πληρωµή λύτρων. Πάντοτε για τέτοια 

λύτρα επικαλούνται τον πατέρα τους – ας δούµε τον Άδρηστο (Ζ 46) ή τους γιούς του 

Αντίµαχου (Λ 130-131). Ο Έκτορας δεν επικαλείται τον πατέρα του για πληρωµή 

λύτρων, δεν ζητάει κάν την σωτηρία της ζωής του. Αδιαφορεί για τον εαυτόν του. 

 

87.  Claus, 1981, 61 σηµ. 6.                

88.  Crotty, 1994, 9. 
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Του Αχιλλέα τον πατέρα επικαλείται, τον οποίο ο Αχιλλέας λατρεύει (Τ 315-337),  

του Αχιλλέα τη ζωή µακαρίζει, γι’ αυτήν µίλησε στην Πρεσβεία ο ήρωας (Ι 398-416), 

του Αχιλλέα το κάλλος και τη δύναµη αναγνωρίζει, εξαιρετική µεγαλοψυχία, αν συγ-

κριθεί µε το ήθος του Αγαµέµνονα (Ι 160-161). Σε τελευταία ανάλυση, ο Έκτορας 

επικαλείται µε τρεις λέξεις ό,τι πιο σηµαντικό έχει ο Αχιλλέας, ώστε να κερ δίσει τον 

έλεό του. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί ακόµη ένα δείγµα της ταπεί-

νωσης κατά την διατύπωση αιτήµατος ελέου σε ικεσία. 

 Η ικεσία του Έκτορα παρουσιάζει ακόµη ένα παράδοξο, αφού αίτηµα δεν εί- 

ναι η ζωή και διάσωσή του, αλλά ο ενταφιασµός του. Η έγνοια του ενταφιασµού δη-

λώνεται έντονη και από το φάντασµα του Πατρόκλου που πρώτα απ’ όλα παρακαλεί 

τον Αχιλλέα  θάπτε με ὅττι τάχιστα, πύλας Ἀΐδαο περήσω ( Ψ 71-72 ). Υπενθυµίζε- 

ται ότι και ο Πρίαµος σκυµµένος από τα τείχη ψηλά, ζητάει το έλεος του Έκτορα, 

ώστε να  αποτραπεί η ατιµωτική έκθεση του πτώµατός του στα σκυλιά, κάτι που θα 

συνέβαινε  – και, όντως, έτσι έγινε – αν, µε την απουσία του, οι Αχαιοί έµπαιναν στην 

Τροία (Χ 74-76). Ο Έκτορας το ίδιο εκφράζει µε την ικεσία του. Έχει επίγνωση του 

πόνου που θα προκαλέσει στους δικούς του η πιθανότητα να γίνει το πτώµα του λεία 

σκυλιών και πετεινών έξω από τα τείχη. Έγνοια του είναι να µην τους προσθέσει και 

αυτόν τον πόνο. Σκληρή όµως,  η απάντηση του Αχιλλέα:  

µή µε, κύον, γούνων γουνάζεο µηδὲ τοκήων 

κύνες τε καὶ  οἰωνοὶ  κατὰ  πάντα  δάσονται                                    Χ  345, 354. 

 Η ικεσία του Έκτορα, µε µια έννοια συνεχίζει την ιδέα του κήδεσθαι του 

οίκου και της πόλεως που είχε θιγεί στο επεισόδιο της συνάντησης µε την Ανδροµάχη 

στην Ζ ραψωδία. Στην ραψωδία Χ θα διακινηθεί και πάλι η αυτή ιδέα µε επίκεντρο 

τον ίδιο και αντικείµενο κήδους τον Πρίαµο και την Εκάβη. Και στις τρεις περιπτώ-

σεις συµπαρατάσσεται το κήδεσθαι µε το ελεείν. Η Ανδροµάχη ζητούσε επίµονα τον 
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έλεο του ήρωα και αυτός σηµασιολογικά ταυτιζόταν µε το κήδεσθαι της ιδίας και του 

παιδιού πρωταρχικά αλλά και εκείνου της πόλης, γενικότερα. Έξοδος του Έκτορα 

στη µάχη, για την Ανδροµάχη σηµαίνει  οὐδ’ ἐλεαίρεις  παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ 

ἄμμορον  (Ζ  407-408) και το αντίθετο, η παραµονή του στα τείχη, στην πόλη, ταυτί-

ζεται µε την παροχή ελέου - ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ  αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ (Ζ 

406-407, 431). Ο Έκτορας δεν αρνείται αυτόν τον ιδιότυπο έλεο που τόσο έντονα 

πλησιάζει το κήδος. Της απαντάει … τάδε πάντα µέλει, γύναι· ἀλλὰ  μάλ’  αἰνῶς  αἰ-

δέομαι  Τρῶας (Ζ 440-41). Και την κατάσταση αντιλαµβάνεται και κρίνει σκόπιµο 

και ορθό το ελεείν. Είναι στο ἀλλά (441) της φράσης του που φανερώνεται το κώλυ-

µα. Στον Αχιλλέα το κώλυµα ελέου είχε φτάσει να είναι το µέγεθος της µήνης – το 

’χε πει στον Αίαντα, στην Πρεσβεία – εδώ, το εµπόδιο είναι το αιδείσθαι της τιµής 

όχι γενικά, αλλά της πολεµικής τιµής, της ιδιότητας του πολεµιστή. Άρνηση να βγει 

στο πεδίο της µάχης ισοδυναµεί µε αναίρεση της ταυτότητάς του ως πολεµιστή. Στο 

δίληµµα έλεος / κήδος οίκου και πολεµική τιµή, το βάρος πηγαίνει στην πολεµική 

ιδιότητα.   

 Παρόµοια δείχνονται τα πράγµατα και στο επεισόδιο του Πριάµου και της 

Εκάβης που ικετεύουν τον Έκτορα να µην επιτρέψει στον εαυτό του να µονοµαχήσει 

µε τον Αχιλλέα. Με τη σκηνή αυτή ξεκινάει η ραψωδία Χ.  Εδώ οι τόνοι είναι έντονα 

δραµατικοί, αλλά η ικεσία δοσµένη το ίδιο παραστατικά όπως στη συνάντηση των 

συζύγων στην Ζ ραψωδία. Ο Πρίαµος εικονίζεται στα τείχη πρώτος να έχει αντιλη-

φθεί τον Έκτορα και µε υψωµένα τα χέρια, σκυµµένος προς το µέρος του και 

τραβώντας τα µαλλιά του του φώναζε  πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ 

ἐλέησον  (59). Ο Πρίαµος δεν µιλάει για το δούλιον ἧμαρ που έκλαιγε η Ανδροµάχη, 

αλλά για τη ντροπιαστική εικόνα του ως νεκρού στην αλωθείσα Τροία (66-75). Η 
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Εκάβη µε τη σειρά της σε θρήνο, εκθέτει τον µαστό της φωνάζοντας  …τάδε τ’ αἴδεο 

καὶ  μ’ ἐλέησον (82). Εκείνος εστιάζει στην καταρράκωση του προσώπου του ως πα-

τέρα νεκρού, εκείνη στη σχέση της ως µητέρας. Ο καθένας του οίκου ικετεύει 

στηριγµένος στη σχέση συγγένειας. Ο εκζητούµενος έλεος  από τον Πρίαµο και την 

Εκάβη έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε εκείνον της Ανδροµάχης, του κήδεσθαι και 

συναντά την ίδια άρνηση.  

 Αυτός ο τύπος του ελεείν που νοηµατικά συνέχεται τόσο στενά µε το κήδε- 

σθαι, καταλήγει να αποκτά µια διάσταση υπαρξιακή. Ο Έκτορας άκουσε την Ανδρο-

µάχη, την διαβεβαίωσε ότι τον µέλουν όσα του είπε και τον ικέτευσε και, παρά το ότι 

της οµολόγησε ότι θα πράξει διαφορετικά, κάπου προς το τέλος σηµειώνει ο ποιητής: 

πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας (484). Αυτό το ἐλέησε εκφράζει έναν τρόπο του είναι. 

∆ιαµηνύει ότι τα πρόσωπα ζουν, υπάρχουν µε δοµικό στοιχείο τους την µεριµνα για 

κάποιον άλλον. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα θεώρηση, που χρήζει έρευνας. Η 

σύγχρονη οντολογία έχει καταθέσει σχετικούς προβληµατισµούς  [89]. Από την άλλη  

αυτός ο έλεος µε χαρακτηριστική την έµφαση στη µέριµνα για τον άλλον –τον ελε-

ούµενο- αυτόν που είναι πολύ κοντινός, όπως συµβαίνει µε τα οικεία πρόσωπα, 

καλύπτει την θέση του Αριστοτέλη, ότι ο έλεος δεν µπορεί να λειτουργήσει µεταξύ 

προσώπων τα οποία σφόδρα ἐγγὺς ὦσιν οἰκειότητι (Ρητ. 1386a18).   

 Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, όπως η Ανδροµάχη, το ίδιο και ο Πρίαµος και η 

Εκάβη, ζητούν τον έλεο κάνοντας αρχικά µια αναδροµή στο παρελθόν και µόνο στη 

συνέχεια έρχονται στο παρόν, οπότε δηλώνουν τους φόβους τους για τα µελλούµενα. 

Η Ανδροµάχη µιλάει για το πατρικό της σπίτι και µετά δένει τα παρόντα µε το κακό 

που θα πάθει στην περίπτωση που χαθεί ο Έκτορας, ο Πρίαµος µνηµονεύει τα παιδιά  

 

89.  Heidegger, 1978, 297. 
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που έχασε, κάνει υποθέσεις για το παρόν τους και µετά διεκτραγωδεί την κατάστασή 

του σε περίπτωση που ο Έκτορας θα έχει σκοτωθεί, η Εκάβη µε τον σπαρακτικό 

µητρικό λόγο της φέρνει δραµατικά το παρελθόν στο παρόν και µιλάει για το κόστος 

της απουσίας του Έκτορα στο µέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζεται η δύνα- 

µη της ανάµνησης στην εκζήτηση του ελέου. Η δύναµη αυτή βρίσκεται στον γνω-

στικό χαρακτήρα των αναµνήσεων, ενώ οι αναδυόµενες από το παρελθόν εµπειρίες 

συλλειτουργούν στο επίπεδο της εκτίµησης µιας κατάστασης που αντιµετωπίζεται 

στο παρόν και τυχαίνει να συναρτάται µε τον έλεο.  

 Η  ανάµνηση βιωµάτων και συµβάντων διευκολύνει στην κατανόηση του πα-

ρόντος και αυτό ισχύει στην Ιλιάδα κατά µείζονα λόγο για τον Αχιλλέα.  Ο ποιητής 

θα το δείξει στην τελευταία ραψωδία. Μέσα από τις µνήµες θα µπορέσει να δει καθα-

ρότερα το παρόν. Θυµούµαστε, στην ραψωδία Τ είχε λήξει η περιώνυµη µήνη – νῦν 

ἐγὼ παύω χόλον (65). Όµως είχε παύσει ο χόλος κατά του Αγαµέµνονα. Ο χόλος 

συνέχισε να τον κυριεύει και είναι απ’ αυτόν που σκότωσε τον ικέτη Τρώα, τον ικέτη 

Λυκάονα και τόσους άλλους,  µέχρι που έφτασε στο ανοσιούργηµα της κακοποίησης 

του νεκρού Έκτορα. Ένας άλλος χόλος τον κατέτρωγε. Ήταν εκείνος της απώλειας 

του Πατρόκλου. Στο τέλος, µέσα από τις µνήµες θα αντιληφθεί την αλήθεια της ζωής 

και θα την πει στον Πρίαµο µε την παραβολή των πίθων και µέσα από τις µνήµες θα 

κρίνει κατά τρόπο αριστοτελικό ότι το πάθος, µε το οποίο απαντάται η διαµορφωµένη 

µπροστά του κατάσταση, οφείλει να είναι ο έλεος, η παράδοση της σωρού µε τα ίδια 

του τα χέρια [90].  Η ανάκληση εκείνων που έχουν γίνει δεν σηµαίνει αναβίωσή τους 

στο παρόν, ούτε έχει το νόηµα µιας κάποιας νοσταλγίας. Πουθενά στο έπος δεν θυ- 

µάται κάποιος απλώς και µόνο από ευχαρίστηση. Ο ∆ιοµήδης ανακαλύπτει λόγους  

 

90.  Crotty,  1994, 72. 
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φιλότητας µε τον Γλαύκο, η Ανδροµάχη µαρτυρίες αφοσίωσης στον Έκτορα, ο Λυ-

κάονας λόγους συνέχισης της ζωής του από τον Αχιλλέα, ο Οδυσσέας αποδείξεις της 

ταυτότητάς  του στους Φαίακες, o Mενέλαος  µαρτυρίες στον Τηλέµαχο για την  επι- 

βίωση του Οδυσσέα και ο Αίαντας καλεί τους Αχαιούς σε έφοδο µε το μνήσασθαι 

θούριδος ἀλκῆς. Η Ανδροµάχη, ο Πρίαµος, η Εκάβη, ανατρέχουν στο παρελθόν της 

κοινής σχέσης, για να κατανοηθεί το παρόν και να δοθεί συνέχεια στην κοινή εµπειρί- 

α που δένει τα µέλη του οίκου, µια συνέχεια που µόνο ο έλεος µπορεί να προσφέρει 

στα δεδοµένα του παρόντος. Ο Jean-Pierre Vernant λέει ότι « η ανάµνηση δεν ανα-

ζητά να τοποθετήσει τα γεγονότα στο χρονικό τους πλαίσιο, αλλά να φτάσει στο βά-

θος του είναι … επιτρέπει να κατανοηθεί το γίγνεσθαι στο σύνολό του » [91]. Τελικά, 

η ανάµνηση λειτουργεί υποστηρικτικά στον ελεούντα προς την κατεύθυνση χορήγη- 

σης ελέου, γιατί επαναφέρει κοινές του µε τον ελεούµενο µνήµες ανοίγοντας το πεδίο 

επανεκτίµησης κοινών βιωµάτων βάσει της φιλότητος που έχει εδραιωθεί µέσω αυ-

τών. O ρόλος της επανεκτίµησης βιωµάτων θα δειχτεί καλλίτερα  στην τελευταία 

ραψωδία της Ιλιάδας, όταν ο Πρίαµος φωτίσει τον δρόµο του ελέου ξεκινώντας την ι- 

κεσία του µε το  μνῆσαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ (486). 

 Όµως αυτό το μνῆσαι δεν αφορά µόνο στον Αχιλλέα. Είναι ίδιον του ίδιου του 

ποιήµατος και της ποιητικής του έπους. O Ηavelock έδειξε ότι το αρχαϊκό έπος δεν 

έχει µόνον το ρόλο της «εγκυκλοπαίδειας», όπου αποµνηµονεύονται ονόµατα, γενιές, 

θεοί και γεγονότα, αλλά έχει αναλάβει και το βάρος της διδαχής της κοινωνίας, 

µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να δικαιολογείται η χρήση του όρου « κοινωνία του 

τραγουδιού» [92]. Έτσι, οι µνήµες που ανακαλεί στον Αχιλλέα ο Πρίαµος γίνονται µε  

 

91.  Vernant, 1989, 146. 

92.  Ηavelock, 1963, 60-95. 
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µία έννοια και δικές µας µνήµες. Όταν, πάλι, ζητάει από τον Αχιλλέα να θυµηθεί τον 

πατέρα του, τον Πηλέα, δεν ζητάει να θυµηθεί ο,τιδήποτε, αλλά υποννοεί – και ο 

συνοµιλητής του το καταλαβαίνει αυτό - τις µνήµες εκείνες που έχουν κοινά σηµεία 

µε  ό,τι ανήκει ή απασχολεί τον Πρίαµο. Με άλλα λόγια, ανακαλεί µνήµες, ως το 

κοινό υπόβαθρο, για να συγκροτήσει σχέση µε τον Αχιλλέα. Μάλιστα, δεν του λέει 

«να, µοιάζω µε τον πατέρα σου, γιατί κι εγώ, όπως εκείνος…». Μια τέτοια 

προσέγγιση θα διέστρεφε την αλήθεια  Ο Αχιλλέας δεν είναι Έκτορας. Η απόσταση 

µεταξύ τους υφίσταται, όπως και εκείνη του Αχιλλέα από τον Πρίαµο και είναι 

αριστοτελική προϋπόθεση για την φανέρωση ελέου [93]. Εναπόκειται όµως στον ίδιο 

να ανακαλέσει στοιχεία και σύµβολα που θα λειτουργήσουν την αναλογία του µε τον 

νεκρό και του Πριάµου µε τον Πηλέα. Μέσα από αυτές θα βρει ότι αυτό που τον 

δένει µε τον Πρίαµο είναι η µεριµνα για τον άλλον. Εκείνος µπορεί να φροντίσει τον 

γιό του, που κείτεται στο πλάι και περιµένει την τελευταία πράξη, αυτή που είχε ικε-

τεύσει τον ήρωα κι εκείνος του την είχε αρνηθεί, την ταφή µε όλο το παραδοσιακό τε-

λετουργικό. Αντιθέτως, αυτός βρίσκεται στην απόγνωση, γιατί δεν έχει βρεθεί  δίπλα 

στο γέροντα Πηλέα να µεριµνήσει το τέλος του. Αυτή η αδυναµία είναι που θα τον ο- 

δηγήσει στη χορήγηση του ελέου που ζητάει ο ικέτης Πρίαµος (Ω 506). Το αίτηµα εί-

ναι η µε κάθε ευπρέπεια παράδοση του νεκρού  Έκτορα. Όµως, πριν τον έλεο και σε 

αντίθεση µε ό,τι παρατηρήθηκε σε σκηνές  ικεσίας και ελέου σε όλη την εξέλιξη του 

ποιήµατος, εδώ ξεσπά γόος, δηµόσιο θρηνητικό άσµα (507). Θρηνούν και οι δυο 

(509-512). Ίσως δεν υπάρχει ανάλογη σκηνή στην παγκόσµια λογοτεχνία, όπου οι 

ηγέτες δύο εχθρικών στρατοπέδων, ο ένας ικέτης στον άλλο και σε πολεµικό περι-

βάλλον να θρηνούν από κοινού. Τον θρήνο θα ακολουθήσει ο οίκτος (516, 591) και, 

 

93.  Hammer, 2002, 220.  
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τέλος, ο έλεος της απόδοσης του νεκρού, της οποίας προέκταση θα είναι η µετοχή και 

του ίδιου του Αχιλλέα στο τελετουργικό τελευταίο ντύσιµο του νεκρού και στην 

απόθεσή του στην άµαξα (589). Oι µνήµες έδωσαν τη δυνατότητα στον Αχιλλέα να 

µπει στη θέση του Πηλέα και πλέον, από εκείνου τη σκοπιά να εκτιµήσει την 

πραγµατικότητα. Έχοντάς του µπροστά του σε άκρα ταπείνωση τον Πρίαµο, δηλαδή 

σε κατάσταση κένωσής του από κάθε µεγαλείο και κάθε δόξα, µε τον αγαπηµένο του 

γιό νεκρό ακριβώς δίπλα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να πάρει την «κενή» θέση 

του Πριάµου και να δει πάλι τον εαυτόν του από εκείνου την σκοπιά. Όλα αυτά µε 

την απόσταση από όλα τα πρόσωπα υπαρκτή. Αυτή η οπτική έφερε τον έλεο.     

 Την εποµένη, η Εκάβη, θρηνώντας τον Έκτορα θα φωνάξει  

ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν· 

οἱ  δ΄  ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ                                  749-750. 

Κι όµως, ήξερε ότι οι θεοί τον είχαν εγκαταλέιψει την ώρα του θανάτου. ∆εν κατη-

γορεί, παρά ταύτα, κανέναν θεό. Καθώς ο Αχιλλέας έδειξε την αλήθεια για τους θνη-

τούς µε την ιστορία των δύο πίθων, το ίδιο η Εκάβη ξέρει την αλήθεια   

ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ  δειλοῖσι  βροτοῖσι, 

ζώειν ἀχνυμένοις·  αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί                                              525-526.  

 Οι θεοί παρενέβησαν πολλές φορές, για να προστατεύσουν τον Έκτορα. Το 

έκαναν όποτε αυτοί το θέλησαν. Σε κανέναν δεν µαταίωσαν τη µοίρα του θανάτου. Ο 

θάνατος είναι το απαράβατο όριο. Κανένας θνητός και κανένας ήρωας δεν είναι 

δυνατόν να το ξεπεράσει. Ο Απόλλωνας το είχε τονίσει στον τολµηρό ∆ιοµήδη (Ε 

440-442). Ακόµη κι όταν παρεµβαίνουν στα ανθρώπινα, κανείς δεν ξέρει το πότε,  το 

πώς ή το γιατί της παρέµβασής τους και είναι ανόητο να ερευνηθεί [94]. Ένα µόνον  

 

94.  Konstan,  2001, 110.               
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µπορεί να βεβαιωθεί. Τουλάχιστον, αυτό δείχνει η απόλυση του Έκτορα. Είναι οι θεοί 

που παίρνουν την πρωτοβουλία, για να οδηγήσουν τους θνητούς στον έλεο.  

 Όταν ο  Απόλλωνας κατηγορεί τον Αχιλλέα ότι ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδὲ οἱ 

αἰδὼς γίγνεται, δεν το κάνει απλά και µόνο επειδή πάντοτε προστάτευε τον Έκτορα.  

Οι θεοί διαφωνούν ως προς την κατάληξη της σωρού του ήρωα, αλλά συµφωνούν για 

το σεβασµό που οφείλεται στον Έκτορα (Ω 23). Ο Αχιλλέας µε την κακοποίηση ενός 

νεκρού, έχει ανατρέψει την τάξη του ∆ία και αυτό, δεν έχει καµµία εξουσία και 

καθόλου τη δύναµη να το κάνει. Κανείς δεν µπορεί να διασαλεύσει την αρµονία του 

κόσµου [95]. Το ίδιο συµβαίνει και µε την κατακράτηση του νεκρού και την µη 

απόδοσή του. Και στο ζήτηµα αυτό ο ∆ίας δροµολογεί την αποκατάσταση. Και, είναι 

εξ ίσου σπουδαίο ότι ο έλεος του Αχιλλέα πραγµατώνεται, επειδή έτσι έχει 

αποφασίσει. Συναινεί µε το θέληµα του ∆ία. Αυτό αποσαφηνίζεται από τον ποιητή 

(40).  Στο πλαίσιο της µη παραβίασης της τιµής του Αχιλλέα είναι ενταγµένα και τα 

άποινα του Πριάµου. ∆εν είναι πρόβληµα του θεού οι κανόνες συναλλαγής και 

επικοινωνίας των ανθρώπων. Οι θεοί για την τάξη του κόσµου έχουν έγνοια. 
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4.  Συµπεράσµατα 

 Αντικείµενο της µελέτης µας ήταν ο έλεος στον Όµηρο. Είδαµε ότι το µεγα- 

λύτερο µέρος των χαρακτηριστικών και των στοιχείων που φαίνεται να ορίζουν την 

φύση του αντλείται από την Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια αναφέρεται σχεδόν εξ ολοκλή- 

ρου σε αφηγηµατικό λόγο και σχεδόν στο σύνολό του αφορά σε ένα πρόσωπο, στον 

Οδυσσέα. Συνήθως, πηγάζει από θεούς και κινείται στο πλαίσιο µιας θεολογίας µε 

σταθερότερες ηθικές βάσεις και µε έµφαση στον Ικετήσιο ∆ία. Αντιθέτως, στην Ιλιά- 

δα, ο έλεος είναι παρών αλλά ο Ικετήσιος ∆ίας διαχέεται µε παρούσα την ιδέα της 

προτίµησης του ελέου και δεδοµένης της προστασίας του σε ικέτες, µάλιστα τόσο, 

ώστε συχνά, οι συνέπειες αυτής της προστασίας να επηρεάζουν αποφασιστικά την 

εξέλιξη του ποιήµατος. Γενικά, στην Ιλιάδα ο έλεος εκφράζεται πολλαπλώς και δένει 

σε κυκλική δοµή το ποίηµα, στοιχεία ικανά, για να στοιχειοθετήσουν την άποψη ότι 

συνιστά βασικό µοτίβο της σύνθεσης [96]. Αν και η δεξαµενή του ιλιαδικού ελέου εί-

ναι αναµφίβολα η τευταία ραψωδία, θα µπορούσε να υποστηριχθεί χωρίς φόβο ότι η 

Ιλιάδα είναι ποτισµένη από τον έλεο. Το ποίηµα γνωρίζεται, συνήθως, σαν η ιστορία 

της µήνης του Αχιλλέα. Περισσότερο αγγίζει την αλήθεια ότι είναι ποίηµα που 

πραγµατεύεται τη σχέση οργής – ελέου [97].    

 O οµηρικός έλεος βρίσκεται σε συνεπή σχέση µε την ελληνική σκέψη και η ο- 

ριοθέτησή του µπορεί να βρει έδαφος στον ορισµό και τα σχόλια του Αριστοτέλη. O 

Αριστοτέλης κατορθώνει να κωδικοποιήσει και να καταγράψει το απόσταγµα της 

ελληνικής σκέψης. Το επιτυγχάνει και όταν πραγµατεύεται τον έλεο. Η έννοια µπορεί 

να είναι πολύσηµη, αλλά από τον Αριστοτέλη εξετάζεται περισσότερο, αν όχι εξ ολο- 

 

96.  Segal, 1971, 6. 

97.  Μοst, 2003, 54. 
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κλήρου, ως αισθητική έννοια παρά ηθική. Εστιάζει µε επιµονή στα γνωστικά χαρα-

κτηριστικά του ελέου και η θεώρησή του είναι από την οπτική του ελεούντος. Η 

έρευνα δείχνει ότι σε γενικές γραµµές η ανάλυσή του καλύπτει τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του οµηρικού ελέου. Τις περισσότερες φορές, ο οµηρικός έλεος συνοδεύ- 

εται από µία πράξη, έµπρακτη εκδήλωση του ελέου. Ο Αριστοτέλης δεν αρνείται αυ-

τή τη συνέχεια στη διαδικασία ελέου, αλλά και δεν τοποθετείται µε σαφήνεια επ’ αυ-

τού. Είναι ο Πλάτωνας που σχετίζει φανερά τον έλεο µε την πράξη, θέση που είναι 

καθοριστική για την άποψή του για την ποίηση και, ειδικώς, για το οµηρικό έπος 

(Πολ. 387d). Επίσης, είναι, κυρίως αυτός και λιγότερο ο Αριστοτέλης που µένει στο 

ζήτηµα της θέασης ως σηµαντικής συνιστώσας επηρεασµού του κοινού. Αλλά, ο οµη-

ρικός έλεος συνηθέστατα σηµαίνεται µε το ἰδών, ο θείος έλεος – ίσως και για να τονι-

στεί, ειδικά, σε εµάς τους ακροατές/αναγνώστες, ότι οι θεοί είναι πάντοτε παρόντες 

και όχι πάντοτε ἀκηδεῖς. Θα ήταν σηµαντική προσφορά στην µελέτη του οµηρικού 

ελέου η κατάθεση προσεγγίσεων που κινούνται πέρα από το νοησιαρχικό µοντέλο 

του Αριστοτέλη. 

 Η συνοχή και ο έλεγχος στην οµηρική κοινωνία τυποποιούνται σε ένα κώδικα 

συµπεριφοράς και είναι µε τους δικούς της κανόνες που διευθετείται κάθε αντίθεση ή 

αντιπαλότητα που προκύπτει στους κόλπους της. Ο κώδικας επικοινωνίας της ιλιαδι-

κής στρατιωτικής κοινότητας δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε ανταγωνιστικού χαρακτήρα 

αρετές, όπως η υπεροχή στο πεδίο της µάχης. Η µελέτη της αξιολογικής κλίµακας της 

ιλιαδικής κοινότητας απασχόλησε έντονα στο παρελθόν και διατυπώθηκαν πολλές  

απόψεις σχετικά µε την διάκριση των αξιών σε «συνεργατικές» και «ανταγωνιστι- 

κές» και µε τον τρόπο που φαίνεται να ιεραρχούνται στους κόλπους της κοινότητας. 

H σχετική βιβλιογραφία είναι ενδιαφέρουσα, γιατί έδωσε την ευκαιρία να διευ-

ρυνθεί, τελικά, η αντίληψη που είχαµε για τον «ηρωικό κώδικα». Σήµερα, είναι γενι-
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κότερα αποδεκτό ότι, πρώτον, οι αφοριστικές γραµµές που ήθελαν τον κώδικα επικοι- 

νωνίας των ηρώων περιορισµένο στην ανδρεία της αριστείας και στην τιµή δεν αντα- 

ποκρίνεται σε αυτό που λέει το ποίηµα. ∆εύτερο, όχι µόνο ο κώδικας διακινεί σηµα-

ντικές αξίες «µη ανταγωνιστικές», οι οποίες διεκδικούν αν όχι την ισοσταθµισή τους 

µε την τιµή, πάντως σίγουρα, την συνύπαρξη µαζί της, αλλά ο ίδιος είναι, κυριολε-

κτικά, πλέγµα αξιών, συναισθηµάτων και ιδεών και η πραγµατικότητα αυτή απαιτεί 

να προσεγγισθεί µε προσοχή, χωρίς προκαταλήψεις και, το κυριότερο, από πολλές 

πλευρές [98]. Ανάµεσα σε αυτές είναι και ο έλεος. Ειδικά, η πραγµάτευση του ελέου 

ανοίγει σε πολλά επίπεδα το ζήτηµα των συναισθηµάτων και των ηθικών αξιών στον 

οµηρικό κόσµο [99]. Αφορµή για τέτοιους προβληµατισµούς δίνει συγκεκριµένα η 

περί ελέου διαπραγµάτευση στο επεισόδιο της Πρεσβείας και εκείνο της συνάντησης 

του Αχιλλέα µε τον Πρίαµο. Η προσεκτική µελέτη των στιγµιαίων αντιδράσεων των 

εµπλεκοµένων σε συνδυασµό µε τις συναισθηµατικές ή ιδεολογικές µετατοπίσεις 

τους στο χρόνο και έναντι διαφορετικών ερεθισµάτων και συνθηκών, απαιτεί την α-

πόδέσµευση από τους αριστοτελικούς γνωστικούς περιορισµούς θεώρησης του ελέου 

και της εξέτασής του ως έκφρασης που απαρτίζουν πολλά και ποικίλα στοιχεία σε 

γνωστικό, συναισθηµατικό, υπαρξιακό και ψυχολογικό επίπεδο, έκφρασης που εξαρ-

τάται στενά από την σύνολη προσωπικότητα του ενεργούντος τον έλεο και τον 

επηρεασµό της από το δικό της πολιτιστικό ή συναισθηµατικό υπόβαθρο [100].    

 Η µελέτη του ελέου στο οµηρικό έπος προσέφερε αρκετά στοιχεία, ώστε να 

γνωρίσουµε τη φύση του και τη λειτουργία του. Ακόµη, προσεγγίσαµε τα χαρακτη-

ριστικά εκείνων που τον χορηγούν και εκείνων που τον δέχονται και είδαµε τις συνέ- 

  

 98.  Zanker, 1984, 92.  

 99.  Munteanu, 2011, 11-14.  

100.  Harris, 1999, 307-324. 
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πειες της χορήγησής του ή της άρνησής του σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο. 

 Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, φάνηκε ότι είναι µέρος της θεολογίας των 

ελλήνων ότι όχι µονον οι θνητοί αλλά και οι θεοί είναι χορηγοί ελέου. ∆όθηκε η 

δυνατότητα να εξετάσουµε τις συνιστώσες που διαµορφώνουν τον έλεο µεταξύ των 

ανθρώπων και τον θείο έλεο. Ωστόσο, αυτό που µένει, είναι το ερώτηµα της σχέσης 

ανάµεσα στη φύση του έλεου των δύο χώρων, των θεών και των θνητών. Από τη 

στιγµή που η παρέµβαση των θεών είναι έξω από κανόνες και σταθερές και ως εκ 

τούτου απρόβλεπτη, το ερώτηµα δεν µπορεί να απαντηθεί ή να απαντηθεί µε 

πληρότητα.  

 Αν δούµε τα δύο ποιήµατα στο σύνολό τους και το καθένα χωριστά, θα βρού-

µε ότι η σχέση των θεών µε τους θνητούς όπως και τα χαρακτηριστικά του ελέου 

ειδικότερα, διαφέρουν στα δύο έργα. Όµως, σαν κόκκινη γραµµή περνάει και τα δύο 

ποιήµατα όχι τόσο ο θείος έλεος αλλά το γεγονός ότι είναι πρωτοβουλία των θεών να 

ελεήσουν τους ανθρώπους και είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν. Ο ∆ίας, κυρίως, 

είναι ο θεός που ελεεί. Οι θεοί ελεούν εκείνους που τους αρέσει. Ο θείος έλεος παίρ-

νει ιδιαίτερη µορφή στην Οδύσσεια και χορηγείται βασικά, αλλά όχι αποκλειστικά, 

από τον Ικετήσιο ∆ία. Ο έλεός του γίνεται θέµα συζήτησης ανάµεσα στους ανθρώ-

πους και θεωρείται δεδοµένος σε συγκεκριµένες οµάδες θνητών – στους ικέτες, τους 

ξένους και τους επαίτες. Στην Ιλιάδα, ο έλεος δεν είναι αφηγούµενος αλλά είναι 

ενέργεια του παρόντος και χορηγός του είναι διάφοροι θεοί. Αντικείµενο ελέου είναι 

πάντοτε πρόσωπα. Μόνον µία περίπτωση δεν αφορά σε ανθρώπους αλλά σε ζώα – 

στα ιερά άλογα του Αχιλλέα από τον ∆ία (Ρ 441). Κίνητρο εκδήλωσης θείου ελέου 

είναι σε ολες σχεδόν τις περιπτώσεις ο κίνδυνος θανάτου ή ακραίες καταστάσεις που 

θα πονέσουν πολύ ή θα τραυµατίσουν βαριά τον εκζητούντα τον έλεο. Αυτός ο έλεος 

έρχεται σε απάντηση σχετικού αιτήµατος του θνητού, αλλά άλλοτε µπορεί να είναι 
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πρωτοβουλία του θεού ή ακόµη και προϊόν συναλλαγής ή συναπόφασής του µε 

άλλους θεούς. Ο θείος έλεος δεν είναι συνάρτηση της ευσέβειας του ελεουµένου. 

Υπάρχουν φορές που ο έλεος χορηγείται µε τον θεό επιφαινόµενο ή αόρατο ή 

υποδυόµενο άλλον θνητό, πρόσωπο γνωστό του ελεουµένου. Ορισµένες φρές ο θείος 

έλεος διαµηνύεται στον ελεούµενο µέσω αγγέλων που, συνήθως, είναι υποδεέστερες 

θεότητες. Ο χορηγούµενος έλεος ποτέ δεν έχει περιεχόµενο την αναίρεση της στιγµής 

του θανάτου του θνητού, αλλά η θεϊκή παρέµβαση µπορεί να µεταθέσει χρονικά αυτή 

την ηµέρα.  

 Οι θνητοί, επίσης, ενεργούν τον έλεο. Τα χαρακτηριστικά του ελέου από 

άνθρωπο σε άνθρωπο σχεδόν στο σύνολό τους ταυτίζονται µε τις σχετικές παρατη-

ρήσεις του Αριστοτέλη στη Ρητορική. Ο έλεος παίρνει συχνά τη µορφή συναλλαγής 

και τα λύτρα είναι σχεδόν σταθερό συνοδό χαρακτηριστικό, όταν ο έλεος ενεργείται 

στο χώρο της πολεµικής κοινότητας. Χορηγός των λύτρων είναι πάντοτε προσωπικά 

ο πατέρας του εκζητούντος τον έλεο. Περιεχόµενο του ελέου ανάµεσα σε θνητούς 

είναι σχεδόν πάντα η αποφυγή του θανάτου. Μόνο στην περίπτωση το Πριάµου αντι- 

κείµενο ελέου είναι ένα πτώµα, ενώ στην περίπτωση της Θέτιδας αντικείµενο είναι η 

αποκατάσταση της τιµής ενός ήρωα.  

 Ιδιαίτερος τρόπος εκζήτησης ελέου από τους θνητούς είναι η ικεσία. Η ικεσία 

έχει το δικό της τελετουργικό και ο ικέτης δεν είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει 

τους κανόνες του κώδικα συµπεριφοράς των µελών της κοινότητας [101]. Συχνά, 

χρησιµοποιείται ως τεχνικός όρος, για να δηλωθεί, απλώς, η αίτηση ελέου, χωρίς να 

ολοκληρώνεται ως τελετουργική κίνηση και στάση. Τίποτε δεν διασφαλίζει την θετι-

κή απάντηση σε αίτηµα ελεόυ, ακόµη και στην περίπτωση ικεσίας. Ιδιαίτερα στις πο-

λεµικές συνθήκες κάθε ιερότητα καταλύεται από τους εµπολέµους. Συχνά, το αίτηµα 
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ελέου συνοδεύεται από εκκληση για αιδώ εκ µέρους του ελεούντος, ενώ η αναφορά 

στην αιδώ είναι σταθερό συνοδευτικό της ικεσίας. Όµως, σηµαντικά συνοδευτικά του 

ελέου είναι η θέαση –ιδιαίτερα σηµαινόµενη στον θείο έλεο - , η έννοια του κήδε-

σθαι – ιδιαίτερα σε συνθήκες του οίκου -,  ενώ σηµαντικό ρόλο στην εκζήτησή του 

παίζει η µνήµη, η µνήµη γεγονότων που µπορεί να αναδείξουν κοινό παρελθόν και 

δεσµούς ανάµεσα στον ελεούµενο και τον ελεούντα. Σύνηθες συνοδευτικό του ελέου 

είναι τα δάκρυα και ο θρήνος ή κάποτε ο γόος.   

 Τελικά, ο έλεος δείχνει να χαρακτηρίζει θεούς και ανθρώπους και να αποτελεί 

διέξοδο ζωής, όποτε χορηγείται σε άτοµα, αλλά και συνεκτικός κρίκος για την κοινό -   

τητα. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του είναι εγγενής, αφού η ενεργοποίησή του απαιτεί 

τουλάχιστον δύο πρόσωπα. Η λειτουργία του έδειξε ότι συνέχεται µε άλλες σηµαν-

τικές κοινωνικές λειτουργίες  σε στενότερο περιβάλλον, όπως ο οίκος αλλά και στο 

ευρύτερο, την κοινότητα. Ακόµη, η σχέση µε την αιδώ, αποδείχθηκε ισχυρή, ιδιαί-

τερα στην ικεσία.  

 Η ικεσία σχετίζεται µε την λειτουργία αυτή και γι’ αυτό ενεργείται µε σαφές 

τελετουργικό, µέσω του οποίου ιερουργείται η πράξη και ο ικέτης δηλώνει την κατω- 

τερότητά του καθ’ όλα έναντι του ισχυρού ικετευοµένου. Απουσία ταπείνωσης ακυ-

ρώνει την τελετουργία σε όποια της µορφή πλήρη ή ατελή  (Χρύσης). Η εκζήτησή 

του και η απόδοσή του µπορεί ανάµεσα σε άλλα να ορίζει την επιστροφή του ελε-

ουµένου στην κοινότητα και την αποδοχή από µέρους της του έως χθες αποκοµµε-

νου µέλους της – Αχιλλέας - ή του ανώνυµου ξένου - Οδυσσέας. Ο ελεούµενος µπο-

ρεί να προσφέρει δώρα στον ελεούντα, ενώ σηµειώνεται και η αντίθετη – µοναδική 

και ιδιαίτερη - περίπτωση, ο ελεών να προσφέρει δώρα (οι Φαίακες στον Οδυσσέα).  
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 Οι σχέσεις του ελέου µε άλλα συναισθήµατα, όπως η οργή και ο φόβος επιβε-

βαιώνονται στη µελέτη µας, όπως το έδειξε ο Αριστοτέλης. Αν ληφθεί υπόψιν ότι οι 

σχέσεις αυτές λειτουργούν πολύπλοκα, συσχετίζονται µε τη νόηση, επηρεάζονται από 

τις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος και διαµορφώνονται βάσει του χαρακτήρα, 

της διάθεσης και των αρχών των εµπλεκοµένων προσώπων, τότε προσφέρεται ένα 

πολύ ενδιαφέρον πεδίο περαιτέρω φιλολογικής διερεύνησης των σχέσεων αυτών στο 

οµηρικό έπος. Η σύγχρονη περί παθών και συναισθηµάτων έρευνα βεβαιώνει αυτό 

που ανιχνεύεται και στον Όµηρο, ότι ο έλεος δεν είναι απλά ζήτηµα ανταγωνισµού 

στο επίπεδο λογικής και πάθους, αλλά πρόβληµα µε εξαιρετικά πολλές συνιστώσες 

[102]. Επιµείναµε στη θεώρηση του Αριστοτέλη, γιατί η ανάλυση που κάνει σχετικά 

µε τον έλεο, όπου αναδεικνύει σε µείζονα συνισταµένη την αντίληψη, όχι µόνο 

τεκµηριώνεται στο οµηρικό κείµενο αλλά και βρίσκεται σε συµφωνία µε τις 

σύγχρονες περί παθών / συναισθηµάτων θεωρίες.        

 Αν ιδωθεί ο έλεος στο σύνολό του στο έπος, νοµίζω, θα γίνει αντιληπτό γιατί 

ο Όµηρος έδωσε τόσο µεγάλη σηµασία στην αποτύπωσή του και αφιέρωσε σε αυτόν 

στο σύνολό της την τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας. Το έπος ψάλλει  τα πάθη των 

θνητών - όπου τα κλέα ἀνδρῶν είναι µε µια έννοια απόρροια αυτών των παθών –  και 

προσφέρει φως και διέξοδο από τα παθήµατα τον έλεο. Τα πάθη µπορεί να αναγνω- 

ρίζουν τον άνθρωπο αδύναµο και ο θάνατος, σταθερό και απαράβατο γνώρισµά του, 

µπορεί να επιτείνει αυτή την αδυναµία του. Ο έλεος είναι δύσκολο και να ζητηθεί και 

να δοθεί. Απαιτεί σθένος και κρίση και επίγνωση εαυτού. Ο αδύναµος άνθρωπος 

δύσκολα και να ταπεινωθεί να τον ζητήσει και να σκύψει να ελεήσει. Οι θεοί είναι 

χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρεώσεις. Ωστόσο, ελεούν. Συχνά, αυτοί είναι που 

δείχνουν τον δρόµο για τον έλεο. Είναι ίσως αυτός ο τρόπος για να δείξει  ο ποιητής 

στο κοινό του, όλους εµάς – ας θυµηθούµε την λειτουργία της ποίησης σε όλην την 
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αρχαϊκή περίοδο και τη σχέση της µε την αλήθεια - ότι αυτοί είναι οδοδείκτες για τη 

ζωή µας εδώ στη γη.  Πάιρνουν την πρωτοβουλία και σχεδιάζουν δείχνοντας µε σή-

µατα  την κατεύθυνση στον έλεο. Εναπόκειται στον άνθρωπο να αναγνωρίσει τα σή-

µατα αυτά. Ο Αχιλλέας, στο τέλος, φάνηκε να ελεεί. Αυτή είναι µία ανάγνωση. Αν ό-

µως λάβουµε υπόψιν τι λένε σήµερα οι ειδικοί σχετικά µε τα συναισθήµατα και τα 

πάθη, θα βρούµε ότι υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Είναι ο Αχιλλέας που ελεήθηκε 

ελεών και όχι ο Πρίαµος.            
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